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 چکیده

بیوتیک  یآنتی جا بهبررسی امکان استفاده از پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان  منظور بهاین مطالعه  

های خونی، فلور  های داخلی، فراسنجه محرک رشد ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد، وزن نسبی اندام

های گوشتی انجام گرفت. این  ورفولوژی پرزهای روده و کیفیت گوشت در جوجهمیکروبی روده، م

 2در قالب طرح کامالً تصادفی با  202قطعه جوجه خروس گوشتی راس  222آزمایش با استفاده از 

یمارهای آزمایشی شامل جیرۀ شاهد )فاقد هرگونه تپرنده در هر تکرار اجرا شد.  12تکرار و  2تیمار، 

درصد  2و  2، 1گرم در کیلوگرم(، پودر زنیان ) یلیم 100بیوتیک ویرجینیامایسین ) ینتآافزودنی(، 

گرم در کیلوگرم( بودند. بر اساس نتایج کل  میلی 220و  220، 120جیره( و عصارۀ هیدروالکلی زنیان )

گرم در  میلی 220درصد پودر زنیان و  1بیوتیک ویرجینیامایسین،  یآنتشده با  یهتغذهای  دوره، جوجه

ها  کیلوگرم عصارۀ زنیان از افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک بهتری در مقایسه با دیگر گروه

های خونی و وزن نسبی  یمارها تأثیر معناداری روی فراسنجهتکدام از  (. هیچP<01/0برخوردار بودند )

 درصد 1ی حاوی اجزای الشه )پشت، قلب، کبد، چربی شکمی، سنگدان و پانکراس( نداشتند. تیمارها

فرم را در مقایسه با شاهد کاهش دادند  های کلی پودر و تمامی سطوح عصارۀ زنیان جمعیت باکتری

(01/0>P تمامی سطوح پودر زنیان طول پرز و عمق کریپت را در مقایسه با تیمار شاهد و .)

زنیان و تمامی درصدی پودر  2و  1سطوح  بیوتیک ویرجینیامایسین افزایش دادند. استفاده از یآنت

ی کاهش دادند معنادار طور بهسطوح عصارۀ زنیان، مقدار اندیس تیوباربیتوریک اسید گوشت را 

(01/0>P در مجموع به نظر .)گرم در کیلوگرم عصارۀ  میلی 220درصد پودر و  1توان از  یمرسد  یم

 ی بهره جست.خوب بههای محرک رشد  بیوتیک یآنتزنیان برای جایگزینی 

 

 ی خونی، فلور میکروبی روده، گیاه دارویی.ها فراسنجهجوجۀ گوشتی، عملکرد،  ای کلیدی:ه واژه

  

 مقدمه

ها در خوراک  بیوتیک یآنتمصرف گستردة  باوجود 

 از طیور رشد محرک های بیوتیک یآنت از طیور، استفاده

 افزایش شده است. ممنوع اروپا، اتحادیه در 9664 سال

 بیوتیکی، یآنت بقایای با هرابط در عمومی یها نگرانی

 را در ترکیبات این از استفاده فزایندة محدودیت

 ,.Jang et al) است داشته دنبال به جهان سراسر

؛ بنابراین در جهت شناسایی و معرفی موادی که (2007

های زیادی  بیوتیک شوند، تالش یآنتبتوانند جایگزین 

 شده است. دربارة علت بهبود عملکرد در اثر مصرف

های مختلفی  های محرک رشد مکانیسم بیوتیک یآنت

از: جذب  اند عبارت ها آنبیان شده است که برخی از 
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تلیال  یاپبهتر مواد مغذی در اثر کاهش ضخامت بافت 

ی از طریق اصالح ا رودههای  روده، کنترل بیماری

جمعیت میکروبی روده و کاهش تخمیر باکتریایی که 

ه مواد مغذی برای پرنده به افزایش قابلیت دسترسی ب

انجامد  یمو در نتیجه افزایش عملکرد رشد 

(Hernandes et al., 2006; Mailes et al., 2006.) 

های اخیر، گیاهان دارویی به علت قابلیتی  در دهه

بیوتیک در  که برای جایگزینی مواد محرک رشد آنتی

تغذیۀ دام و طیور دارند، توجه زیادی را به خود جلب 

دهند که گیاهان  ند. مطالعات اخیر نشان میا کرده

دارویی، عصاره یا ترکیبات مؤثرة موجود در اسانس 

عنوان  توانند با داشتن خواص ضدمیکروبی، به ها می آن

ها استفاده شوند.  بیوتیک جایگزینی مناسب برای آنتی

 Umbelliferaceزنیان گیاهی است از خانوادة 

 Trachyspermum ammi)جعفری( و نام علمی آن 

(L) Sprague  ،است. محل رویش این گیاه در ایران

های سیستان و بلوچستان، آذربایجان، اصفهان،  استان

خوزستان، یزد، فارس، کرمان و خراسان است 

(Zargari, 2001مهم .)  ترین ترکیبات فعال آن شامل

پنتن، گاما  تیمول، کارواکرول، پاراسیمن، بتاپینن، دی

میرسن و مواد تلخ است. ترکیبات  ترپنین، سابینن،

ها شامل  شیمیایی دیگر آن پروتئین، چربی و کاتیون

سدیم، پتاسیم، آهن، کلسیم، منیزیم، روی، مس و 

 ,Balba et al., 1973; Mirzavandکبالت است )

های اسانس زنیان شامل سه ترکیب  (. ترکیب1992

 88اصلی تیمول، گاماترپینن و پاراسیمن )بیش از 

 ;Srivastava et al., 1999اسانس( است ) درصد

Nagalakshmi & Shankaracharya, 2000 در چند .)

تحقیق اثر ضدباکتریایی، ضدانگلی، ضدقارچی، 

اکسیدانی اسانس و عصارة زنیان به  ضدویروسی و آنتی

 Navarro et al., 1996; Pattankiاثبات رسیده است )

& Subramanyam, 1996ثیر زنیان بر (. در ارتباط با تأ

هایی در دسترس است. در  عملکرد طیور نیز گزارش

درصد پودر زنیان به جیرة  4آزمایشی، افزودن 

های گوشتی سبب افزایش معنادار وزن بدن،  جوجه

افزایش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل خوراک 

درصد پودر  9در مقایسه با تیمار شاهد شد، اما افزودن 

ن بدن و مصرف خوراک تأثیر زنیان به جیره، بر وز

(. در تحقیقی Aliteneh et al., 2004منفی داشت )

دیگر، استفاده از تیمول و کارواکرول )مواد مؤثرة 

گرم بر کیلوگرم جیرة  میلی 966زنیان( به مقدار 

جوجۀ گوشتی، مصرف خوراک را کاهش داد و ضریب 

 ,.Hashemipour et alتبدیل خوراک را بهبود بخشید )

(. بنابراین در این آزمایش سعی شد امکان استفاده 2013

های محرک رشد  بیوتیک جای آنتی از این گیاه دارویی به

شود و موجب نگرانی مردم  که در تغذیۀ طیور استفاده می

 و مسئوالن بهداشتی است، مطالعه شود.
 

 ها مواد و روش

قطعه جوجۀ گوشتی نر  988 در این آزمایش از

در قالب طرح کامالً تصادفی  368روزة سویۀ راس  یک

شامل دوازده  هرکدامبا هشت تیمار و سه تکرار )

های  پرنده( با میانگین وزنی مشابه استفاده شد. جیره

گونه افزودنی(،  یچهآزمایشی شامل گروه شاهد )بدون 

 466) درصد 46بیوتیک ویرجینیامایسین  یآنت

و  9، 4 (گرم در کیلوگرم(، سه سطح پودر زنیان میلی

 386و  986، 486( و سه سطح عصارة زنیان )درصد 3

های آزمایشی  گرم در کیلوگرم( بود. ترکیب جیره میلی

بر اساس راهنمای تغذیۀ جوجۀ گوشتی سویۀ راس 

368 (Aviagen, 2007 در جدول )نشان داده شده  4

شده درتابستان( از شهر اصفهان  . زنیان )برداشتاست

یاب، پودر شد و برای تهیۀ خریداری شد و ابتدا با آس

عصاره از روش خیساندن استفاده شد: ابتدا روی پودر 

درصد متانول  36مزبور متانول و آب مقطر ریخته شد )

درصد آب مقطر( تا سطح پودر را کامالً بپوشاند  46و 

دقیقه هم زده شد تا کامالً  48و سپس محلول و پودر 

ذ صافی ساعت محلول از کاغ 96مخلوط شوند. پس از 

ساعت در آون با دمای  68عبور داده شد و به مدت 

گراد قرار گرفت تا متانول کامالً تبخیر  درجۀ سانتی 66

گرم عصاره به  44گرم پودر حدود  466شود. از هر 

ها اضافه  دست آمد. عصاره، روزانه به خوراک جوجه

 69تا  98، 96تا  44، 46تا  4های زمانی  در بازه .شد

دورة پرورش، اضافه وزن بدن، مصرف روزگی و کل 

یری شد و گ اندازهخوراک و ضریب تبدیل خوراک 

تلفات نیز روزانه ثبت گردید. در پایان آزمایش دو 

جوجۀ گوشتی از هر تکرار که از نظر وزنی نزدیک به 



 934 ... بیوتیک در مقایسه با آنتی تأثیر پودر و عصارة هیدروالکلی زنیانگنجه و ساالرمعینی:  

وزن میانگین واحد آزمایشی بودند، انتخاب و پس از 

سینه، ها،  یری کشتار شدند. قطعات الشه )رانگ خون

های داخلی )از جمله  ها( و همچنین اندام پشت و بال

پانکراس، کبد، طحال، قلب، سنگدان، پیش معده و 

چربی محوطۀ بطنی( جداسازی و توزین شدند. جهت 

های خونی )گلوکز، کلسترول،  تعیین فراسنجه

آلبومین و آلکالین  ،HDL ،LDLگلیسرید،  یتر

. خون یری شدگ خوناز ورید بالی،  )فسفاتاز

یش آزما ۀلولآمده برای تهیۀ سرم با استفاده از  دست به

دور در دقیقه به  3666فاقد مادة ضدانعقاد و با سرعت 

دقیقه سانتریفیوژ گردید و از کیت تجاری  48مدت 

یری استفاده شد. همچنین گ اندازهشیمی برای  یستز

پارامترهای کیفیت گوشت شامل تیوباربیوتیک اسید 

(TBA( )Tarladgis et al., 1960 ،)pH اُفت در نتیجه ،

(، Bertram et al., 2003) (Cooking loss) وپز پخت

و اُفت خونابه  (WHCی آب )نگهدارظرفیت 

(Dripping lossبا استفاده از عضلۀ ران اندازه )  گیری

قبل از آزمایش برای تعیین اندیس  ها نمونهشد. 

درجۀ  -94روز در دمای  36تیوباربیتوریک اسید، 

 گراد نگهداری شدند. سانتی

 
 های گوشتی در مراحل مختلف آزمایش شده در جوجه های آزمایشی استفاده . اجزا و ترکیب شیمیایی جیره4جدول 

 روزگی 98-69 روزگی 44-96 روزگی 4-46 مواد خوراکی )درصد(

 46/86 96/88 89 ذرت

 46 6 6 گندم

 98 38/36 36/36 پروتئین( درصد 66کنجالۀ سویا )

 3 3 6 روغن سویا

 96/4 33/4 88/4 دی کلسیم فسفات

 33/6 33/6 99/4 کربنات کلسیم-پودر صدف

 86/4 86/4 66/9 پودر ماهی

 93/6 94/6 33/6 متیونین -آلدی 

 48/6 44/6 36/6 هایدروکلراید -یزینل آل

 34/6 33/6 39/6 نمک طعام

 3 3 3 4پوستۀ برنج

 8/6 8/6 8/6 9عدنیمکمل ویتامینی و مواد م

    شده ترکیب شیمیایی محاسبه

 3664 9369 9398 یلوگرم(ک )کیلوکالری دروساز  سوختانرژی قابل 

 88/43 46/43 36/94 پروتئین خام )درصد(

 69/4 43/4 38/4 لیزین )درصد(

 89/6 83/6 36/6 متیونین )درصد(

 84/6 83/6 63/4 متیونین + سیستین )درصد(

 86/6 86/6 69/4 د(کلسیم )درص

 33/6 69/6 68/6 فسفر فراهم )درصد(

 48/6 48/6 48/6 سدیم )درصد(

 88/9 34/9 98/3 لینولئیک اسید )درصد(
 . سطوح مختلف زنیان جایگزین پوستۀ خارجی برنج شد.4

 E ،9666گرم ویتامین  یلیم D ،46666ویتامین المللی  ینبواحد  A ،39666المللی ویتامین  ینبواحد  6666666. هرکیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی 9

گرم  یلیم 49446گرم اسید پانتوتنیک،  یلیم 6834گرم ریبوفالوین،  یلیم 3666گرم تیامین،  یلیم 449گرم کوباالمین،  یلیم K ،466گرم ویتامین  یلیم

گرم  8/33گرم منگنز،  8/46هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  ود وکلراید ب ینکولگرم  946گرم بیوتین و  یلیم 9666گرم پیرودوکسین،  یلیم 449نیاسین، 

 گرم سلنیوم بود. 8گرم کبالت و  یلیم 436گرم ید،  یلیم 466گرم مس،  8گرم آهن،  466روی، 

 

گرم مواد  4 برای تعیین جمعیت میکروفلور روده،

دفعی از محل ایلئوم رودة کوچک برداشته شد. برای 

یدالکتیک از محیط اسهای  تعیین جمعیت باکتری

فرم  یکلهای  آگار و برای شمارش باکتری MRSکشت 
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آگار استفاده شد. برای  Mac Conkeyاز محیط کشت 

هایی از  مطالعۀ ساختار پرزهای بافت رودة باریک، نمونه

 46بافت هدف )از قسمت ژژنوم( تهیه و در فرمالین 

درصد نگهداری شد. برای تهیۀ اسالیدهای بافتی با 

مت کم از روش واکس پارافین استفاده شد. ضخا

 SAS (2003) افزار نرمهای آزمایشی با استفاده از  داده

ها از  تجزیۀ واریانس گردید و برای مقایسۀ میانگین

درصد  8ی دانکن در سطح آماری ا دامنهآزمون چند

 استفاده شد.
 

 نتایج
 عملکرد رشد

 یمارهای آزمایشی بر میانگین خوراک مصرفی،تاثر 

های  اضافه وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجه

 9های مختلف پرورش در جدول  گوشتی در دوره

های  روزگی جوجه 4-46گزارش شده است. در سن 

بیوتیک ویرجینیامایسین در مقایسه  یآنتشده با  تغذیه

شده با سطوح مختلف پودر زنیان و  های تغذیه با جوجه

رة زنیان، گرم در کیلوگرم عصا میلی 386و  986

(. در سن P<68/6مصرف خوراک بیشتری داشتند )

شده با  روزگی نیز مصرف خوراک گروه تغذیه 96-44

ها، به  بیوتیک ویرجینیامایسین بیشتر از سایر گروه یآنت

روزگی و  98-69(. در P<64/6استثنای شاهد بود )

ی در مصرف خوراک معنادارکل دورة پرورش اختالف 

یی که از ها جوجهنشد. همچنین ها مشاهده  بین گروه

درصد پودر زنیان تغذیه کرده بودند، در تمام  3سطح 

ی زمانی کمترین مصرف خوراک را نشان دادند. ها بازه

 96تا  44و  46تا  4ی زمانی ها بازهاین کاهش در 

 معنادارروزگی در مقایسه با گروه شاهد، از نظر آماری 

 بود.

شده با  یههای تغذ روزگی گروه 46تا  4در  

بیوتیک ویرجینیامایسین در مقایسه با گروه  یآنت

گرم در  میلی 486درصد پودر زنیان و  3شاهد، 

کیلوگرم عصارة زنیان افزایش وزن بیشتری نشان دادند 

(68/6>P در بازة سنی .)های  روزگی، گروه 44-96

 386بیوتیک ویرجینیامایسین و  یآنتشده با  تغذیه

عصارة زنیان، در مقایسه با سایر گرم در کیلوگرم  میلی

درصد پودر زنیان افزایش  4یمارها به استثنای تیمار ت

 98-69(. در دورة P<64/6وزن بیشتری داشتند )

بیوتیک  یآنتشده با  های تغذیه روزگی گروه

گرم  میلی 386 درصد پودر زنیان و 4ویرجینیامایسین، 

 در کیلوگرم عصارة زنیان بیشترین افزایش وزن را

درصد پودر زنیان تفاوت  9و  3های  گروه داشتند که با

(. در کل دورة P< 64/6ی نشان دادند )معنادار

پرورش، بیشترین افزایش وزن روزانه در تیمارهای 

گرم در  میلی 386بیوتیک ویرجینیامایسین،  یآنت

درصد پودر زنیان مشاهده  4کیلوگرم عصارة زنیان و 

 .(P<64/6شد )

روزگی در  4-46اک در دورة ضریب تبدیل خور

گرم در کیلوگرم عصارة  میلی 386 تیمارهای حاوی

بیوتیک  یآنتدرصد پودر زنیان و  4زنیان، 

درصد  3ویرجینیامایسین در مقایسه با گروه شاهد و 

. در (P<64/6)ی بهتر بود معنادار طور بهپودر زنیان 

 386روزگی، در تیمارهای حاوی  44-96 یسنبازة 

درصد پودر  4در کیلوگرم عصارة زنیان و گرم  میلی

زنیان در مقایسه با گروه شاهد، ضریب تبدیل خوراک 

روزگی،  98-69. در دورة (P<68/6)بهتر بود 

 386بیوتیک ویرجینیامایسین،  یآنتتیمارهای 

درصد پودر  4گرم در کیلوگرم عصارة زنیان و  میلی

یان درصد پودر زن 3زنیان در مقایسه با گروه شاهد و 

ضریب تبدیل خوراک بهتری را نشان دادند 

(68/6>P) در کل دورة پرورش، ضریب تبدیل خوراک .

گرم در کیلوگرم عصارة زنیان،  میلی 386های  در گروه

بیوتیک ویرجینیامایسین در  یآنتدرصد پودر زنیان و  4

درصد پودر زنیان کمتر  9و  3مقایسه با گروه شاهد و 

 (.P<64/6)بود 

دمیکروبی و ارتقای سیستم ایمنی از فعالیت ض

های اصلی ترکیبات ثانویۀ گیاهان دارویی  مکانیسم

که بر عملکرد رشد و سالمتی حیوان تأثیر  ندهست

(. مواد فعالی که در زنیان Cowan, 1999مثبت دارند )

موجب  توانند یم)تیمول و کارواکرول(  شوند یمیافت 

عال، علیه رشد بهتر پرنده شوند، زیرا این مواد ف

ی دارند و کروبیم یآنتها در روده فعالیت  باکتری

میکروفلورای روده را تنظیم کنند. همچنین  توانند یم

ترکیبات فعال گیاهی از طریق بهبود قابلیت هضم، 

های  تعادل اکوسیستم میکروبی و تحریک ترشح آنزیم
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 دهند یمهضمی آندوژنوسی، عملکرد طیور را بهبود 

(Giannenas et al., 2003; Lee et al., 2004; Cross 

et al., 2007). 

درصد پودر زنیان به جیرة  4یشی افزودن آزمادر 

ی سبب افزایش وزن معنادارهای گوشتی به طور  جوجه

بدن، افزایش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل 

درصد  9خوراک در مقایسه با تیمار شاهد شد اما افزودن 

 و کاهشاهش وزن بدن پودر زنیان به جیره سبب ک

درصد دانه  4مصرف خوراک در مقایسه با تیمار شاهد و 

(. در تحقیقی دیگر، Aliteneh et al., 2004زنیان شد )

استفاده از تیمول و کارواکرول )مادة مؤثرة زنیان( به 

گرم بر کیلوگرم جیرة جوجۀ گوشتی،  یلیم 966مقدار 

ک را مصرف خوراک را کاهش داد و ضریب تبدیل خورا

 (.Hashemipour et al., 2013بهبود بخشید )

 
بیوتیک بر مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در  . تأثیر سطوح مختلف پودر و عصارة زنیان و آنتی9جدول 

 سنین مختلف

P 
value SEM 

 تیمارها

آنتی 
 بیوتیک

 گرم میلی 386
 در کیلوگرم

 عصاره

 گرم  میلی 986
 مدر کیلوگر
 عصاره

 گرم میلی 486
 در کیلوگرم

 عصاره

 درصد 3
 پودر

درصد  9
 پودر

درصد 4
 پودر

 شاهد
بازة 
 زمانی

 مصرف خوراک )گرم/ پرنده/ روز(      

649/6 69/6 a63/94 bc96 bc48/96 abc63/96 c36/43 bc34/96 bc66/96 ab88/96 46-4 

664/6 64/9 a63/44 bc38/88 b3/88 bc63/88 c94/84 c93/84 bc39/83 38/46 ab 96-44 

684/6 38/4 69/433 93/436 46/434 63/434 33/498 63/498 33/438 48/464 69-98 

639/6 68/3 86/88 63/86 63/89 33/89 39/38 39/33 43/89 93/88 69-4 

 روز( پرنده/ افزایش وزن )گرم/       

646/6 38/6 a69/43 ab43/44 abc38/48 bc49/48 c63/48 abc4/44 ab98/44 bc84/48 46-4 

669/6 43/3 a48/63 a48/64 bc84/64 bc63/64 c46/33 c88/33 ab36/68 bc96/64 96-44 

664/6 66/6 a48/39 a88/36 ab46/43 ab38/48 c93/44 bc68/46 a88/39 ab33/43 69-98 

664/6 63/3 a84/86 a36/63 b86/64 b86/64 d48/69 cd33/63 a44/86 bc43/64 69-4 

 ضریب تبدیل خوراک       

663/6 64/6 93/4 cd 96/4 d 94/4 bcd 34/4 abc 33/4 a 93/4 bcd cd98/4 39/4 ab 46-4 

668/6 44/6 36/4 abc 98/4 c 69/4 abc 66/4 abc 63/4 ab 69/4 abc 94/4 bc 63/4 a 96-44 

648/6 4/6 88/4 b 88/4 b 33/4 ab 33/4 ab 64/9 a 33/4 ab 84/4 b 68/9 a 69-98 

663/6 4/6 43/4 bcd 49/4 d 34/4 abc 38/4 ab 83/4 a 86/4 a 48/4 cd 88/4 a 69-4 

SEMانحراف استاندارد میانگین : 
a-bمعنادارهای با حروف غیرمشابه در هر ردیف با هم اختالف  : میانگین( 68/6ی دارند>P.) 

    

هایی که  دهد گروه که نتایج نشان می طور همان

درصدی از پودر زنیان را دریافت  3و  9سطوح 

یمارها کمترین مصرف تردند، در مقایسه با سایر ک یم

خوراک را داشتند. کاهش مصرف خوراک احتمال دارد 

ی خوراک خوشبه دلیل داشتن مواد تلخ و کاهش 

(Windisch et al., 2008 یا به علت دریافت بیش از )

ای باشد. بنابراین استفاده از  یهتغذحد مجاز مواد ضد 

 یست.نرصد قابل توصیه د 4زنیان در سطوح باالتر از 

بیوتیک سبب بهبود  یآنتطبق نتایج، مصرف  

عملکرد شده است. دربارة چگونگی بهبود عملکرد در 

های  های محرک رشد مکانیسم بیوتیک یآنت اثر مصرف

مختلفی بیان شده است: جذب بهتر مواد مغذی در اثر 

 بردن بین تلیال روده، از یاپ کاهش ضخامت بافت

 مواد شوند یم موجب غیرضروری که میکروبی جمعیت

 شرایط در هستند، ضروری رشد پرنده برای مغذی که

 شوند میها  آن رفتن بین از مانع و شوند جذب بهتری

 جلوگیریها  میکروب توسطها  آن شدن مصرف از و

ی از ا رودههای  ها با کنترل بیماری بیوتیک ی. آنتکند یم

ش تخمیر طریق اصالح جمعیت میکروبی روده و کاه

باکتریایی، به افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی 
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برای حیوان و در نتیجه افزایش عملکرد رشد 

 ,.Hernandes et al., 2006; Mailes et alانجامند ) یم

البته با توجه به مالحظات بهداشتی، مصرف  (؛2006

 شود. مینها در جیرة طیور توصیه  بیوتیک یآنترویۀ  یب

 

 نیهای خو فراسنجه

مشخص شده است، استفاده  3که در جدول  طور همان

از سطوح مختلف پودر و عصارة زنیان سبب تفاوت 

گلیسرید،  یتری در سطح گلوکز، کلسترول، معنادار

HDL ،LDLدر آلکالین فسفاتاز ، آلبومین، پروتئین و 

 رسد می  به نظر بنابراین   .نشد شاهد  مقایسه با گروه 

 تأثیر  زنیان عصارة   و  ف پودراستفاده از سطوح مختل

 

های خونی نداشته است. البته  سوئی بر این فراسنجه

های گوشتی که جیرة حاوی  یشی روی جوجهآزمادر 

 966و  466تیمول )مادة مؤثرة زنیان( به مقدار 

 966گرم بر کیلوگرم جیره و کارواکرول به مقدار  یلیم

دند، مقدار کر یمگرم بر کیلوگرم جیره را دریافت  یلیم

ها با گروه شاهد اختالفی  کلسترول پالسما در گروه

گلیسریدهای پالسما کاهش  یترنداشت اما غلظت 

(. در آزمایش دیگری افزودن Lee et al., 2003یافت )

گرم بر  یلیم 486تیمول و کارواکرول به مقدار 

کیلوگرم جیره، غلظت کلسترول سرم را به طور 

و کلسترول پالسما  HDLمعناداری کاهش داد، اما 

 (.Case et al., 1995یر قرار نگرفت )تأثتحت 

 های گوشتی جوجه های خونی فراسنجه بیوتیک بر . تأثیر سطوح مختلف پودر و عصارة زنیان و آنتی3جدول 

 تیمارها

 خونی های فراسنجه

گلوکز 
(mg/dl) 

گلیسرید  یتر
(mg/dl) 

کلسترول 
(mg/dl) 

HDL 
(mg/dl) 

LDL 
(mg/dl) 

آلکالین 

 (U/l)فسفاتاز 

آلبومین 
(g/dl) 

پروتئین 
(g/dl) 

 شاهد

 درصد پودر 4

 درصد پودر 9

 درصد پودر 3

 گرم/کیلوگرم عصاره یلیم 486

 گرم/کیلوگرم عصاره یلیم 986

 گرم/کیلوگرم عصاره یلیم 386

 بیوتیک آنتی

946 

933 

946 

998 

999 

934 

934 

944 

33 

38 

88 

39 

33 

89 

34 

84 

443 

499 

449 

448 

443 

496 

443 

444 

43 

48 

48 

43 

43 

44 

36 

43 

4/39 

3/69 

3/93 

4/38 

3/36 

4/64 

6/39 

3/34 

4388 

8338 

4884 

4966 

3943 

4638 

4843 

8686 

83/4 

44/4 

33/4 

83/4 

44/4 

34/4 

46/4 

46/4 

66/9 

33/9 

34/9 

44/9 

33/9 

84/9 

43/9 

43/9 

SEM 48/48 66/93 86/48 38/8 88/49 9633 94/6 38/6 

P value 433/6 363/6 338/6 838/6 839/6 889/6 838/6 868/6 

 

 وزن نسبی اجزای الشه

شده  های تغذیه ها و اجزای الشۀ جوجه وزن نسبی اندام

آورده شده است. اثر  6یمارهای آزمایشی در جدول تبا 

یمارهای آزمایشی بر وزن نسبی پشت، قلب، کبد، ت

نبود  معنادارچربی شکمی، سنگدان و پانکراس 

(68/6<Pبیشترین وزن نسبی الشه در جوجه .)  های

گرم در کیلوگرم عصارة زنیان و  میلی 986ه با شد تغذیه

درصد پودر زنیان  4و  3کمترین آن در سطوح 

وزن نسبی سینه در تیمار  (.P<64/6مشاهده شد )

ی کمتر از معناداردرصد پودر زنیان به طور  3حاوی 

تیمار شاهد بود. بیشترین وزن نسبی عضلۀ سینه در 

نیان مشاهده گرم در کیلوگرم عصارة ز میلی 486تیمار 

ی با گروه شاهد نداشت معنادارشد که البته اختالف 

(64/6>Pدر جوجه .) و  986 هایی که جیرة حاوی

گرم در کیلوگرم عصارة زنیان مصرف  میلی 486

ها در مقایسه با تیمار شاهد  کردند، وزن نسبی ران یم

ی بیشتر معنادار صورت بهو سطوح مختلف پودر زنیان 

های  ها در جوجه نسبی بال (. وزنP<68/6بود )

درصد پودر زنیان در مقایسه با  4و  9شده با  تغذیه

و  986 بیوتیک ویرجینیامایسین و یآنتتیمار شاهد، 

طور  گرم در کیلوگرم عصارة زنیان به میلی 486

 (.P<68/6ی بیشتر بود )معنادار

درصد پودر زنیان  3در این آزمایش در تیمار حاوی 

ها  ها و بال بی الشه، سینه، راندرصد وزن نس نیکمتر
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درصد پودر  3شده با  های تغذیه جوجه رایزحاصل شد، 

زنیان کمترین افزایش وزن بدن و مصرف خوراک را 

داشتند. گزارش شده است که مصرف تیمول و 

 گرم یلیم 966کارواکرول )مادة مؤثرة زنیان( به مقدار 

ن های گوشتی، تفاوتی در وز بر کیلوگرم جیرة جوجه

 کند ینمنسبی کبد در مقایسه با گروه شاهد ایجاد 

(Lee et al., 2003 همچنین در مطالعۀ .)ی گرید

مشخص شد که افزودن مواد مؤثرة تیمول، کارواکرول 

های گوشتی وزن نسبی  و سیناموآلدئید به جیرة جوجه

 (.Jamroz et al., 2003) دهد یمسینه را بهبود 
 

 گوشتی یها جوجه اجزای الشه نسبی وزن بیوتیک بر مختلف پودر و عصارة زنیان و آنتیتأثیر سطوح  . مقایسۀ6جدول 

 تیمارها
   (زنده وزن درصد) الشه پارامترهای 

 پانکراس سنگدان چربی شکمی کبد قلب پشت ها بال ها ران سینه الشه

 شاهد
 درصد پودر 4
 درصد پودر 9
 درصد پودر 3

 کیلوگرم عصاره گرم/ یلیم 486
 کیلوگرم عصاره گرم/ یلیم 986
 کیلوگرم عصاره گرم/ یلیم 386
 بیوتیک آنتی

bc 38/46 
c 48/49 

bc 48/43 
c 83/49 

ab 66/43 
a 44/36 

bc 88/48 
bc 68/46 

ab 84/93 
ab 33/99 
bc 36/94 
c 34/48 
a 88/98 

ab 43/96 
bc 49/94 
ab 34/93 

b 33/48 
b 93/44 
b 48/48 
b 83/48 
a 43/48 
a 34/43 

ab 38/44 
ab 69/43 

b 88/4 
a 66/8 
a 39/3 
ab 34/3 
b 66/4 
b 84/4 
ab 36/3 
b 88/4 

34/48 
39/48 
83/43 
39/48 
88/43 
39/96 
48/43 
33/44 

68/6 
63/6 
86/6 
84/6 
63/6 
86/6 
83/6 
64/6 

64/9 
36/9 
68/9 
94/9 
44/9 
83/9 
64/9 
69/9 

39/4 
34/4 
84/4 
36/4 
93/4 
66/4 
94/4 
38/6 

49/4 
88/4 
33/4 
83/4 
84/4 
38/4 
64/4 
86/4 

93/6 
94/6 
93/6 
98/6 
93/6 
36/6 
93/6 
93/6 

SEM 64/3 64/9 43/4 89/6 93/9 68/6 33/6 83/6 93/6 64/6 
P value 663/6 664/6 64/6 69/6 46/6 89/6 33/6 83/6 33/6 38/6 

SEMانحراف استاندارد میانگین : 
a-bمعناداربا هم اختالف  های با حروف غیرمشابه در هر ستون : میانگین( 68/6ی دارند>P.) 

 

 میکروفلور روده

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت الکتوباسیل و 

آمده است. کمترین شمارش  8فرم روده در جدول  یکل

 386شده با  های تغذیه ها در جوجه فرم کلنی کلی

گرم در کیلوگرم عصارة زنیان مشاهده شد که با  میلی

درصد پودر زنیان تفاوت  3و  9 تیمارهای شاهد، 

های  (. شمارش کلنی باکتریP<64/6ی داشت )معنادار

درصد  3شده با تیمار  های تغذیه اسید الکتیک در جوجه

بیوتیک  یآنتیمارهای شاهد، تپودر زنیان در مقایسه با 

گرم در کیلوگرم عصارة  میلی 986ویرجینیامایسین و 

کمترین جمعیت ی بیشتر بود و معنادارطور  زنیان به

بیوتیک تغذیه کرده  یآنتالکتوباسیل در پرندگانی که از 

 (.P<64/6بودند، مشاهده شد )

چند مطالعه در زمینۀ تأثیرات ضدمیکروبی زنیان 

 ها اثر ضدباکتریایی، صورت گرفته و در تمام این تحقیق

یروسی اسانس و عصارة ضدوضدانگلی، ضدقارچی و 

 Navarro etات رسیده است )این گیاه به اثب شده استخراج

al., 1996; Pattaki & Subramanyan, 1996.)  نتایج

نشان داده است که تیمول، کارواکرول و پاراسیمن اجزای 

توان فعالیت  یمدهندة گیاه زنیان هستند و  یلتشکاصلی 

ضدمیکروبی زنیان را به این ترکیبات نسبت داد 

(Sharifan et al., 2005; Hashemipour et al., 2013 .)

زدن یکپارچگی غشای  هم تیمول و کارواکرول سبب به

و  pHشوند که این بیشتر روی هموستازی  یمسلول 

گذارد و در نتیجه سبب  های معدنی تأثیر می تعادل یون

 (.Lambert et al., 2001شود ) یممرگ باکتری 

 

 مورفولوژی پرزهای روده

های رودة تأثیر تیمارهای آزمایشی بر مورفولوژی پرز

های مختلف پرورش در  های گوشتی در دوره جوجه

گزارش شده است. عرض پرزهای روده تحت  4جدول 

(. P>68/6های آزمایشی قرار نگرفت ) تأثیر جیره

شده با سطوح مختلف پودر زنیان  های تغذیه گروه

های  بیشترین طول پرز را داشتند که در مقایسه با گروه

یامایسین و سطوح مختلف بیوتیک ویرجین یآنتشاهد، 

(. P<64/6ی داشت )معنادارعصارة متانولی زنیان تفاوت 

بیوتیک  یآنتهای  کمترین عمق کریپت به گروه

گرم در کیلوگرم عصارة  میلی 386ویرجینیامایسین و 
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اختالف  ها گروه یرسازنیان مربوط بود که در مقایسه با 

عمق  (. نسبت طول پرز بهP<64/6نشان دادند ) معنادار

بیوتیک ویرجینیامایسین و  یآنتیمارهای تکریپت در 

گرم در کیلوگرم عصارة زنیان در مقایسه با  میلی 386

درصد پودر زنیان، به  4یمارها، به استثنای تیمار تسایر 

 (.P<68/6ی بیشتر بود )معنادارطور 

 
 بیوتیک  تأثیر سطوح مختلف پودر و عصارة زنیان و آنتی . مقایسۀ8جدول 

 (log CFU/gروده ) میکروفلور جمعیت رب
 ها کلی فرم اسید الکتیک های باکتری تیمار

 شاهد

 درصد پودر 4

 درصد پودر 9

 درصد پودر 3

 گرم/کیلوگرم عصاره میلی 486 

 گرم/کیلوگرم عصاره میلی 986 

 گرم/کیلوگرم عصاره میلی 386 

 بیوتیک آنتی

b 63/3 
ab 36/3 
ab 36/3 
a 84/3 

ab 68/3 
b 64/3 
ab 46/3 
c86/8 

a 43/3 
bc 66/8 
ab 68/4 

ab 9/4 
bc 43/8 
bc 93/8 
c 48/6 
bc 43/8 

SEM 49/6 39/6 

P value 664/6> 663/6 
SEMانحراف استاندارد میانگین : 

 a-cمعنادارهای با حروف غیرمشابه در هر ستون با هم اختالف  : میانگین( 68/6ی دارند>P.) 
 

 گوشتی یها جوجه مورفولوژی پرزهای رودة باریک بیوتیک بر مختلف پودر و عصارة زنیان و آنتیتأثیر سطوح  . مقایسۀ4جدول 

 تیمارها
 (میکرومتر) روده پرزهای مورفولوژی

 طول پرز به عمق کریپت کریپت عمق پرز عرض پرز طول

 شاهد

 درصد پودر 4

 درصد پودر 9

 درصد پودر 3

 گرم/کیلوگرم عصاره میلی 486

 م/کیلوگرم عصارهگر میلی 986 

 گرم/کیلوگرم عصاره میلی 386 

 بیوتیک آنتی

b 4383 
a 4646 
a 4646 
a 4646 
b 4334 

 b4343 

b 4336 
b 4384 

484 

486 

438 

488 

438 

489 

484 

438 

a 438 
a 469 
a 463 
a 469 
a 464 
a 466 

 b
 439 

b 434 

 c 33/3 
bc 36/3 
 c 83/3 

c 88/3 
c 33/3 
c 33/3 
ab 39/46 
a 33/46 

SEM 69/94 49/4 64/8 36/6 

P value 664/6> 468/6 664/6> 64/6 
SEMانحراف استاندارد میانگین : 

a-cمعنادارهای با حروف غیرمشابه در هر ستون با هم اختالف  : میانگین( 68/6ی دارند>P.) 

 

 از مختلفی های گزارش دارویی، گیاهان مورد در

 عمق و لطو در کاهش همچنین و تغییر عدم افزایش،

 زمان در گوشتی یها جوجه رودة پرزهای یا غده حفرة

 ,.Demir et alدارد ) وجود دارویی، گیاهان از استفاده

 به دارویی گیاهان طبق یک گزارش، افزودن. (2005

 عمق و پرز طول روزگی، 69 تا جوجۀ گوشتی جیرة

 ,.Perlic et alدهد ) یمی معنادار افزایش را کریپت

 و تیمول از استفاده یگریدش در گزار. (2010

 یها جوجه جیرة در( زنیان مؤثرة مادة) کارواکرول

 طور به ژئوژنوم و ایلئوم در را پرزها طول گوشتی

 عرض روی یمعنادار تأثیر ولی داد، افزایش یمعنادار

در آزمایش  .(Hashemipour et al., 2013نداشت ) پرز

ل دیگری افزودن مکمل تجاری حاوی تیمول و آنتو

گرم بر کیلوگرم  یلیم 486)مادة مؤثرة زنیان( به مقدار 
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جیرة جوجۀ گوشتی سویۀ کاپ سبب افزایش طول پرز 

 (.Amad et al., 2013شد ) و کاهش عمق کریپت

(2006) Mailes et al. های  گزارش کردند جوجه

بیوتیک  یآنتشده با مکمل  گوشتی تغذیه

ری در ویرجینیامایسین، طول پرز و عمق کریپت کمت

یگری دیمارها داشتند؛ اما در گزارش تمقایسه با سایر 

بیوتیک محرک رشد به  یآنتمشاهده شد که با افزودن 

های گوشتی، در پایان آزمایش به همراه  جیرة جوجه

بهبود در عملکرد رشد، ارتفاع و عرض پرزها در مقایسه 

یابد  یمبا شاهد افزایش و عمق کریپت کاهش 

(Markovic et al., 2009.) 

 

 کیفیت گوشت

تأثیرات استفاده از سطوح مختلف پودر و عصارة زنیان بر 

نشان داده شده است.  3کیفیت گوشت در جدول 

  pH  بر  یمعنادار  تأثیر زنیان  عصارة  استفاده از پودر و 

 

و  4در تیمارهای  TBAسطح (. P>68/6گوشت نداشت )

به طور  انزنی ةو سطوح مختلف عصار زنیاندرصد پودر  9

 ةکمتر از تیمار شاهد بود و در ارتباط با عصار یمعنادار

، نتایج نشان داد که با افزایش سطح استفاده از زنیان

 TBAشاخص اکسیداسیون گوشت  ،عصاره در جیره

 یابد. کاهش می یبه طور معنادار )اسید تیوباربیوتیک(

شده با سطوح  های تغذیه درصد اُفت خونابه در جوجه

پودر و عصارة زنیان در مقایسه با گروه شاهد به مختلف 

یجۀ نت(. درصد اُفت در P<64/6ی کمتر بود )معنادارطور 

و  386درصد پودر زنیان و  9یمارهای حاوی ت وپز پخت

گرم در کیلوگرم عصارة زنیان در مقایسه با  میلی 986

 WHC(. بیشترین P<64/6تیمار شاهد کمتر بود )

درصد پودر  4و  9های  گروه ی آب( درنگهدار)ظرفیت 

گرم در کیلوگرم عصارة زنیان مشاهده  میلی 386زنیان و 

گرم در کیلوگرم  میلی 486های شاهد و  شد که با گروه

 (.P< 68/6ی داشتند )معنادارعصارة زنیان تفاوت 

 گوشتی یها کیفیت گوشت جوجه بیوتیک بر تأثیر سطوح مختلف پودر و عصارة زنیان و آنتی . مقایسۀ3جدول 
TBA تیمارها

 
pH Dripping loss

 
Cooking loss WHC

 

 شاهد

 درصد پودر 4

 درصد پودر 9

 درصد پودر 3

 کیلوگرم عصاره گرم/ میلی 486

 کیلوگرم عصاره گرم/ میلی 986 

کیلوگرم عصاره  گرم/ میلی 386 

 بیوتیک آنتی

a 46/4 
cd 88/6 
bc 33/6 
ab 69/4 
abc 88/6 
cd 44/6 
d 69/6 
ab 66/4 

43/4 

43/8 

33/4 

36/8 

96/4 

38/8 

38/8 

43/4 

a 64/46 
ed 33/8 

cde44/3 
bcd 44/46 
b 83/44 
bc 36/46 

e 96/8 
ab 94/43 

a88/33 
ab 38/38 
c 83/98 

ab 33/38 
ab 66/34 
bc 38/33 

bc 93/33 
ab 46/38 

b 33/43 
a 84/34 
a66/34 

ab 36 
b 43/43 
ab 69/36 
a 68/34 
ab 69/43 

SEM 38/6 88/6 9 39/3 9 

P value 663/6 863/6 664/6> 668/6 698/6 
SEMانحراف استاندارد میانگین : 

a-dمعنادارهای با حروف غیرمشابه در هر ستون با هم اختالف  : میانگین( 68/6ی دارند>P.) 

 

غلظت مالون  بیانگر ،TBA مقدار کلی طور به

است.  اکسیدشدن برای خوبی شاخص و آلدیید ید

 است اصلی یها مکانیسم از یکی یپیدهال اکسیدشدن

 موجب و گذارد می تأثیر گوشت کیفیت بر که

 مشخص. شود یم غذایی ارزش و بافت رنگ، بدترشدن

 یها گونه خاص طور به دارویی، که گیاهان است شده

 باالیی اکسیدانی یآنت ویژگی نعناعیان، و چتریان تیرة

 اکسیدانی ینتآ )مادة مؤثرة زنیان( فعالیت دارند. تیمول

 فنولی یها گروه OH حضور به توجه با دارد که باالیی

 یها رادیکال به هیدروژن ةعنوان اهداءکنند بهآن 

 اکسیداسیون در مرحله اولین در یدشدهتول پراکسی

 تأخیرانداختن به سبب نتیجه در و کند یم عمل چربی

 ,.Farag et alشود ) یم پراکسید هیدروکسی تشکیل

1989; Hashemipour et al., 2013). آزمایش در 

 گرم یلیم 86 سطح در زنیان اسانس از دیگری استفاده

 را گوشت کلی مقبولیت و طعم بو، جیره، کیلوگرم بر
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 و همچنین بخشید بهبودها  گروه سایر با مقایسه در

 خصوصیات و رنگ از را گوشت کیفیت زنیان اسانس

 شخصم .(Samadian et al., 2013کرد ) بهتر حسی

 گوشت کیفیت برای مهمی شاخص pH است که شده

 به است ممکن کشتار از پس pH چون کاهش ،است

 منجر نهایت در که باشدها  پروتئین شدن دناتوره دلیل

 رنگ ترشدن روشن و آب ینگهدار ظرفیت کاهش به

شود که البته اختالفی از این نظر بین  یم گوشت

در اثر ترشح  تواند یم خونابه اُفت .تیمارها مشاهده نشد

 گوشت یها قطعه یاها  ماهیچه شدة یدهبر سطح از

 خونابه اُفت درصد. باشد مکانیکی فشار هیچ بدون

 تحت کشتار از پس و پیش ،فاکتورها از بعضی توسط

 درصد بین همبستگی ضرایب. گیرد یم قرار تأثیر

و اُفت در  اُفت خونابه درصد با آب ینگهدار ظرفیت

 ظرفیت با گوشت که است شده شگزار نتیجۀ پخت

اُفت خونابه و اُفت در  واجد درصد آب باالتر یدارهنگ

 در بافت توانایی کاهشاست.  کمتری یجۀ پختنت

 ای تغذیه ارزش شود می سبب آب ذخیرة و نگهداری

 شدن دناتوره مقدار به این که برود بین از گوشت

 .(Briskey et al., 1962دارد ) بستگی بافت های پروتئین
 

 گیری نتیجه

 گوشتی یها جوجه جیرة در رسد یم نظر به کلی طور به

به ترتیب در  زنیان عصارة و پودر از توان یم یخوب به

 یجا بهگرم در کیلوگرم  میلی 386درصد و  4سطوح 

 گیاه این البته کرد؛ استفاده رشد محرک های بیوتیک یآنت

نیز  یدیگر عالوه بر بهبود عملکرد رشد، فواید دارویی

بهبود فلور میکروبی روده، بهبود کیفیت گوشت و  مانند

 اکسیداسیون کاهش ۀواسط به گوشت ماندگاری افزایش

 .داشت خواهد پی در را درگوشت
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ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the effect of using powder and hydroalcoholic extract of Carum 

copticum on growth performance, blood parameters, relative weight of internal organs, intestinal 

microflora, intestinal histomorphology and meat quality in broilers in comparison to Virginiamycin 

antibiotic. The experiment was conducted in a completely randomized design with 8 treatments, 3 

replicates and 12 birds in each replicates. Experimental treatments consisted of control diet (without any 

additives), antibiotic virginiamycin (100 mg/kg), Carum copticum powder (1, 2 and 3%) and Carum 

copticum extract (150, 250 and 350 mg/kg). Based on the results, in 1-42 d period, supplementing diets 

with virginiamycin, 1% powder and 350 mg/kg extract improved body weight gain and FCR. Blood 

parameters and the relative weight of carcass components (back, heart, liver, abdominal fat, gizzard, and 

pancreas) were not significantly affected by the treatments. Using 1% powder and different levels of the 

extract reduced the coliform bacteria population in the small intestine in compare to the control. Different 

levels of powder significantly increased villus height and crypt depth in compare to the control and 

virginiamycin treatments. Supplementing diets with 1 or 2% powder and different levels of the extract 

significantly reduced TBA. In conclusion, Carum copticum powder (1%) and extract (350 mg/kg) can be 

used as a good alternative to replace with growth promoters antibiotics. 
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