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اثر آویشن شیرازي در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون الشه در 
هاي گوشتی جوجه

4عبدالناصر محبیو 3مهرجرديله فالحعزیزا،*2شهاب بهادران، 1صالحیالهام 

29/1/94: تاریخ پذیرش21/5/93:  تاریخ دریافت

چکیده
بررسی اثر آویشن  ،هدف از این مطالعه.رو به افزایش استدر صنایع مختلف هاي اخیر تحقیق و استفاده از گیاهان دارویی در سال

یک  308گوشتی راس  يقطعه جوجه 180تعداد .  هاي گوشتی بود شیرازي در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون الشه در جوجه
ي  دریافت کننده 2پایه، گروه  يي جیره کنندهدریافت 1بندي گردید به شکلی که گروه  اي تقسیم قطعه 45گروه  4روزه خریداري شد و به 

 4و گروه  آویشن شیرازيدرصد 5/0پایه به اضافه  يجیره يکنندهدریافت 3، گروه آویشن شیرازيدرصد 25/0پایه به اضافه  يجیره
شرایط  روزگی تحت 42تا  1ها از  جوجه. در کل دوره آزمایش بود آویشن شیرازيدرصد 1پایه به اضافه  يجیره يکنندهدریافت

کشی شد و میزان دان مصرفی هر گروه تعیین  ها وزن گروه يروزگی همه 42و  28، 14در سنین . استاندارد روي بستر پرورش یافتند
روز در دماي یخچال  12هاي ذکر شده به مدت  ي گروه سینهيهپس از کشتار، عضل.شد و ضریب تبدیل غذایی هر پن محاسبه  گردید

 5/0و  25/0کننده هاي دریافت وزن نهایی بدن در گروه.رد بررسی قرار گرفتوم  لیپیدي وز میزان اکسیداسیونر 3هر و نگهداري 
هاي مختلف در روز اول آزمایش بین گروه. )>05/0p(تر از گروه کنترل بود داري بیش آویشن شیرازي در جیره به طور معنی درصد

 1و  5/0کننده هاي دریافتولی در سایر روزها گروه) <05/0p(اکسیداسیون لیپیدها دیده نشدداري از نظر  تیمار، هیچ تفاوت معنی
با توجه در نهایت).>05/0p(تري نسبت به گروه کنترل نشان دادندداري اکسیداسیون کم آویشن شیرازي در جیره به طور معنی درصد

آویشن درصد 5/0توان افزودن در جیره، می آویشن شیرازيدرصد 1کننده دار وزن نهایی بدن در گروه دریافتبه کاهش معنی
هاي گوشتی توصیه در جیره را جهت افزایش زمان ماندگاري گوشت در یخچال بدون اثر سوء بر وزن بدن و بازده رشد جوجهشیرازي 

.نمود

گوشتی يآویشن شیرازي، اکسیداسیون الشه، جوجه: کلمات کلیدي
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اکسیدانی پالسما به  ها ظرفیت آنتیدنبال مصرف آن که به
Rafieian-Kopaei(ت داري افزایش یافته اس طور معنی

2012, Hasani-Ranjbar et al. بنابراین اثرات  . )2009
.محافظتی در برابر صدمات اکسیداتیو دارند

حفظ کیفیت به همراه افزایش زمان  ،در صنایع غذایی
ماندگاري از طریق کاهش، حذف یا کنترل عوامل 

. گیرد زا یا فساد مواد غذایی صورت می میکروبی بیماري
تواند باعث کاهش زمان نگهداري و اثرات  اکسیداسیون می

غذایی در زمان  يطعم و بوي ماده ،نامطلوب در ظاهر
هاي آن  ویژه گوشت و فرآوردهه نگهداري مواد غذایی ب

استفاده از مواد نگهدارنده باعث جلوگیري  ،بنابراین . شود
گردد و ماندگاري مواد غذایی را افزایش  از اثرات فوق می

بار با توجه به اثبات بسیاري از اثرات زیان. دهد می
هاي شیمیایی و نگرانی عمومی در این  نگهدارنده

ها با انواع ترکیبات طبیعی خصوص، بحث جایگزینی آن
هاي طبیعی افزایش یافته است  بیوتیک نظیر گیاهان و آنتی

هاي آزمایشگاهی و  و انجام این مطالعات ابتدا در مدل
هاي غذایی در این رابطه الزم و ضروري به  سپس در مدل

دانشمندان و متخصصین  ،به این منظور. رسد نظر می
اکسیدانی انواع گیاهان از  تغذیه به دنبال بررسی توان آنتی

درختان،  يها، برگ و ریشههاي روغنی، سبزيجمله دانه
-Sharafati(هاي دریایی هستند ها و جلبکادویه

Chaleshtori et al. 2013, Koksal and Gulcin 2008( .
ي به خصوص جوجهر طیوورش ین مسائل پرترمهماز 

مربوط به آن  يهزینههاي خوراك ومسئله، گوشتی
پرورش يهزینهدرصد از  70تا  60تقریباًمیباشد که 

بهینه  ياهمیت استفادهدهد، طیور را به خود اختصاص می
گوشت و کاهش تر از خوراك در جهت تولید بیش

ها قبل  بنابراین از سال. شودهاي تولید مشخص میهزینه
 يترکیبات مختلف براي تحریک رشد و بهبود بازده

هاي تولید در طیور استفاده شده  خوراك و کاهش هزینه
ها،  توان پروبیوتیک این ترکیبات می ياست که از جمله

برد ها را نام  بیوتیک ها، اسیدهاي آلی و آنتی آنزیم
)Cerisuelo et al. 2014, Amerah et al. 2012(.

 Zataria multifloraگیاه آویشن شیرازي با نام علمی 

Boiss هاي گیاهی  ترین خانواده است که یکی از بزرگ
آویشن شیرازي گیاهی . است که گسترش جهانی دارد

متر سانتی 40-80چوبی به ارتفاع  يپرشاخه، داراي ساقه
هاي پرپشت به حالت وحشی و به صورت بوتهبوده که 
.Hadian et al(کند  هاي خشک رشد میدر دامنه 2011( .
توان به تیمول، آویشن می يترین ترکیبات موثرهاز مهم

این گیاه عالوه بر . کارواکرول و پاراسیمول اشاره نمود
 .باشد این حاوي تانن، فالوونوئید، ساپونین و مواد تلخ می

ترین ترکیب  تیمول ترکیبی فنولی و شاخص ،از این بین
هاي مختلف این  شیمیایی فعال آویشن است که در بخش

گیاه از جمله برگ، گل و ریشه به میزان متفاوت وجود 
,Azizkhani et al. 2013(دارد  Shaffiee and Javidnia 

این گیاه داراي اثرات ضد میکروبی، ضد . )1997
آور است و عالوه بر این  سرفه و خلطاسپاسموتیک، ضد 
سرفه و انواع  هاي ناشی از آسم، سیاه در تسکین سرفه

مجاري تنفسی فوقانی، به  ياهبرونشیت و التهاب
شود و فاقد عوارض  خصوص در اطفال، مصرف می

Sajed(باشد  جانبی می et al. 2013, Boskabady et al. 

بررسی اثر  ،بنابراین هدف از انجام این مطالعه. )2012
 لیپیدي آویشن شیرازي بر میزان بازده رشد و اکسیداسیون

.هاي گوشتی بوددر جوجه الشه

روش کارمواد و 
تیمار هايگیاهی و گروه ينمونهسازي آماده

گیاه آویشن شیرازي از یک مرکز فروش گیاهان 
تهیه و سپس در مرکز تحقیقات جهاد دارویی در شهرکرد 

آویشن . کشاورزي شهرکرد مورد تایید قرار گرفت
، 25/0سازي شد و به نسبت صورت پودر آمادهشیرازي به 

غذایی اضافه  يجیره وزن به وزن به درصد 1و  5/0
.گردید

 يانجام این مطالعه در سالن مرغداري کلینیک دانشکده
قبل از ورود . دامپزشکی دانشگاه شهرکرد صورت گرفت
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سازي سالن و مراحل شست و شو و آماده ،هاجوجه
قطعه  180تعداد . ضدعفونی و گازدهی آن انجام شد

یک روزه خریداري شد  308گوشتی سویه راس  يجوجه
 سه تکرار و هر تکرار مشتمل بر، هر گروه گروه 4و به 

روزگی  42تا  1ها از  جوجه. دبوقطعه جوجه  15شامل 
در کل . تحت شرایط استاندارد روي بستر پرورش یافتند

ها  آب و دان به طور آزاد در اختیار جوجه ،پرورش يدوره
سویا فرموله شد -پایه بر اساس ذرت يجیره. قرار گرفت

شرایط پرورش از . یکسان بود ها گروه يکه در مورد همه
نوري و  يحرارت، رطوبت، تهویه، برنامه يقبیل درجه

ها یکسان در نظر گرفته  گروه يواکسیناسیون براي همه
:هاي آزمایشی به شرح زیر بود گروه. شد

 يپایه در کل دوره يجیره يکنندهدریافت: 1گروه 
آزمایش 

درصد  25/0+ پایه  يجیره يکنندهدریافت: 2گروه 
آزمایش يآویشن شیرازي در کل دوره

درصد  5/0+ پایه  يجیره يکنندهدریافت: 3گروه
آزمایش  يآویشن شیرازي در کل دوره

درصد آویشن  1+ پایه  يجیره يکنندهدریافت: 4گروه
آزمایش  يشیرازي در کل دوره

کشی شدند  بار وزنها به صورت دو هفته یک پن يهمه
و میزان دان مصرفی هر پن تعیین شد و ضریب تبدیل 

. غذایی هر پن محاسبه گردید

مصرف خوراك
هفتهدوطولدرپنهربهشدهدادهدانمقدار
ماندهباقیدانمقدارهفتهدوپایاندروشدیادداشت

ازخوراكمصرفمقداروشدتوزینوآوريجمع
هربهشدهدادهدانمقدارازماندهباقیدانمقدارتفاضل

.گردیدمحاسبهپن

افزایش وزن
دادن،گرسنگیساعت 4ازپسهفتهدوهرپایاندر
وشدندکشیوزنجداگانهطوربهپنهرهايجوجه
دسته بوزنمیانگینتفاضلطریقازپنهروزنافزایش

دودرآمدهدسته بوزنمیانگینباهفتهدوآندرآمده
. شدمحاسبهقبلهفته

ضریب تبدیل خوراك
ها با فرمول زیر پن يضریب تبدیل خوراك همه

Alasnier(محاسبه گردید et al. 2000(.

کل خوراك مصرفی دوره یا هفته
ضریب تبدیل خوراك  =

)وزن انتهاي دوره یا هفته+ وزن تلفات (–) وزن شروع دوره یا هفته(

اکسیداسیون لیپیدي گوشت گیري اندازه
نمونه  25روزگی پس از کشتار، از هر گروه  42در 
سینه گرفته شد و به صورت جداگانه در  يعضله
الزم به ذکر است . بندي گردید هاي پالستیکی بسته پاکت

 کامالً يمرغ از قسمت وسط به دو نمونه يکه سینه
مساوي تقسیم شد و هر قسمت به عنوان یک نمونه مجزا 

روز در دماي  12ها به مدت  نمونه. در نظر گرفته شد
براي بررسی پیشرفت . نگهداري گردیدند) ºC4(یخچال 

هاي  بار از نمونهروز یک 3هر  ،ها اکسیداسیون در نمونه

برداري شده و میزان چال نمونهنگهداري شده در یخ
گرم از  5روشدر این .  گیري شد اکسیداسیون اندازه

لیتر آب مقطر دیونیزه،  میلی 15با نمونه چرخ شده 
 50،ي همگن شده لیتر از نمونه میلی 1به . هموژنیزه شد

از مخلوط  ml2و hydroxytolueneButylatedمیکرولیتر 
و تري کلرو استیک ) والرممیلی 20(تیوباربیتوریک اسید 

 vortexاین مخلوط بعد از . اضافه شد) درصد 15(اسید 
قرار  C˚90دقیقه در حمام آب گرم  15شدن، به مدت 
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دقیقه با  15ها به مدت نمونه ،گرفت و بعد از سرد شدن
سپس جذب نوري در طول . سانترفیوژ شدند 3000دور 
تیوباربیتوریک اسید  میزاننانومتر سنجیده شد و  532موج 

)TBARS (آلدئید در هر  گرم مالون به صورت میلی
Simitzis(کیلوگرم عضله بیان شد et al. 2008(.

آنالیز آماري
 آزمونو  one-way ANOVAها توسط آزمون کل داده

 GraphPad Instatافزار  با استفاده از نرم Tukeyتکمیلی 

مورد آنالیز آماري  >05/0pداري  و سطح معنی 3نسخه 
.قرار گرفت

نتایج
مصرف خوراك

اطالعات مربوط به میانگین مصرف خوراك در 
تا  1سنی  يفاصلهدر  .شوددیده می1ها در جدول  جوجه

 درصد 1به جزء در تیمار  هاي مختلف بین گروهروز  48
داري از نظر آماري مشاهده نگردید  تفاوت معنی آویشن

)05/0p>.(

) خطاي استاندارد±میانگین(هاي مختلف  هاي گروه در جوجه) گرم(ي مصرفی میانگین وزن جیره: 1جدول 
یپرورش يدوره هفته 6در طول 

1-142-2828-1442-128-14روز

0/337x6/7±1/1380x5/23±7/2269x7/11±1/1717x6/32±8/3986x±8/8کنترل

1/349x6/30±3/1398y3/80±3/2340y9/23±4/1747y6/92±7/4087x±8/14درصد آویشن شیرازي 25/0

9/360xy8/42±4/1386x7/60±7/2352y0/50±3/1747y8/75±0/4100x±7/7درصد آویشن شیرازي 5/0

1/356y2/78±9/1452z0/12±6/2403z7/80±0/1809z5/72±6/4212y±9/4درصد آویشن شیرازي 1

).>05/0p(هاي مورد مطالعه است  دار بین گروه ي وجود اختالف آماري معنی دهنده در هر ستون حروف نامتشابه نشان

افزایش وزن
 يهاي مختلف در طول دوره میانگین اضافه وزن گروه

نتایج به دست . نشان داده شده است 2پرورش در جدول 
بین ) >05/0p(دار  گر وجود اختالف معنیبیان آمده
در مقایسه با  درصد 5/0و  25/0هاي کنترل، تیمار گروه

 ثیر افزایش غلظتأت يو نشان دهنده درصد 1تیمار 
چنین همگی،روز 42تا  1بر افزایش وزن در  آویشن

بین گروه کنترل و ) >05/0p(دار  وجود اختالف معنی
.باشدروزگی می 42تا  1در  25/0تیمار

یپرورش يدورههفته  6در طول) خطاي استاندارد ±میانگین (هاي مختلف  هاي گروه در جوجه) گرم(میانگین افزایش وزن :  2جدول 
1-142-2828-1442-128-14روز

6/290x0/31±0/717x7/35±1/1010x9/22±5/1007x6/15±6/2017x±9/8کنترل

3/304y7/21±1/743y7/19±0/1045y7/12±3/1047y1/12±4/2092y±5/9درصد آویشن شیرازي 25/0

9/314xy1/23±5/713xy8/28±4/1020xy9/23±4/1028xy0/35±8/2048xy±8/3درصد آویشن شیرازي 5/0

7/286z3/13±3/690z1/11±3/963z4/8±1/977z4/19±4/1940z±9/4درصد آویشن شیرازي 1

).>05/0p(هاي مورد مطالعه است  دار بین گروه ي وجود اختالف آماري معنی دهنده در هر ستون حروف نامتشابه نشان



شهاب بهادران و همکارانصالحی، لهام ا

1394زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 46

ضریب تبدیل خوراك
نتایج حاصل از میانگین ضریب تبدیل غذایی در 

گر نتایج به دست آمده بیان. دنشومشاهده می 3جدول
هاي کنترل و بین گروه) >05/0p(دار  وجود اختالف معنی

 14-28در  درصد 1در مقایسه با تیمار  درصد 25/0تیمار 
افزایش ضریب تبدیل غذایی در  يو نشان دهندهروزگی 

دار  وجود اختالف معنیچنین هم. بود درصد 1تیمار 
)05/0p< (در مقایسه  5/0و  25/0کنترل، تیمار  بین گروه

 يکه نشان دهنده روزگی 28- 42در  درصد 1با تیمار 
.بود درصد 1ایش ضریب تبدیل غذایی در تیمار افز

)خطاي استاندارد ±میانگین (هاي مختلف  هاي گروه میانگین ضریب تبدیل غذایی در جوجه:  3جدول 
یپرورش يدوره هفته 6در طول 

روز
گروه

14-128-1442-2828-142-1

166/1x070/0±799/1x059/0±249/2x022/0±503/1x048/0±799/1x±049/0کنترل

147/1x036/0±732/1y044/0±211/2x034/0±480/1x059/0±733/1y±029/0درصد آویشن شیرازي 25/0

141/1x063/0±848/1x054/0±251/2x009/0±500/1x050/0±813/1x±018/0درصد آویشن شیرازي 5/0

247/1x025/0±003/2z009/0±485/2y045/0±591/1y060/0±883/1z±035/0درصد آویشن شیرازي 1

).>05/0p(هاي مورد مطالعه است  دار بین گروه ي وجود اختالف آماري معنی دهنده در هر ستون حروف نامتشابه نشان

سینه  ياکسیداسیون لیپیدي در عضله
 يعضله اکسیداسیوننتایج مربوط به  4در جدول 

دست ه بر اساس نتایج ب.دنشومشاهده میهامرغ يسینه
میزان اکسیداسیون  ،آمده با افزایش غلظت آویشن در جیره

ترین بیش درصد 1لیپیدي کاهش یافته به طوري که تیمار 
-سینه يعضله رکاهش در میزان غلظت مالون آلدهید را د

از طرفی با افزایش زمان ). >05/0p(دهد اي نشان می
ها افزایش گروه ي، در همه12ها تا روز ماندگاري گوشت

-با این حال کم ،دي قابل مشاهده استیاکسیداسیون لیپ

ه تیمار یداسیون لیپیدي مربوط بترین افزایش در میزان اکس
.بود درصد 1

درمختلفهاي  گروهدر) استانداردي خطا±نیانگیم(گرم در گرم مالون آلدهیدي مرغ بر حسب میلیي سینهعضلهاکسیداسیون لیپیدي :4جدول
خچالی درروزه  12ي نگهدارنامز

a  وb  وc  وd  وe  05/0(دار در روزهاي مختلف است  ي اختالف معنی دهنده نشانحروف نامتشابه در هر ردیفP<(.
x  وy  وz 05/0(هاي مختلف است  دار بین گروه ي وجود اختالف معنی دهنده نشان حروف نامتشابه در هر ستونP<(.

روز
گروه

036912

ax08/0±11/0bx06/0±19/0cx05/0±28/0dx09/0±40/0ex07/0±71/0کنترل
ax06/0±08/0bxy02/0±16/0cx03/0±23/0dx06/0±35/0ex04/0±65/0درصد آویشن شیرازي 25/0
ax07/0±11/0by04/0±14/0cy04/0±18/0dy04/0±26/0ey06/0±33/0درصد آویشن شیرازي 5/0
ax05/0±10/0az05/0±12/0bz01/0±15/0cz03/0±21/0dz01/0±27/0درصد آویشن شیرازي 1
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بحث
هاي پرورش هزینه درصد 70اینکه حدود به با توجه

باشد، اهمیت گوشتی مربوط به خوراك می يجوجه
تر گوشت بهینه از خوراك در جهت تولید بیش ياستفاده

 Cerisuelo(شودهاي تولید مشخص میو کاهش هزینه

et al. 2014, Amerah et al. 2012.(
دست آمده میانگین میزان مصرف ه با توجه به نتایج ب

روزگی با افزایش غلظت  42تا  1يغذا در طول دوره
دهد به طوري که در آویشن شیرازي افزایش نشان می

این میزان به  آویشن شیرازي درصد 1غلظت 
 تواندکه دلیل آن میگرم رسیده است 5/72±6/4212

بهبود عطر و طعم خوراك  دلیلبه افزایش اشتها  ناشی از
.Rahbarnia et al(باشد  2013(.

آویشن  استفاده از حاضر، يدر مطالعهاز طرفی 
گیري در  منجر به کاهش وزن غذایی يدر جیره شیرازي

-هم.ها شده استدر مقایسه با سایر گروه درصد 1گروه 

بین گروه کنترل و تیمار  دار وجود اختالف معنیچنین 
که طوري ه بروزگی مشاهده گردید  42در  درصد 25/0

دار در گروه  فزایش وزن معنیآویشن شیرازي منجر به ا
از .در مقایسه با گروه کنترل شده است درصد 25/0

توان به تحریک دستگاه ها میدالیل افزایش وزن در جوجه
و افزایش  گوارش، افزایش کارایی استفاده از مواد مغذي

,Rahbarnia et al. 2013(کارایی کبد Nasiroleslami and 

Torki به علت کاهش سطح و  و کاهش وزن را) 2010
Hamedi(اي نسبت داد جذب پرزهاي روده ياندازه

2013(.
 1-42پرورش به غیر از (در سایر روزهاي  افزایش وزن

ها نشان داري را بین گروه ، اختالف معنی)روزگی
 25/0هاي کنترل، روزگی بین گروه42تا  1در . دهدمین

 درصد 1در مقایسه با گروه دریافت کننده  درصد 5/0و 
و کاهش  داشتداري وجود  آویشن شیرازي اختالف معنی

آویشن  درصد 1يکنندهوزن در گروه دریافت افزایش
در سال  Rauchو  Vogtيمطالعه. شیرازي مشاهده شد

80، 40، 20نیز حاکی از آن است که افزودن مقادیر  1991
ppmهاي  جوجه يهاي فرار آویشن در جیره روغن

چنین همثیر مثبتی بر عملکرد رشد نداشته است أگوشتی ت
 يدر جیره که استفاده از پودر سیر و آویشنه شده نشان داد

ثیر أهاي گوشتی میانگین مصرف خوراك را تحت ت جوجه
 ايدر مطالعه. )Ehsani and Torki 2012(دهد  نمیقرار 

هاي گوشتی به خوراك جوجه اسانس مرو تلخ  افزودن
ها شد وزن و خوراك مصرفی آن سبب افزایش

)Mosaddegh et al. 2013.(وجود تواند دلیل این امر می
خاصیت اشتهاآوري وهاترکیباتی مانند لینالول در اسانس

باشد در حیوانات هاآن فرایند هضمچنین تحریک و هم
)Çabuk et al. 2006 .(شده نشان داده دیگريهاي مطالعه 

درصد  8/46تا  2/1که آویشن شیرازي حاوي مقادیر بین 
,Zomorodian et al. 2011(استلینالول  Hadian et al. 

هاي مصرف خوراك جوجه میزان مربوط به نتایج). 2011
يکل دورهدر دار  گر وجود اختالف معنیگوشتی نشان

.بودهاآویشن با سایر گروه درصد 1بین گروه
 بر ضریب تبدیل خوراك اختالفآویشن شیرازي اثر 

در  درصد 25/0هاي کنترل و تیمار بین گروه را داري معنی
ه بد اروزگی نشان د 14-28در  درصد 1مقایسه با تیمار 

دار ضریب  به کاهش معنی که آویشن شیرازي منجرطوري 
در مقایسه با  درصد 25/0تبدیل خوراك در گروه تیمار 

دار  وجود اختالف معنی،در ضمن. گروه کنترل شده است
در مقایسه با  درصد 5/0و  25/0بین گروه کنترل، تیمار 

روزگی از نظر ضریب تبدیل  28-42در  درصد 1تیمار 
 درصد 1الحظه گردید به طوري که افزودن خوراك م

دار ضریب  آویشن شیرازي به جیره منجر به افزایش معنی
چنین سایر تبدیل خوراك در مقایسه با گروه کنترل و هم

.آویشن شیرازي شده است يهاي دریافت کنندهگروه
آویشن شیرازي به  درصد 5/0و  25/0احتماالً افزودن 

هاي همچون بهبود جذب  مکانیسمبه دلیل اثر بر جیره 
سبب  هاي هضمیافزایش آنزیم يبه واسطه مغذيمواد 
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و بهبود ضریب تبدیل  هاي گوشتی افزایش وزن جوجه
 Rahbarnia(بهبود قابلیت هضم ایلئومی. شودغذایی می

et al. 2013, Grashorn 2010(چنین بهبود تعادل ، هم
اسیدیته محتویات ایلئومی و دستگاه گوارش که به عنوان 

توسط  ها استسالمت جوجه یک شاخص در ارزیابی
تاییدي بر این ادعاستمحققین دیگر گزارش شده 

)Rahbarnia et al. 2013(.هاي آمیالز، ترشح آنزیم
هاي گوشتی پس لمعده نیز در جوجهاتریپسین و مالتاز لوز

 Jang et(هاي گیاهی مشاهده شده است از مصرف اسانس

al. 2007(.گیاهان،  چنین خواص ضد باکتریایی درهم
جمعیت دلیل از بین بردن ه ب هاعصاره و اسانس آن

 يتواند توجیه کنندهاي میهاي نامطلوب رودهباکتري
 .Mosaddegh et al(بهبود ضریب تبدیل غذایی باشد 

در حالی که افزودن مقادیر باالي آویشن شیرازي ).2013
بر  احتمالی اثر منفی دلیله ب)درصد 1غلظت (به جیره 

نسبت طول  اثر بر بااندازه و سطح جذب پرزهاي روده
 ،هاي زیگزاکیکاهش کركیا و  کرك به عمق کریپت

شود میسبب کاهش پارامترهاي رشد و بازده پرنده
)Hamedi 2013( .يدر مطالعهBolukbasi  وKuddusi 

 1و  5/0، 1/0، 0که آویشن را به میزان  2007در سال 
گذار اضافه کردند، ضریب  مرغان تخم يدرصد به جیره

 1/0و  5/0در سطح  مرغ تخمتبدیل خوراك و تولید 
يعصارهفزودن ا ايدر مطالعه.ه استدرصد بهبود یافت

لیتر به  1000سی در  سی 200درصد آویشن با دوز  20
گیري،  وزنسبب بهبود هاي گوشتی  آب آشامیدنی جوجه

 Feizi(استه شدتبدیل خوراك ضریب  مصرف دان و

and Bijanzad وجود ترکیبات فیتوژنیک در .)2011
آمیناسیون اسیدهاي آمینه را توسط تواند ديگیاهان می

 هاي میکروبی موجود در دستگاه گوارش کم کرده وآنزیم
به  تري از پروتئین براي ذخیره در بدنمقادیر بیش بنابراین

 .Ghorbani et al(گردد میفراهم  صورت بافت عضالنی

 بهبود میزانگزارش هایی نیز در تفاوت از طرفی).2014
شود ضریب تبدیل غذایی در مطالعات محققان مشاهده می

شرایط بهداشتی پایه،  يترکیب جیره د ناشی ازتوانمی که

-و محیطی، زمان برداشت و بلوغ گیاهان و روش عصاره

).Ghorbani et al. 2014(گیري باشد 
دهد که افزایش زمان نشان میر تحقیق حاضنتایج 

در روزهاي ) C˚4دماي (نگهداري عضالت در یخچال 
داري باعث افزایش میزان  مختلف به طور معنی

به  .شودها در گروه کنترل و تیمار میاکسیداسیون چربی
دار در نتایج هاي مختلف تفاوت معنیطوري که در گروه

اول نگهداري  در روز. دیده شد TBARSحاصل از 
هاي مختلف تیمار، تفاوت بین گروه ،گوشت در یخچال

در . داري از نظر میزان اکسیداسیون لیپیدها دیده نشد معنی
سینه در یخچال بین گروه  يروز سوم نگهداري عضله

 25/0چنین گروه و هم درصد 25/0کنترل در مقایسه با 
اهده داري مشتفاوت معنی درصد 5/0در مقایسه با  درصد

در  درصد 1که اکسیداسیون در گروه نگردید، در صورتی
در . بودتر داري کمطور معنیه ها بمقایسه با سایر گروه

نگهداري عضالت سینه در یخچال،  12و  9، 6روزهاي 
 1و  5/0هاي دریافت کننده  ون در گروهمیزان اکسیداسی

تر از گروه داري پایینبه طور معنی آویشن شیرازيدرصد
در تحقیق حاضر با . درصد بود 25/0کنترل و تیمار 

-اکسیداسیون کم ،در جیره آویشن شیرازيافزایش میزان 

-تري در عضالت سینه مشاهده گردید به طوري که کم

 1در هر دو عضله مربوط به تیمار  TBARSترین میزان 
آویشن اکسیدانی این نتایج خواص آنتی. بوددرصد

افزایش  يدهندهنشان هابررسی. کندرا تایید می شیرازي
در مدت زمان نگهداري در شرایط  پایداري گوشت

 9در مدت زمان  نسبت به اکسیداسیون لیپیدي یخچالی
اکسیدانی مانند ویتامین ترکیبات آنتی پس از افزودنروزه

E بوده استغذایی طیور  يو اسانس پونه به جیره.
Moshafi  اثرات ضد  2007و همکاران در سال

آویشن ي  اکسیدانی اسانس و عصاره میکروبی و آنتی
شیرازي را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 

ي متانولی این گیاه هر دو داراي اثر  که اسانس و عصاره
توانند به عنوان  د و مینباشاکسیدان و ضد باکتري می آنتی

ایی و دارویی مورد استفاده قرار محافظ در صنایع غذ
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در بررسی سایر محققین اثر استفاده از عصاره و .گیرند
در اسانس آویشن شیرازي در کاهش اکسیداسیون لیپیدي 

انواعی از گوشت بزغاله و طیور نشان داده شده است و 
دلیل کاهش اکسیداسیون را با وجود ترکیبات فنولی 

Ganjkhanlou et(اند دانستهمربوط موجود در این گیاه  al.

2014, Jebelli Javan et al. 2013.(
گر کاهش به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق بیان

میزان اکسیداسیون و افزایش زمان ماندگاري گوشت 
هاي دریافت هاي گوشتی در یخچال در گروهجوجه
باشد که می آویشن شیرازيدرصد 1و 5/0يکننده

مشاهده  آویشن شیرازيدرصد 1با افزودن بهترین اثر 
گیري دار وزن نهایی بدن و وزنبا وجود کاهش معنی. شد

درصد 1يچنین کاهش بازده در گروه دریافت کنندهو هم
درصد 5/0توان افزودن در جیره، می آویشن شیرازي
در جیره را جهت افزایش زمان ماندگاري  آویشن شیرازي

گوشت در یخچال بدون اثر سوء بر وزن بدن و بازده رشد 
 درصد 25/0افزودن . هاي گوشتی توصیه نمودجوجه

هاي گوشتی تأثیر مثبتی  جوجه يآویشن شیرازي به جیره
چنین ضریب تبدیل غذایی بر وزن بدن، اضافه وزن و هم

باشد اما  رشد قابل توصیه می داشته و از نظر پارامترهاي
داري بر کاهش اکسیداسیون و به تبع آن افزایش  تأثیر معنی

هاي گوشتی در یخچال  زمان ماندگاري گوشت جوجه
.ندارد

دانیتشکر و قدر
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Abstract
In recent years, medicinal plants are wildly used in industry. The aim of the present study 

was to evaluation of effect of dietary Zataria multiflora on growth performance and carcass 
oxidation in broiler chickens. One hundred and eighty broiler chicks (Ross 308, one day old) 
were purchase and divided to four groups (each group contain 45 chickens in 3 replicates). 
Group 1 (control) received basal ration. Group 2 received basal ration plus 0.25% Zataria 
multiflora Bioss. Group 3 received basal ration plus 0.5% Zataria multiflora Bioss. Group 4
received basal ration plus 1% Zataria multiflora Bioss. Chicks were raised on floor-pen under 
standard conditions for 6 weeks. At day 14, 28 and 42 of age, all chicks weigh and after 
determining the given food to each pen, feed conversion ratio (FCR) were calculated. After 
killing, the breast samples were taken and stored at refrigerated temperature for 12 days. The 
samples were periodically analyzed at 3-dayes intervals for lipid oxidation measurement. 
Final body weight of the group fed 0.25% and 0.5% Zataria multiflora Bioss were
significantly higher than control group (p<0.05). At the first day of analysis, no significant
differences were observed in lipid oxidation among the groups. In the other days, lipid 
oxidation was significantly lower in the groups fed 0.5% and 1% Zataria multiflora Bioss
compared with the control group (p<0.05). Due to the decrease of body weight in the group 
fed 1% of Zataria multiflora Bioss leaves, usage of 0.5% Zataria multiflora Bioss in diet of 
broiler chicken is suggested to inhibit the lipid oxidation during refrigerated storage without 
inappropriate effect on growth performance.
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