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بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد،
کیفیت گوشت و رودة بلدرچینهای گوشتی
شیما حاجیپور دهباالیی ،*1محسن افشارمنش ،2مسعود سامی 3و حجتاهلل خباززاده
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3مرکز تحقیقات امنیت غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان و دانشیار ،گروه علوم و صنایع غذایی،
دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان
 .4استادیار گروه شیمی آلی دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت - 1333/4/3 :تاریخ تصویب)1333/11/12 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر عملکرد بلدرچینهای گوشتی در مقایسه با
آنتیبیوتیک ،آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با  6تیمار و  4تکرار به اجرا درآمد .تیمارهای
آزمایشی شامل جیرة پایه بدون افزودنی خوراکی یا با  111میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک
ویرجینیامایسین و سطوح مختلف  1/1و  1/2درصد پودر و  111و  211میلیگرم در کیلوگرم اسانس
آویشن بودند .پارامترهای اندازهگیریشده شامل عملکرد ،کیفیت گوشت ،ریختشناسی و
میکروبیولوژی روده بودند .در  1-33روزگی افزودن  1/1درصد پودر آویشن و آنتیبیوتیک سبب
افزایش وزن بدن شد .پودر و اسانس آویشن تیوباربیتوریک اسید ،اُفت خونابه 1و اُفت در نتیجة
پخت 2را کاهش و ظرفیت نگهداری آب را افزایش داد .بیشترین تعداد باکتری الکتوباسیل در مقایسه
با گروه شاهد ،در گروههای تغذیهشده با آویشن (به جز  211میلیگرم در کیلوگرم اسانس) و کمترین
تعداد در تیمار دریافتکنندة آنتیبیوتیک مشاهده شد .کمترین تعداد باکتریهای اشریشیاکلی مربوط
به تیمار دریافتکنندة آنتیبیوتیک بود .بیشترین طول و عرض پرز و کمترین عمق کریپت در گروه
تغذیهشده با آویشن (به جز  211میلیگرم در کیلوگرم اسانس) مشاهده شد .در گروه آنتیبیوتیک
عالوه بر طول و عرض پرزها ،عمق کریپت نیز افزایش معناداری پیدا کرد.
واژههای کلیدی :آنتیبیوتیک ،پودر و اسانس آویشن ،ریختشناسی روده ،میکروفلورای روده.
مقدمه
استفاده از آنتیبیوتیکهای محرک رشد در تغذیة طیور
سبب بهبود رشد ،مصرف خوراک ،ضریب تبدیل و
کاهش مرگومیر ناشی از بیماریهای کلینیکی میشود.
این آنتیبیوتیکها بیش از نیم قرن استفاده شدند ،ولی
به دلیل باقیماندن تأثیرات آنها و افزایش مقاومت
* تلفن23314312151 - 23116163350 :

دارویی به باکتریهای بیماریزا و سرایت باکتریهای
مقاوم از طریق زنجیرة غذایی به انسان ،اتحادیة اروپا
استفاده از آنها را منع کرد (.)Griggs & Jacob, 2005
امروزه پرورشدهندگان طیور به دنبال شناسایی و
جایگزینی افزودنیهای خوراکی جدید هستند تا بتوانند
مشکالت ناشی از آنتیبیوتیکها را کاهش دهند .یکی از
E-mail: sh.hajipour@gmail.com
1. Dripping Loss
2. Cooking Loss
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جایگزینهای طبیعی ،گیاهان دارویی هستند زیرا
فراوردههای گیاهی از دیرباز بنا به دالیلی مانند در
دسترسبودن ،راحتی کاربرد ،نداشتن آثار سوء جانبی،
خواص ضدباکتریایی و ضداکسیداسیونی ،برای درمان
بعضی بیماریها در انسان و حیوانات استفاده میشدند
( .)Hernandez et al., 2004آویشن ()Thymus vulgaris
از گیاهان خانوادة نعناعیان است .این گیاه بوتهای کوتاه
و پرشاخه است و شاخههای علفی آن پوشیده از
برگهای متقابل و نازک میباشد .محل رویش اولیة آن
مدیترانه بوده و در حال حاضر در باغها و مزارع به عنوان
گیاهی معطر و دارویی کشت میشود .ترکیبات فعال آن
تیمول و کارواکرول است ( .)Zaman, 2000تیمول و
کارواکرول مولکولهایی دارای فعالیتهای بیولوژیکی
طبیعی هستند که روی متابولیسم و فیزیولوژی حیوان
تأثیر میگذارند ( .)Reiner et al., 2009مواد فعال
موجود در آویشن میتوانند سبب تحریک ترشح
آنزیمهای پانکراس و در نتیجه بهبود بازده هضم و جذب
پروتئین و دیگر مواد مغذی در دستگاه گوارش پرنده
شوند (Toghyani et al .)Abd El-Hakim et al., 2009
( )2010گزارش کردند که آویشن شامل ترکیبات دارای
تأثیرات ضد باکتریایی و ضد قارچی است .این تأثیرات به
علت ترکیبات عمدة آویشن است که به آن ویژگی
آنتیاکسیدانی میبخشد .بیشتر فراوردههای گیاهی از
نظر مقدار آنتیاکسیدان طبیعی وضعیت خوبی دارند که
این ویژگی در گیاهان تیرة نعناع بارزتر است ( & Wei
 .)Shibamoto, 2007عالوه بر این مطالعات نشان دادهاند
که افزودنیهای گیاهی میتوانند بهطور انتخابی فعالیت
ضد میکروبی قوی در مقابل عوامل بیماریزای رودهای
نشان دهند ،درحالی که اثر مضری روی باکتریهای
مفید نظیر الکتوباسیلها نداشته باشند ( Si et al.,
 .)2006همچنین این ترکیبات روی خصوصیات
ریختشناسی روده تأثیراتی دارند ( Jamroz et al.,
 .)2006در این تحقیق تأثیر سطوح مختلف پودر و
اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد ،کیفیت گوشت،
فلور میکروبی و ریختشناسی پرزهای رودة بلدرچینهای
گوشتی بررسی شد.

مواد و روشها
در این تحقیق  162قطعه جوجة بلدرچین گوشتی از نژاد
ژاپنی در قالب طرح کامالً تصادفی با شش تیمار و چهار
تکرار به ازای هر تیمار ،از یک تا  14روزگی مورد آزمایش
قرار گرفت .در هر واحد آزمایشی  34قطعه جوجة بلدرچین
در شرایط محیطی یکسان روی بستر پرورش داده شدند.
شش جیرة آزمایشی (تیمارها) شامل این موارد بودند.3 :
جیرة پایه بدون افزودنی خوراکی .0 ،جیرة پایه به اضافة
 322میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین،
 .1جیرة پایه به اضافه  2/3درصد پودر آویشن .5 ،جیرة پایه
به اضافة  2/0درصد پودر آویشن .4 ،جیرة پایه به اضافة
 322میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویشن .6 ،جیرة پایه به
اضافة  022میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویشن .جیرههای
آزمایشی بر پایة ذرت و کنجالة سویا در دورة آغازین و رشد
تنظیم شدند و سطح مواد مغذی جیرهها براساس
جدولهای احتیاجات طیور انجمن تحقیقات ملی آمریکا
( )NRC 1994تنظیم شد (جدول  .)3در طول دورة
آزمایش بلدرچینها آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند و
همة جیرهها بهصورت آردی تغذیه شدند .نوردهی سالن 05
ساعته بود .استخراج و جداسازی اسانس برگ آویشن با
روش تقطیر و با استفاده از دستگاه کلونجر صورت گرفت.
تفسیر و آنالیز ترکیبات فعال موجود در اسانس آویشن به
وسیلة کروماتوگرافی گازی و طیفسنجی جرمی انجام شد
( .)Gurdip et al., 2007وزن بدن و مصرف خوراک ،هفتگی
و تلفات ،روزانه اندازهگیری شد و برای محاسبة عملکرد از
اضافه وزن بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی
استفاده شد.
در پایان دورة آزمایش ( 14روزگی) دو پرنده از هر
تکرار به منظور بررسی غلظت مالوندیآلدهید (،)TBA3
 ،pHظرفیت نگهداری آب ،اُفت خونابه و اُفت در نتیجة
پخت گوشت ران کشتار شد .نمونهها تا زمان انجام
آزمایشهای مربوطه در داخل کیسههای نایلونی
نفوذناپذیر در برابر اکسیژن در فریزر در دمای 02ـ درجة
سانتیگراد ذخیره شدند (.)Hashemipour et al., 2013
مالوندیآلدهید نمونههای گوشت به روش آزمون TBA
با استفاده از روش رنگسنجی به کمک دستگاه
اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد ( Tarladgis et al.,
1. Thiobarbituric acid
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 )1960و  pHاز روش کار  ،)2008( Jang et al.ظرفیت
نگهداری آب از روش کار  ،)2002( Castellini et al.اُفت
خونابه از روش کار  )2003( Christensenو اُفت در
نتیجة پخت از روش کار  )2003( Bertrama et al.اندازه
گیری شدند .همچنین برای بررسی فلور میکروبی روده
در  14روزگی ،یک پرنده از هر تکرار ( 5پرنده از هر
تیمار) به طور تصادفی انتخاب و کشتار شد و یک گرم
مواد دفعی از ایلئوم هر یک از پرندگان برداشته شد .در این
تحقیق تعداد کلنی باکتریهای اشریشیاکلی و الکتوباسیل
در نمونههای موجود شمارش شد ( .)Li, 1991برای مطالعة
ساختار پرزهای بافت ایلئوم ،نمونههایی از بافت هدف (به

اندازة  5سانتیمتر از قسمت میانی ایلئوم) تهیه شد و بعد
از تخلیة محتویات و شستوشو در فرمالین  32درصد
نگهداری گردید .برای تهیة اسالیدهای بافتی با ضخامت
کم از روش واکس پارافین استفاده شد .این روش
شامل آبگیری بافت ،شفافسازی و آغشتگی آن با
پارافین مذاب است که بهسرعت با سردشدن پارافین،
جامد شده و سختی مناسب برای برشگیری را کسب
میکند ( .)Mc, 1948اطالعات بهدست آمده از آزمایش
با استفاده از نرمافزار  SASو رویة  GLMتجزیه و تحلیل
و میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در
سطح معناداری  4درصد مقایسه شدند.

جدول  .3اجزا و ترکیب شیمیایی جیرههای پایة استفادهشده در  2تا  03و  03تا  14روزگی در
جوجه بلدرچینهای گوشتی (بر حسب درصد)
جیرة آغازین

جیرة پایانی

()2-03

()03-14

ذرت

41/22

46/32

کنجالة سویا

16/62

10/02

روغن گیاهی

6/22

4/22

کربنات کلسیم

3/12

3/12

دیکلسیم فسفات

3/62

3/62

نمک

2/52

2/52

2/02

2/32

مواد خوراکی (درصد)

 -DLمتیونین
3

2/04

مکمل ویتامینی

0

مکمل مواد معدنی

2/04

2/04
2/04

ترکیب شیمیایی
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری در کیلوگرم)

1320

1320

پروتئین خام (درصد)

00/12

02/62

لیزین (درصد)

3/36

3/22

متیونین (درصد)

2/32

2/61

کلسیم (درصد)

3/22

2/33

فسفر کل (درصد)

2/13

2/66

فیبر خام (درصد)

1/64

1/61

 .3هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی  5522222واحد بینالمللی ویتامین  10222 ،Aواحد بینالمللی ویتامین ،D
 35522میلیگرم ویتامین  0222 ،Eمیلیگرم ویتامین  652 ،Kمیلیگرم کوباالمین 630 ،میلیگرم تیامین1222 ،
میلیگرم ریبوفالوین 5636 ،میلیگرم پانتوتنیک اسید 30362 ،میلیگرم نیاسین 630 ،میلیگرم پیرودوکسین0222 ،
میلیگرم بیوتین و  062گرم کولین کلراید بود.
 .0هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  65/4گرم منگنز 11/6 ،گرم روی 322 ،گرم آهن 6 ،گرم مس 652 ،میلیگرم ید،
 332میلیگرم کبالت و  6گرم سلنیوم بود.
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گروهها به طور معناداری بیشتر بود ()P>2/24؛ اگرچه با
گروه  2/3درصد پودر آویشن تفاوت معناداری نداشت .نتایج
این آزمایش نشان داد تغذیة سطوح مختلف پودر و اسانس
آویشن افزایش وزن بدن بلدرچینها را در مقایسه با گروه
شاهد تحت تأثیر قرار نمیدهد که با نتایج Amad et al.
( )2011و  )2011( Khaligh et al.مطابقت داشت ولی با
نتایج پژوهش  )2009( Safaa & Nafezمغایر بود .معلوم
شده که تأثیرات گیاهان دارویی بر عملکرد طیور متغیر
است که علت آن میتواند تفاوت در ترکیب افزودنیهای
گیاهی مختلف ،غلظت مواد فعال و فعالیت بیولوژیکی آنها
باشد .عالوه بر این پاسخ متفاوت پرندگان به این ترکیبات
ممکن است به سبب فاکتورهای دیگری مانند نوع جیره،
سن حیوان ،بهداشت ،فاکتورهای محیطی و کیفیت
محصول باشد (.)Ocak et al., 2008

نتایج و بحث
مقدار ترکیبات فعال موجود در اسانس آویشن

نتایج نشان داد که در اسانس آویشن مورد مطالعه در
این پژوهش ،تیمول و کارواکرول به ترتیب به مقدار
 422و  52گرم در کیلوگرم موجود بودند.
عملکرد رشد

نتایج مربوط به عملکرد رشد در جدول  0نشان داده شده
است .در  2-03روزگی جوجههایی که آنتیبیوتیک دریافت
کرده بودند ،در مقایسه با سایر گروهها افزایش وزن بدن
بیشتری داشتند ( .)P>2/24در  03-14روزگی افزایش
وزن بدن جوجهها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار
نگرفت و در کل دورة آزمایش ( 2-14روزگی) افزایش وزن
بدن جوجهها در گروه آنتیبیوتیک در مقایسه با سایر

جدول  .0تأثیر پودر و اسانس آویشن بر عملکرد بلدرچینهای گوشتی در دورههای مختلف پرورش
*

تیمارها

دورههای پرورش

T1

افزایش وزن (روز/گرم)
5/66
 2-03روزگی
6/05
 03-14روزگی
4/06b
 2-14روزگی
مصرف خوراک (روز/گرم)
3/35
 2-03روزگی
33/35
 03-14روزگی
31/66
 2-14روزگی
ضریب تبدیل غذایی (گرم/گرم)
0/31a
 2-03روزگی
1/02
 03-14روزگی
0/61
 2-14روزگی
b

T2

a

T3

b

SEM
T5

T4

P-value

T6

b

b

b

4/06
6/34
4/63a

5/12
6/03
4/15ab

5/63
6/02
4/05b

5/46
6/36
4/03b

5/40
6/06
4/03b

2/34
2/02
2/23

2/211
2/331
2/244

32/03
02/61
35/40

32/12
02/31
35/04

32/21
02/21
31/36

32/23
33/16
31/63

32/26
33/36
31/36

2/04
2/14
2/01

2/631
2/140
2/436

3/36b
1/50
0/43

0/02a
1/00
0/61

0/31a
1/01
0/61

0/33a
1/03
0/61

0/01a
1/36
0/66

2/21
2/33
2/21

2/2226
2/641
2/053

 .a,b,cحروف متفاوت در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادار است (.)P>2/24
* :T1جیرة پایه 322 :T2 ،میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین :T3 ،سطح  2/3درصد پودر آویشن،
میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویشن 022 :T6 ،میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویشن.

در کل دوره ،افزایش وزن بدن بلدرچینهای
تغذیهشده با  2/3درصد پودر آویشن مشابه گروه
تغذیهشده با آنتیبیوتیک بود که این تشابه میتواند به
مواد فعال موجود در آویشن مربوط باشد زیرا این مواد
سبب استفادة مؤثرتر پرنده از مواد مغذی جیره و
بنابراین بهبود رشد و افزایش وزن میشوند .عالوه بر این
گیاهان دارویی از طریق خواص آنتیاکسیدانی و ضد

 :T4سطح  2/0درصد پودر آویشن322 :T5 ،

میکروبی میتوانند بر عملکرد اثر گذاشته و سبب بهبود
عملکرد دستگاه گوارش (ترشحات گوارشی ،قابلیت
جذب یا تغییر عملکرد دیوارة روده) ،کاهش درگیری با
عوامل بیماریزا یا بهبود بافت بعد از آسیب شوند
( .)Windisch et al., 2008همچنین در این زمینه
میتوان به نتایج پژوهش  )2010( Toghyani et al.اشاره
کرد .این محققان نشان دادند دُز پایین آویشن تأثیر
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معناداری بر وزن بدن جوجههای گوشتی دارد ،در حالی
که دُز باالی آن این اثر را نشان نمیدهدCross et al. .
( )2007گزارش کردند هنگامی که آویشن به عنوان پودر
یا اسانس در جیره استفاده میشود ،میتواند تأثیرات
متفاوتی بر افزایش وزن و تودة بدن داشته باشد که
ممکن است عمدتاً در ارتباط با تفاوتهای ترکیبات
ترپنی آن باشد .در آزمایش )2006( Miles et al.
استفاده از آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین سبب افزایش
وزن جوجههای گوشتی در مقایسه با گروه شاهد شد.
علت آن مصرف و جذب مؤثرتر مواد مغذی است.
خوراک مصرفی در جوجههای بلدرچین در سنین
مختلف تحت تأثیر گروههای آزمایشی تغذیهشده قرار
نگرفت .عدم تأثیر گیاهان دارویی بر مصرف خوراک توسط
 )2011( Amad et al. ،)2008( Ocak et al.و Amerah et
 )2012( al.گزارش شده است .همچنین نتایج این پژوهش
با نتایج مطالعة  )2011( Lee et al.دربارة تأثیرنداشتن
آنتیبیوتیک بر مصرف خوراک جوجههای گوشتی مطابقت
دارد .جوجههایی که آنتیبیوتیک مصرف کرده بودند ،در
 2-03روزگی در مقایسه با سایر گروهها ضریب تبدیل
کمتری داشتند ( .)P>2/24ضریب تبدیل غذایی در
 03-14روزگی و کل دوره ،تحت تأثیر گروههای آزمایشی
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قرار نگرفت .افزودن  2/0درصد پودر خشک برگ آویشن به
جیرة جوجههای گوشتی راس  ،126بر ضریب تبدیل
غذایی بیتأثیر است (.)Ocak et al., 2008
اینیافتهها نشان میدهد که افزودنیهای به کار رفته
در این آزمایش نه تنها اثر مضری بر افزایش وزن بدن
نداشته است ،بلکه بعضی از آنها آثاری مشابه با
آنتیبیوتیک محرک رشد داشتهاند.
کیفیت گوشت

نتایج مربوط به کیفیت گوشت در جدول  1نشان داده شده
است .تغذیه با سطوح مختلف پودر و اسانس آویشن سبب
کاهش معنادار مقدار  TBAگوشت در مقایسه با گروههای
شاهد و آنتیبیوتیک شد ( pH .)P>2/24گوشت تحت
تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ( .)P<2/24گوشت
جوجههای تغذیهشده با  022میلیگرم در کیلوگرم اسانس
آویشن در مقایسه با گروههای شاهد ،آنتیبیوتیک و 2/3
درصد پودر آویشن به صورت معنادار از ظرفیت نگهداری
آب بیشتری برخوردار بود ( )P>2/24همچنین درصد اُفت
خونابه و اُفت در نتیجة پخت در گوشت آنها در مقایسه با
گروههای شاهد و آنتیبیوتیک به طور معناداری کمتر بود
(.)P>2/24

جدول  .1تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای کیفیت گوشت در بلدرچینهای گوشتی در  14روزگی
تیمارها*

پارامترها
3

0

pH

WHC

T1

3/35a

6/55

61/14b

1/16a

T2

a

3/33

6/54

b

a

TBA

61/60

اُفت خونابه

اُفت در نتیجة پخت
36/10a
a

1/14

36/03

T3

2/30b

6/55

65/04b

1/01ab

36/02a

T4

2/60c

6/51

65/42ab

1/04ab

31/64a

T5

2/61c

6/55

65/61ab

1/01ab

36/22 a

T6

c

2/13

6/41

a

64/14

b

1/36

b

SEM

2/21

2/21

2/52

2/25

2/36

P-value

>2/2223

2/056

2/236

2/203

2/221

31/02

 .a,b,cحروف متفاوت در هرستون نشاندهندة اختالف معنادار است (.)P>2/24
 .3تیوباربیتوریکاسید (میلیگرم مالوندیآلدهید در کیلوگرم گوشت)
 .0ظرفیت نگهداری آب (درصد)
* :T1جیرة پایه 322 :T2 ،میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین :T3 ،سطح  2/3درصد پودر آویشن :T4 ،سطح  2/0درصد پودر آویشن،
 322 :T5میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویشن 022 :T6 ،میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویشن.

گوشت طیور بهطور ویژهای مستعد فساد اکسیداتیو
است که علت آن غلظت باالی اسیدهای چرب غیراشباع

با چند باند دوگانه است (.)Luna et al., 2010
 )2011( et al.افزایش قدرت احیاکنندگی را در
Huange
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اسانسهای حاوی ترکیبات فنولیک گزارش کردهاند ،زیرا
ترکیبات فنولیک با غیرفعال کردن رادیکالهای آزاد
چربی و رادیکالهای پراُکسی از اکسیداسیون جلوگیری
میکنند .گیاهان حاوی اسانس ،ظرفیت آنتیاکسیدانی
باالیی دارند که مزیت اصلی آنها بهشمار میرود
( )2010( Luna et al. .)Kamatou et al., 2008گزارش
کردند مقدار معرف  -0تیوباربیتوریک اسید ()TBARS3
در نمونههای ران مربوط به گروه شاهد در مقایسه با
گروههایی که از  342میلیگرم در کیلوگرم تیمول و
کارواکرول تغذیه شدند ،بیشتر استSarıçoban & .
 )2014( Tahsin Yilmazنشان دادند اسانس آویشن
مانند بتاهیدروکسی آنیسول و بتاهیدروکسی تولوئن،
مقدار  TBARSرا در نمونهها کاهش میدهد.
اکسیداسیون گوشت موجب کاهش ذخیرة آب بین
میوفیبریلها و افزایش اتالف رطوبت میشود (Huff-
 .)Lonergan & Lonergan, 2005آویشن با خواص
آنتیاکسیدانی خود مانع از اکسیداسیون گوشت و در نتیجه
افزایش ظرفیت نگهداری آب میشود .گزارش شده است
که در گوشت با ظرفیت نگهداری بیشتر آب ،درصد اُفت
خونابه و اُفت در نتیجة پخت کمتر است (.)Warris, 2000
دادههای آزمایش حاضر نیز چنین نتیجهای را نشان دادند.
بنابراین استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی تیمول و
کارواکرول (ترکیبات فعال آویشن) میتواند برای بهبود
کیفیت گوشت طیور مفید باشد.
فلور میکروبی و ریختشناسی پرزهای روده

نتایج مربوط به فلور میکروبی روده (جدول  )5و
ریختشناسی پرزهای روده (جدول  )4نشان داد تغذیة
آویشن (به جز  022میلیگرم در کیلوگرم اسانس) سبب
کاهش معنادار کلنی اشریشیاکلی در مقایسه با گروه
شاهد و افزایش کلنی الکتوباسیل در مقایسه با گروه
شاهد و آنتیبیوتیک گردید .بیشترین عرض پرز و
کمترین عمق کریپت در مقایسه با گروه شاهد در همین
گروهها مشاهده شد ( ،)P>2/24اگرچه طول پرز نیز در
این گروهها در مقایسه با گروه شاهد افزایش پیدا کرد اما
این تفاوت برای بلدرچینهای دریافتکنندة سطوح
مختلف پودر آویشن از لحاظ آماری معنادار نبود.
1. 2-Thiobarbituric acid-reactive substances

کمترین میزان شمارش کلنی اشریشیاکلی و الکتوباسیل
به گروه دریافتکنندة آنتیبیوتیک مربوط بود که با سایر
گروهها اختالف معناداری داشت ( .)P>2/24در این
گروه عالوه بر طول و عرض پرزها ،عمق کریپت نیز در
مقایسه با سایر گروهها افزایش معناداری پیدا کرد
( .)P>2/24این مقدار با مقادیر مشاهدهشده برای عمق
کریپت ،در گروه تغذیهشده با  022میلیگرم در کیلوگرم
اسانس آویشن از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت.
جدول  .5تأثیر پودر و اسانس آویشن بر جمعیت میکروفلور
رودة بلدرچینهای گوشتی در  14روزگی
تیمارها*

()Mean log10 cfu Coliform/g sample
اشریشیاکلی

الکتوباسیل

T1

4/66a
1/50d
4/01c
4/51bc
4/01c
4/61ab

6/20c
4/03d
6/41a
6/06b
6/62a
6/36bc

SEM

2/32

2/26

P-value

>2/2223

>2/2223

T2
T3
T4
T5
T6

 .a,b,cحروف متفاوت در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادار است
(.)P>2/24
* :T1جیرة پایه 322 :T2 ،میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین،
 :T3سطح  2/3درصد پودر آویشن :T4 ،سطح  2/0درصد پودر آویشن:T5 ،
 322میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویشن 022 :T6 ،میلیگرم در کیلوگرم
اسانس آویشن.

فعالیت ضد باکتریایی و ضد ویروسی گیاهان با
غلظت و ترکیب اسانسهای موجود در آنها ارتباط
مستقیم دارد ( .)Benchaar et al., 2008به طور کلی
بیان شده که این ترکیبات باعث ایجاد اختالل در غشاء
سیتوپالسمی سلول ،اختالل در جابهجایی پروتون،
جریان انتقال الکترون و لختهشدن محتویات سلول
میشوند ( .)Burt, 2004در تحقیقی که توسط Jamroz
 )2005( et al.به انجام رسید ،نشان داده شد که افزودن
مخلوط تجاری اسانس گیاهی به جیرة حاوی
ذرتـکنجالة سویا باعث کاهش سطوح اشریشیاکلی و
افزایش الکتوباسیلها در رودة باریک جوجههای گوشتی
میشود )2012( Khaksar et al. .در مطالعهای نتیجه
گرفتند ،افزودن یک گرم در کیلوگرم اسانس آویشن به
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جیرة بلدرچینهای ژاپنی میتواند باعث بهبود میکروفلور
دستگاه گوارش شود.
از طرف دیگر محرکهای رشد مانند گیاهان دارویی
با مکانیسمهایی همانند افزایش میکروفلور مفید رودهای
(مانند الکتوباسیلها و بیفیدوباکترها) و افزایش تولید
اسیدهای چرب و کاهش  pHرودهای ،از باکتریهای
بیماریزا کاسته و به حفظ سالمتی و رشد بافت رودهای
کمک مؤثری میکند ( .)Oliveira et al., 2008از آنجا
که آنتیبیوتیکهای محرک رشد جمعیتهای مفید
باکتریایی را نیز به همراه باکتریهای بیماریزا کاهش
میدهند ( ،)Baurhoo et al., 2007ممکن است در
مقایسه با گیاهان دارویی که افزایش انتخابی میکروفلور
مفید را باعث میگردند ،تأثیر کمتری در حفظ سالمتی
مخاط روده داشته باشند .بنابراین ویژگی فلور میکروبی
رودة کوچک جوجههای گوشتی بر خصوصیات
ریختشناسی آن تأثیرگذار است ( Gaggia et al.,
 )2007( Garcia et al. .)2010نشان دادند استفاده از
مخلوط عصارههای گیاهی باعث افزایش طول پرزها در
ناحیة ژژنوم ،در مقایسه با گروه شاهد شده است.
عمق کریپت به مقدار جایگزینی سلولهای رودهای
وابسته بوده و افزایش عمق کریپتها نشانگر افزایش نیاز
به جایگزینی سلولهای رودهای است ( Marković et al.,
 .)2009; Oliveira et al., 2008این افزایش نیاز به
جایگزینی سلولهای رودهای میتواند در اثر افزایش ابعاد
پرزها یا با حفظ ابعاد پرزها در نتیجة ازدیاد تخریب
آنها باشد .در آزمایش حاضر افزایش عمق کریپت در
تیمار آنتیبیوتیک ،با توجه به افزایش ارتفاع پرزها در
روده و نیاز به افزایش جایگزینی سلولهای رودهای ،با
توجه به اثر آنتیبیوتیک در کاهش میکروفلور مفید
رودهای توجیهپذیر است .از طرف دیگر افزایش
میکروفلور مفید رودهای وضعیت بهتری را برای افزایش
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عمر سلولهای رودهای و نیاز کمتر را به جایگزینی
سلولی فراهم میسازد و در نتیجه عمق کریپت تغییر
نمیکند یا کاهش مییابد .تغییرات ریختشناسی در
روده میتواند بیانگر تأثیر محرکهای رشد در تغییر
سطح جذب روده و در نتیجه تغییر در عملکرد رشد
جوجهها باشد ( Marković et al., 2009; Oliveira et
.)al., 2008
جدول  .4تأثیر پودر و اسانس آویشن بر ریختشناسی پرزهای
روده در بلدرچینهای گوشتی در  14روزگی
تیمارها*

پارامترها
طول پرز

عرض پرز

عمق کریپت

T1

400/22c
653/42a
413/42bc
413/22bc
444/25b
436/14c

36/22c
331/60a
321/42b
323/30b
321/14 b
31/42c

63/04b
63/42a
60/11d
61/61d
10/30c
64/14a

SEM

3/20

3/16

3/03

P-value

>2/2223

>2/2223

>2/2223

T2
T3
T4
T5
T6

 .a,b,cحروف متفاوت در هر ستون نشاندهندة اختالف معنادار است
(.)P>2/24
* :T1جیرة پایه 322 :T2 ،میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین،
 :T3سطح  2/3درصد پودر آویشن :T4 ،سطح  2/0درصد پودر آویشن:T5 ،
 322میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویشن 022 :T6 ،میلیگرم در کیلوگرم
اسانس آویشن.
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با توجه به نتایج این تحقیق اگرچه سطوح مختلف پودر
(به جز  2/3درصد پودر) و اسانس آویشن بر عملکرد
بلدرچینهای گوشتی تأثیر شایان توجهی نداشتند ،اما
سبب بهبود کیفیت گوشت و پارامترهای روده در
مقایسه با آنتیبیوتیک شدند؛ بنابراین میتوانند به عنوان
جایگزینهای احتمالی آنتیبیوتیکها مطرح باشند.
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