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 چکیده

گوشتی در مقایسه با  یها نیبلدرچبه منظور بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر عملکرد 

 یمارهایتتکرار به اجرا درآمد.  4تیمار و  6بیوتیک، آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با  آنتی

 کیوتیب یآنتدر کیلوگرم  گرم یلیم 111با  ای خوراکی افزودنی بدون پایه ةجیر شامل آزمایشی

 اسانس کیلوگرم در گرم میلی 211 و 111 و پودر درصد 2/1 و 1/1 مختلف ویرجینیامایسین و سطوح

شناسی و  شامل عملکرد، کیفیت گوشت، ریخت شده یریگ اندازهبودند. پارامترهای  آویشن

سبب  کیوتیب یآنتدرصد پودر آویشن و  1/1زگی افزودن رو 1-33میکروبیولوژی روده بودند. در 

 ةو اُفت در نتیج 1، اُفت خونابهتیوباربیتوریک اسیدد. پودر و اسانس آویشن شافزایش وزن بدن 

در مقایسه و ظرفیت نگهداری آب را افزایش داد. بیشترین تعداد باکتری الکتوباسیل  را کاهش 2پخت

کمترین  و گرم در کیلوگرم اسانس( میلی 211شده با آویشن )به جز  تغذیه یها گروهگروه شاهد، در  با

اشریشیاکلی مربوط  یها یباکترکمترین تعداد  .مشاهده شد کیوتیب یآنت ةکنند تعداد در تیمار دریافت

بود. بیشترین طول و عرض پرز و کمترین عمق کریپت در گروه  کیوتیب یآنت ةکنند تیمار دریافتبه 

بیوتیک  گرم در کیلوگرم اسانس( مشاهده شد. در گروه آنتی میلی 211یشن )به جز شده با آو تغذیه

 داری پیدا کرد.ا، عمق کریپت نیز افزایش معنپرزهاعالوه بر طول و عرض 

 

 شناسی روده، میکروفلورای روده. بیوتیک، پودر و اسانس آویشن، ریخت آنتی ی کلیدی:ها واژه

 

 مقدمه

 وریط یةتغذرشد در  محرک یاه کیوتیب یآنتاستفاده از 

و  لیتبد بیضر، خوراکبهبود رشد، مصرف  سبب

. شود یم یکینیکل یها یماریباز  یناش ریمومرگ کاهش

 یول ،دشدنقرن استفاده  میناز  شیب ها کیوتیب یآنت نیا

مقاومت  شیافزاو  ها تأثیرات آن ماندن یباق لیدلبه 

 یها یاکترب تیسراو  زا یماریب یها یباکتربه  ییدارو

اروپا  یةاتحادبه انسان،  ییغذا ةریزنج قیطرمقاوم از 

 (.Griggs & Jacob, 2005) کردرا منع  ها آناستفاده از 

و  ییشناسابه دنبال  وریطدهندگان  امروزه پرورش

تا بتوانند  ندهست دیجد یخوراک یها یافزودن ینیگزیجا

از  یکی د.دهن کاهشرا  ها کیوتیب یآنتاز  یناش مشکالت
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هستند زیرا  ییدارو اهانیگ ،یعیطب یها نیگزیجا

در  مانند از دیرباز بنا به دالیلی یاهیگ یها وردهراف

 ،یجانبسوء  آثار، نداشتن کاربرد یراحتبودن،  دسترس

درمان  یبرا ی،ونیداسیضداکسو  ییایضدباکترخواص 

 شدند یماستفاده  واناتیحدر انسان و  ها یماریب یبعض

(Hernandez et al., 2004). شنیآو (Thymus vulgaris )

کوتاه  یا بوته این گیاه .نعناعیان است ةاز گیاهان خانواد

از  دهیآن پوش یعلف یها شاخه و و پرشاخه است

آن  ةیاول شیمحل رو .باشد یمتقابل و نازک م یها برگ

ها و مزارع به عنوان  بوده و در حال حاضر در باغ ترانهیمد

آن فعال  باتیشود. ترک یکشت م ییمعطر و دارو یاهیگ

و  مولیت(. Zaman, 2000) است ولو کارواکر مولیت

 یکیولوژیب یها تیفعال یدارا ییها مولکول کارواکرول

 وانیح یولوژیزیفو  سمیمتابول یرو که ندهست یعیطب

مواد فعال  (.Reiner et al., 2009) گذارند یم ریتأث

شح تر کیتحر سبب توانند یم شنیموجود در آو

هضم و جذب  بازدهبهبود  جهیپانکراس و در نت یها میآنز

گوارش پرنده  دستگاهدر  یمواد مغذ گریو د نیپروتئ

 Toghyani et al .(Abd El-Hakim et al., 2009) دنشو

 دارای باتیترک شامل شنی( گزارش کردند که آو2010)

است. این تأثیرات به  یو ضد قارچ ییایرات ضد باکتریثتأ

 یژگیواست که به آن  شنیآو ةعمد باتیترک علت

از  یاهیگ یها وردهافر شتریب .بخشد یم یدانیاکس یآنت

دارند که  یخوبوضعیت  یعیطب دانیاکس یآنت قدارنظر م

 & Wei) استنعناع بارزتر  ةریت اهانیگدر  یژگیو نیا

Shibamoto, 2007) . اند دادهمطالعات نشان این  برعالوه 

 تیفعال یطور انتخاب وانند بهت یم گیاهی یها یافزودنکه 

 یا روده یزا یماریدر مقابل عوامل ب یقو یکروبیضد م

 یها یباکتر یرو یکه اثر مضر ی، درحالنشان دهند

 ,.Si et alنداشته باشند ) ها لیالکتوباس رینظ دیمف

 اتیخصوص یرو این ترکیبات نیهمچن. (2006

 ,.Jamroz et al) نددار یراتیثتأ روده شناسی ریخت

و  سطوح مختلف پودر ریتأث قیتحق نیا(. در 2006

، کیفیت گوشت، عملکردپارامترهای بر  شنیآواسانس 

 یها نیبلدرچشناسی پرزهای رودة  فلور میکروبی و ریخت

 .شد یبررس یگوشت

 

 ها روشمواد و 

از نژاد  یگوشت نیبلدرچ ةقطعه جوج 162 قیتحق نیدر ا

 چهارو  ماریت ششبا  یدر قالب طرح کامالً تصادف یژاپن

 شیمورد آزما یروزگ 14تا یک از  ،ماریهر ت به ازایتکرار 

 نیبلدرچ ةقطعه جوج 34 یشیقرار گرفت. در هر واحد آزما

بستر پرورش داده شدند.  یرو کسانی یطیمح طیدر شرا

 .3شش جیرة آزمایشی )تیمارها( شامل این موارد بودند: 

 به اضافة هیپا ةریج .0، خوراکی یبدون افزودن هیپا ةریج

، نیسیاماینیرجیو کیوتیب یآنت لوگرمیدر ک گرم یلیم 322

 هیپا ةریج .5، شنیآو درصد پودر 3/2 به اضافه هیپا ةریج .1

 به اضافة هیپا ةریج .4، آویشندرصد پودر  0/2 به اضافة

به  هیپا ةریج .6، شنیاسانس آو لوگرمیدر ک گرم یلیم 322

 یها رهی. جآویشناسانس  لوگرمیدر ک گرم یلیم 022 اضافة

و رشد  نیآغاز ةدر دور ایسو ةذرت و کنجال بر پایة یشیآزما

ها براساس  و سطح مواد مغذی جیره شدند میتنظ

احتیاجات طیور انجمن تحقیقات ملی آمریکا  های جدول

(NRC 1994 3( تنظیم شد )جدول .)ةدر طول دور 

داشتند و  یترسبه آب و غذا دس انهآزاد ها نیبلدرچ شیآزما

 05سالن  یشدند. نورده هیتغذ یصورت آرد به ها رهیج ةهم

با  آویشناسانس برگ  ی. استخراج و جداسازبودساعته 

 و با استفاده از دستگاه کلونجر صورت گرفت. ریروش تقط

تفسیر و آنالیز ترکیبات فعال موجود در اسانس آویشن به 

انجام شد  ی جرمیسنج فیطوسیلة کروماتوگرافی گازی و 

(Gurdip et al., 2007.) ی هفتگ ،وزن بدن و مصرف خوراک

از عملکرد  ةمحاسب یشد و برا یریگ اندازه و تلفات، روزانه

 ییغذا لیتبد بیوزن بدن، مصرف خوراک و ضر ضافها

 استفاده شد.

روزگی( دو پرنده از هر  14آزمایش ) ةدر پایان دور

3) دیلدهآ ید مالونتکرار به منظور بررسی غلظت 
TBA ،)

pH ةو اُفت در نتیج، ظرفیت نگهداری آب، اُفت خونابه 

تا زمان انجام  ها نمونهد. شگوشت ران کشتار  پخت

نایلونی  یها سهیکمربوطه در داخل   های آزمایش

 ةدرج ـ02اکسیژن در فریزر در دمای  در برابر ناپذیرنفوذ

 .(Hashemipour et al., 2013)گراد ذخیره شدند  سانتی

 TBAگوشت به روش آزمون  یها نمونه دیآلده ید مالون

به کمک دستگاه  یسنج رنگبا استفاده از روش 

 ,.Tarladgis et alگیری شد ) اسپکتروفتومتر اندازه

                                                                                  
1. Thiobarbituric acid 
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ظرفیت  et al Jang (2008،) . از روش کار pH( و 1960

اُفت ، et al. Castellini (2002) نگهداری آب از روش کار

و اُفت در  Christensen (2003)ر کااز روش خونابه 

اندازه Bertrama et al. (2003) از روش کار پخت ةجینت

همچنین برای بررسی فلور میکروبی روده  .گیری شدند

پرنده از هر  5پرنده از هر تکرار ) یک ی،روزگ 14در 

گرم  کو یشد کشتار  و انتخاب ی( به طور تصادفماریت

در این برداشته شد.  رندگاناز ایلئوم هر یک از پ یمواد دفع

 ی اشریشیاکلی و الکتوباسیلها یباکترتحقیق تعداد کلنی 

 ةمطالع یبرا(. Li, 1991) ی موجود شمارش شدها نمونهدر 

 )به  هدف  بافت از  ییها نمونه لئوم،یبافت ا یساختار پرزها

 

و بعد  شد هی( تهلئومیا یانیقسمت م از متر یسانت 5 ةانداز

درصد  32 نیوشو در فرمال و شست اتیمحتو یةاز تخل

با ضخامت  یبافت یدهایاسال یةته ید. براگردی ینگهدار

  روش  نیا استفاده شد.  نیکم از روش واکس پاراف

آن با  یو آغشتگ یساز شفاف بافت،  یریگ آب  املش

 ن،یسرعت با سردشدن پاراف به مذاب است که نیپاراف

را کسب  یریگ برش برایمناسب  یجامد شده و سخت

 شیدست آمده از آزما . اطالعات به(Mc, 1948) کند یم

 لیو تحل هیتجز GLM یةو رو SAS افزار با استفاده از نرم

در  دانکن یا دامنهاستفاده از آزمون چند با ها نیانگیو م

 .ندشد سهیمقادرصد  4 یدار امعنسطح 

 روزگی در  14تا  03و  03تا  2ر د شده ی پایة استفادهها رهیجاجزا و ترکیب شیمیایی . 3جدول 

 ی گوشتی )بر حسب درصد(ها نیبلدرچ جوجه

 مواد خوراکی )درصد(
 جیرة آغازین

(03-2) 

 جیرة پایانی

(14-03) 

 32/46 22/41 ذرت

 02/10 62/16 کنجالة سویا

 روغن گیاهی

 کربنات کلسیم

 کلسیم فسفات دی

22/6 

12/3 

62/3 

22/4 

12/3 

62/3 

 52/2 52/2 نمک

DL- 32/2 02/2 متیونین 

 04/2 04/2 3مکمل ویتامینی

 04/2 04/2 0مکمل مواد معدنی

   ترکیب شیمیایی

 1320 1320 وساز )کیلوکالری در کیلوگرم( انرژی قابل سوخت

 62/02 12/00 پروتئین خام )درصد(

 22/3 36/3 لیزین )درصد(

 61/2 32/2 متیونین )درصد(

 33/2 22/3 کلسیم )درصد(

 66/2 13/2 ر کل )درصد(فسف

 61/1 64/1 فیبر خام )درصد(

، Dالمللی ویتامین  واحد بین A ،10222المللی ویتامین  واحد بین 5522222. هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی 3

 1222گرم تیامین،  میلی 630گرم کوباالمین،  میلی K ،652گرم ویتامین  میلی E ،0222گرم ویتامین  میلی 35522

 0222گرم پیرودوکسین،  میلی 630گرم نیاسین،  میلی 30362، دیاس کیپانتوتنگرم  میلی 5636گرم ریبوفالوین،  میلی

 گرم کولین کلراید بود. 062گرم بیوتین و  میلی

 ید، گرم یلیم 652گرم مس،  6گرم آهن،  322گرم روی،  6/11گرم منگنز،  4/65. هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی 0

 گرم سلنیوم بود. 6کبالت و  گرم میلی 332
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 نتایج و بحث
 مقدار ترکیبات فعال موجود در اسانس آویشن

نتایج نشان داد که در اسانس آویشن مورد مطالعه در 

 مقدارتیمول و کارواکرول به ترتیب به  ،این پژوهش

 گرم در کیلوگرم موجود بودند. 52و  422

 

 عملکرد رشد

نشان داده شده  0کرد رشد در جدول مربوط به عمل جینتا

 افتیدر کیوتیب یکه آنت ییها جوجه روزگی 2-03 است. در

وزن بدن  شیها افزا گروه ریسا، در مقایسه با کرده بودند

 شیافزا یروزگ 03-14در  .(P<24/2داشتند ) یتریشب

قرار  یشیآزما تیمارهای ریها تحت تأث وزن بدن جوجه

وزن  شیافزاروزگی(  2-14)در کل دورة آزمایش  و نگرفت

 ریبا سا سهیدر مقا کیوتیب یها در گروه آنت بدن جوجه

با  اگرچه ؛(P<24/2تر بود )یشب یدار اها به طور معن گروه

 جینداشت. نتا یدار امعن تفاوت شنیدرصد پودر آو 3/2گروه 

سطوح مختلف پودر و اسانس تغذیة نشان داد  شیآزما نیا

در مقایسه با گروه را  ها نیرچبلد بدنوزن  شیافزا شنیآو

  .Amad et alجینتا که با  دهد ینم قرار   ریتأث تحتشاهد 

با  یول داشت ( مطابقت2011) .Khaligh et al و (2011)

. معلوم بود ری( مغا2009) Safaa & Nafez پژوهشنتایج 

 ریمتغ طیور بر عملکرد ان داروییاهیرات گیثشده که تأ

 یها یافزودن بیدر ترک  تفاوت تواند یآن م که علتاست 

ها  آن یکیولوژیب تیمختلف، غلظت مواد فعال و فعال یاهیگ

 باتیترک نیبه ا پرندگانپاسخ متفاوت  نیباشد. عالوه بر ا

 ره،یمانند نوع ج یگرید یفاکتورها سببممکن است به 

 تیفیو ک یطیمح یبهداشت، فاکتورها وان،یسن ح

 .(Ocak et al., 2008محصول باشد )
 

 ی مختلف پرورشها دورهی گوشتی در ها نیبلدرچ. تأثیر پودر و اسانس آویشن بر عملکرد 0جدول 

 های پرورش دوره
 *تیمارها

SEM P-value 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 افزایش وزن )روز/گرم(

66/5 روزگی 03-2 b 06/4 a 12/5 b 63/5 b 46/5 b 40/5 b 34/2  211/2  

05/6 روزگی 14-03  34/6  03/6  02/6  36/6  06/6  02/2  331/2  

06/4 روزگی 14-2 b 63/4 a 15/4 ab 05/4 b 03/4 b 03/4 b 23/2  244/2  

 خوراک )روز/گرم( مصرف

 631/2 04/2 26/32 23/32 21/32 12/32 03/32 35/3 روزگی 03-2

 140/2 14/2 36/33 16/33 21/02 31/02 61/02 35/33 روزگی 14-03

 436/2 01/2 36/31 63/31 36/31 04/35 40/35 66/31 روزگی 14-2

 ضریب تبدیل غذایی )گرم/گرم(

31/0 روزگی 03-2 a 36/3 b 02/0 a 31/0 a 33/0 a 01/0 a 21/2  2226/2  

02/1 روزگی 14-03  50/1  00/1  01/1  03/1  36/1  33/2  641/2  

61/0 روزگی 14-2  43/0  61/0  61/0  61/0  66/0  21/2  053/2  
a,b,c معندهندة اختالف  شانن ستون. حروف متفاوت در هر( 24/2ادار است>P.) 

T1* :هیپاة ریج ،T2 :322 نیسیاماینیرجیو کیوتیب یآنت لوگرمیکدر  گرم یلیم ،T3 شنیآودرصد پودر  3/2: سطح ،T4 درصد پودر آویشن،  0/2: سطحT5 :322 

 اسانس آویشن. لوگرمیکدر  گرم یلیم T6 :022، شنیآواسانس  لوگرمیکدر  گرم یلیم
 

 یها نیبلدرچ افزایش وزن بدن کل دوره،در 

 گروهمشابه  شنیدرصد پودر آو 3/2شده با  تغذیه

به  تواند یم که این تشابه بود کیوتیب یآنتشده با  تغذیه

زیرا این مواد مربوط باشد  شنیآودر  موجودمواد فعال 

مؤثرتر پرنده از مواد مغذی جیره و  ةسبب استفاد

عالوه بر این  .شوند یموزن  افزایشبنابراین بهبود رشد و 

و ضد  یدانیاکس یخواص آنت قیاز طر ییدارو اهانیگ

و سبب بهبود  ذاشتهگبر عملکرد اثر  توانند یم یکروبیم

 تیقابل ،یعملکرد دستگاه گوارش )ترشحات گوارش

با  یریروده(، کاهش درگ ةواریدعملکرد  رییتغ ایجذب 

 شوند  بیبهبود بافت بعد از آس ای زا یماریبعوامل 

(Windisch et al., 2008.) زمینهدر این  نیهمچن 

( اشاره 2010) .Toghyani et alپژوهش  جیبه نتا توان یم

 ریتأث شنیآو نییپانشان دادند دُز  نامحقق نیا .کرد
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 یحالدر  ،دارد یگوشت یها جوجهبر وزن بدن  یدار امعن

 .Cross et al. دهد ینماثر را نشان  نیاآن  یباالدُز  که

به عنوان پودر  شنیآو هنگامی که ( گزارش کردند2007)

رات یثتأ تواند یم شود، یاستفاده م رهیاسانس در ج ای

بدن داشته باشد که  ةتودوزن و  شیبر افزا یمتفاوت

 باتیترک یها ممکن است عمدتاً در ارتباط با تفاوت

Miles et al. (2006 ) شیآزمادر  .باشد ی آنترپن

 شیافزاسبب  نیسیاماینیرجیو کیوتیب یآنتاستفاده از 

 .دشگروه شاهد  در مقایسه با یگوشت یها جوجهوزن 

 .است یمغذمصرف و جذب مؤثرتر مواد  علت آن

 نیدر سن نیبلدرچ یها در جوجه یخوراک مصرف

شده قرار  هیتغذ یشیآزما یها گروه ریمختلف تحت تأث

 بر مصرف خوراک توسط گیاهان دارویی رینگرفت. عدم تأث

Ocak et al. (2008،) Amad et al. (2011و ) Amerah et 

al. (2012گزارش شده است ). نتایج این پژوهش  نیهمچن

( دربارة تأثیرنداشتن 2011) .Lee et alبا نتایج مطالعة 

ی گوشتی مطابقت ها جوجهبر مصرف خوراک  کیوتیب یآنت

در  ،مصرف کرده بودند کیوتیب یکه آنت ییها جوجه .دارد

 لیتبد بیها ضر گروه ریبا سا سهیدر مقا یروزگ 03-2

 در  ییغذا لیتبد بی(. ضرP<24/2داشتند ) یکمتر

 یشیآزما یها گروه ریتحت تأث ،و کل دوره یروزگ 14-03

به  شنیدرصد پودر خشک برگ آو 0/2افزودن  .قرار نگرفت

 لیتبد بیضر بر ،126س ار یگوشت یها جوجه ةریج

 .(Ocak et al., 2008) است ریتأث یب ییغذا

به کار رفته  یها یافزودنکه  دهد ینشان م ها افتهی نیا

وزن بدن افزایش بر  ینه تنها اثر مضر شیآزما نیدر ا

 با مشابه آثاریها  از آن یبلکه بعض است، نداشته

 .ندا همحرک رشد داشت کیوتیب یآنت

 

 کیفیت گوشت

 نشان داده شده 1نتایج مربوط به کیفیت گوشت در جدول 

است. تغذیه با سطوح مختلف پودر و اسانس آویشن سبب 

 های گوشت در مقایسه با گروه TBAمقدار  دار امعنکاهش 

گوشت تحت  pH. (P<24/2)شد  کیوتیب یآنتشاهد و 

. گوشت (P>24/2)ی آزمایشی قرار نگرفت مارهایتتأثیر 

در کیلوگرم اسانس  گرم یلیم 022شده با  ی تغذیهها جوجه

 3/2و  کیوتیب یآنتهای شاهد،  ایسه با گروهآویشن در مق

از ظرفیت نگهداری  دار امعندرصد پودر آویشن به صورت 

همچنین درصد اُفت  (P<24/2)آب بیشتری برخوردار بود 

در مقایسه با  ها آندر گوشت  پخت ةو اُفت در نتیجخونابه 

 بود تری کمدار امعنبه طور  کیوتیب یآنتشاهد و  های گروه

(24/2>P). 

 
 یروزگ 14در  یگوشت یها نیگوشت در بلدرچ تیفیک یپارامترها. تأثیر پودر و اسانس آویشن بر 1جدول 

 *تیمارها
 پارامترها

TBA
3 pH WHC

0
 اُفت در نتیجة پخت اُفت خونابه 

T1 35/3 a 55/6  14/61 b 16/1 a 10/36 a 

T2 33/3 a 54/6  60/61 b 14/1 a 03/36 a 

T3 30/2 b 55/6  04/65 b 01/1 ab 02/36 a 

T4 60/2 c 51/6  42/65 ab 04/1 ab 64/31 a 

T5 61/2 c 55/6  61/65 ab 01/1 ab 22/36  a 

T6 13/2 c 41/6  14/64 a 36/1 b 02/31 b 

SEM 21/2 21/2 52/2 25/2 36/2 

P-value 2223/2> 056/2 236/2 203/2 221/2 

a,b,cمعندهندة اختالف  نشان ستون. حروف متفاوت در هر( 24/2ادار است>P.) 

 آلدهید در کیلوگرم گوشت( دی گرم مالون اسید )میلی . تیوباربیتوریک3

 . ظرفیت نگهداری آب )درصد(0

T1* :هیپاة ریج ،T2 :322 نیسیاماینیرجیو کیوتیب یآنت لوگرمیکدر  گرم یلیم ،T3 شنیآودرصد پودر  3/2: سطح ،T4 درصد پودر آویشن،  0/2: سطح

T5 :322 شنیآواسانس  لوگرمیکدر  گرم یلیم ،T6 :022 اسانس آویشن. لوگرمیکدر  گرم یلیم 
 

 ویداتیمستعد فساد اکس یا ژهیطور و به وریگوشت ط

اشباع ریچرب غ یدهایاس یباال  غلظت آن است که علت

 Huange (.Luna et al., 2010)است با چند باند دوگانه 

et al. (2011افزا )را در  یاکنندگیقدرت اح شی
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 ، زیرااند گزارش کرده کیفنول باتیترک یحاو یها اسانس

آزاد  یها کالیفعال کردن رادریبا غ کیفنول باتیترک

 یریجلوگ ونیداسیاز اکس یپراُکس یها کالیو راد یچرب

 یدانیاکس یآنت تیظرف ،اسانس یحاو اهانیگ. کنند یم

 درو یم شماربهها  آن یاصل تیدارند که مز ییباال

(Kamatou et al., 2008.) Luna et al. (2010 ) گزارش

3تیوباربیتوریک اسید ) -0مقدار معرف  کردند
TBARS) 

در مقایسه با  شاهد ی ران مربوط به گروهها در نمونه

 و مولیت لوگرمیدر ک گرم یلیم 342 که از ییها گروه

 & Sarıçoban. است شتریب شدند، هیکارواکرول تغذ

Tahsin Yilmaz (2014نشان دادند ) شنیاسانس آو 

 ،تولوئن یدروکسیو بتاه سولیآن یدروکسیمانند بتاه

 .دهد یها کاهش م را در نمونه TBARSمقدار 

 نیآب ب ةریگوشت موجب کاهش ذخ ونیداسیاکس

-Huff) شود یم افزایش اتالف رطوبتو  ها لیبریوفیم

Lonergan & Lonergan, 2005). با خواص  شنیآو

 جهیدر نت وگوشت  ونیداسیخود مانع از اکس یدانیاکس یآنت

گزارش شده است  .شود یآب م ینگهدار تیظرف شیافزا

اُفت درصد  ظرفیت نگهداری بیشتر آب،گوشت با در که 

(. Warris, 2000) است کمتردر نتیجة پخت  و اُفتخونابه 

 را نشان دادند. یا جهینت نیچن زیحاضر ن شیآزما یها داده

یعی تیمول و ی طبها دانیاکس یآنتبنابراین استفاده از 

برای بهبود  تواند یمکارواکرول )ترکیبات فعال آویشن( 

 کیفیت گوشت طیور مفید باشد.

 

 شناسی پرزهای روده فلور میکروبی و ریخت

( و 5نتایج مربوط به فلور میکروبی روده )جدول 

( نشان داد تغذیة 4شناسی پرزهای روده )جدول  ریخت

اسانس( سبب  در کیلوگرم گرم یلیم 022آویشن )به جز 

کلنی اشریشیاکلی در مقایسه با گروه  دار امعنکاهش 

   شاهد و افزایش کلنی الکتوباسیل در مقایسه با گروه

گردید. بیشترین عرض پرز و  کیوتیب یآنتشاهد و 

کمترین عمق کریپت در مقایسه با گروه شاهد در همین 

، اگرچه طول پرز نیز در (P<24/2)مشاهده شد  ها گروه

در مقایسه با گروه شاهد افزایش پیدا کرد اما  ها روهگاین 

کنندة سطوح  ی دریافتها نیبلدرچاین تفاوت برای 

نبود.  دار امعنمختلف پودر آویشن از لحاظ آماری 
                                                                                  
1. 2-Thiobarbituric acid-reactive substances 

کمترین میزان شمارش کلنی اشریشیاکلی و الکتوباسیل 

مربوط بود که با سایر  کیوتیب یآنتکنندة  به گروه دریافت

. در این (P<24/2)ی داشت دار امعنف اختال ها گروه

گروه عالوه بر طول و عرض پرزها، عمق کریپت نیز در 

ی پیدا کرد دار امعنافزایش  ها گروهمقایسه با سایر 

(24/2>P)شده برای عمق  . این مقدار با مقادیر مشاهده

در کیلوگرم  گرم یلیم 022شده با  کریپت، در گروه تغذیه

 ی نداشت.دار امعنی تفاوت اسانس آویشن از نظر آمار

 
. تأثیر پودر و اسانس آویشن بر جمعیت میکروفلور 5جدول 

 روزگی 14ی گوشتی در ها نیبلدرچرودة 

 *تیمارها
(cfu Coliform/g sample Mean log10) 

 الکتوباسیل اشریشیاکلی

T1 66/4 a 20/6 c 

T2 50/1 d 03/4 d 

T3 01/4 c 41/6 a 

T4 51/4 bc 06/6 b 

T5 01/4 c 62/6 a 

T6 61/4 ab 36/6 bc 

SEM 32/2 26/2 
P-value 2223/2> 2223/2> 

a,b,c ادار است معندهندة اختالف نشان ستون. حروف متفاوت در هر

(24/2>P.) 

T1* :هیپاة ریج ،T2 :322 نیسیاماینیرجیو کیوتیب یآنت لوگرمیکدر  گرم یلیم ،

T3 شنیآودرصد پودر  3/2: سطح ،T4 در آویشن، پو درصد 0/2: سطحT5 :

 لوگرمیکدر  گرم یلیم T6 :022، شنیآواسانس  لوگرمیکدر  گرم یلیم 322

 اسانس آویشن.

 

با  اهانیگ یروسیو ضد و ییایضد باکتر تیفعال

ارتباط  ها آنموجود در  یها اسانس بیغلظت و ترک

 یبه طور کل (.Benchaar et al., 2008) دارد میمستق

اختالل در غشاء  جادیا باعث باتیترک نیشده که ا انیب

پروتون،  ییجا جابهاختالل در  ،سلول یتوپالسمیس

سلول  اتیشدن محتو انتقال الکترون و لخته انیجر

 Jamrozکه توسط  یقیدر تحق (.Burt, 2004) دنشو یم

et al. (2005)  افزودن به انجام رسید، نشان داده شد که

 یحاو ةریبه ج یاهیاسانس گ یمخلوط تجار

و  یاکلیشیباعث کاهش سطوح اشر ایسو ةجالکنـ  ذرت

 یگوشت یها جوجه کیبار ةدر رود ها لیالکتوباس شیافزا

 جهینت یا مطالعهدر  Khaksar et al. (2012). شود یم

به  شنیاسانس آو لوگرمیگرم در ک کیدن فزوا ،گرفتند
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 کروفلوریباعث بهبود م تواند یم یژاپن یها نیبلدرچ ةریج

 .دستگاه گوارش شود

 ییدارو اهانیگرشد مانند  یها محرک گریاز طرف د

 یا روده دیمف کروفلوریم شیهمانند افزا ییها سمیمکانبا 

 دیتول شی( و افزادوباکترهایفیبو  ها لی)مانند الکتوباس

 یها یباکتراز  ،یا روده pHچرب و کاهش  یدهایاس

 یا و رشد بافت روده یکاسته و به حفظ سالمت زا یماریب

از آنجا  (.Oliveira et al., 2008) دکن یم یکمک مؤثر

 دیمف یها تیجمعمحرک رشد  یها کیوتیب یآنت که 

کاهش  زا یماریب یها یباکتربه همراه  زیرا ن ییایباکتر

در (، ممکن است Baurhoo et al., 2007) دهند یم

 کروفلوریم یانتخاب شیکه افزا ییدارو اهانیگ مقایسه با

 یدر حفظ سالمت یکمتر ریتأث د،نگرد یرا باعث م دیمف

 یکروبیفلور م یژگیو بنابراین. داشته باشند دهمخاط رو

 اتیبر خصوص یگوشت یها جوجهکوچک  ةرود

 ,.Gaggia et alاست ) رگذاریآن تأث شناسی ریخت

2010.) Garcia et al. (2007 نشان دادند استفاده از )

در  پرزهاطول  شیافزاباعث  یاهیگ یها عصارهمخلوط 

 است. دهشبا گروه شاهد  سهیمقاژژنوم، در  یةحنا

 یا روده یها سلول ینیگزیجا قدارم به پتیعمق کر

 ازین شینشانگر افزا ها پتیعمق کر شیوابسته بوده و افزا

 ,.Marković et al) است یا روده یها سلول ینیگزیبه جا

2009; Oliveira et al., 2008به  ازین شیافزا نی(. ا

ابعاد  شیدر اثر افزا تواند یم یا روده یاه سلول ینیگزیجا

 بیتخر ادیازد ةجیحفظ ابعاد پرزها در نتبا  ایپرزها 

در  پتیعمق کر شیحاضر افزا شیها باشد. در آزما آن

ارتفاع پرزها در  شیبا توجه به افزا ،کیوتیب یآنت ماریت

با  ی،ا روده یها سلول ینیگزیجا شیبه افزا ازیروده و ن

 دیمف کروفلوریدر کاهش م کیوتیب یتتوجه به اثر آن

 شیافزا گری. از طرف داست پذیر هیتوج یا روده

 شیافزا یرا برا یبهتر وضعیت یا روده دیمف کروفلوریم

 ینیگزیبه جا را کمتر ازیو ن یا روده یها عمر سلول

 رییتغ پتیعمق کر جهیو در نت سازد یفراهم م یسلول

در  شناسی ختری راتییتغ .ابدی یکاهش م ای کند نمی

 رییرشد در تغ یها محرک ریتأث انگریب تواند یروده م

در عملکرد رشد  رییتغ جهیسطح جذب روده و در نت

 Marković et al., 2009; Oliveira etها باشد ) جوجه

al., 2008). 

 
ی پرزهاشناسی  اسانس آویشن بر ریخت . تأثیر پودر و4جدول 

 گیروز 14ی گوشتی در ها نیبلدرچروده در 

 *تیمارها
  پارامترها

 عمق کریپت عرض پرز طول پرز

T1 22/400 c 22/36 c 04/63 b 

T2 42/653 a 60/331 a 42/63 a 

T3 42/413 bc 42/321 b 11/60 d 

T4 22/413 bc 30/323 b 61/61 d 

T5 25/444 b 14/321  b 30/10 c 

T6 14/436 c 42/31 c 14/64 a 

SEM 20/3 16/3 03/3 

P-value 2223/2> 2223/2> 2223/2> 

a,b,c ادار است معندهندة اختالف نشان ستون. حروف متفاوت در هر

(24/2>P.) 

T1* :هیپاة ریج ،T2 :322 نیسیاماینیرجیو کیوتیب یآنت لوگرمیکدر  گرم یلیم ،

T3 شنیآودرصد پودر  3/2: سطح ،T4 پودر آویشن،  درصد 0/2: سطحT5 :

 لوگرمیکدر  گرم یلیم T6 :022، شنیآواسانس  لوگرمیکدر  گرم یلیم 322

 اسانس آویشن.
 

 کلی یریگ جهینت

با توجه به نتایج این تحقیق اگرچه سطوح مختلف پودر 

درصد پودر( و اسانس آویشن بر عملکرد  3/2)به جز 

، اما ندتوجهی نداشت شایانگوشتی تأثیر  یها نیبلدرچ

سبب بهبود کیفیت گوشت و پارامترهای روده در 

به عنوان  توانند یمبنابراین  ؛دندش کیوتیب یآنتمقایسه با 

 مطرح باشند. ها کیوتیب یآنتاحتمالی  یها نیگزیجا
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