
 

تاثیر سطوح مختلف پودر آویشن شیرازي
 )Zataria multiflora Boiss( در جیره بر صفات تولیدي، 
اندام هاي دروني و خصوصیات کیفي گوشت بلدرچین ژاپني

bb

چکید ه 
   در ایــن پژوهش تعداد 225 قطعه بلدرچین یک روزه به مدت 35 روز در قالب طرح کاماًل تصادفی با 5 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه 
بلدرچین در هر تکرار، به منظور بررســي صفات تولیدي، اندام هاي دروني و خصوصیات کیفي گوشت مورد آزمایش قرار گرفتند. 
تیمارها شامل جیره شاهد و جیره های با سطوح 0/5، 1، 1/5 و 2 درصد پودر آویشن بودند. صفات خوراک مصرفی، افزایش وزن و 
ضریب تبدیل به صورت دوره ای اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج این آزمایش سطح 2 درصد آویشن سبب کاهش خوراک مصرفی 
در دوره رشــد و کل دوره پرورش گردید )P>0/05(. سطوح 1/5 و 2 درصد آویشــن در کل دوره افزایش وزن را نسبت به تیمار 
شاهد کاهش دادند )P>0/05(. جیره حاوی 0/5 درصد آویشن سبب بهبود ضریب تبدیل در دوره آغازین شد )P>0/05(، اما ضریب 
تبدیل در دوره رشد و کل دوره تفاوت معنی داری نداشت )P<0/05(. وزن نسبی ترکیبات الشه و اجزای دستگاه گوارش تحت تأثیر 
تیمارها قرار نگرفتند )P<0/05(. بیشترین وزن نسبی طحال و بورس فابرسیوس به ترتیب در سطوح 1 و 2 درصد آویشن شیرازی 
مشاهده شد )P>0/05(. ســطح 2 درصد آویشن سبب کاهش وزن نسبی لوله تخم بر و فولیکول ها و همچنین سبب کاهش تعداد 
فولیکول ها و طول لوله تخم بر نســبت به تیمار شاهد شد )P>0/05(. پایداری اکسیداتیو گوشت در روز کشتار تحت تأثیر تیمارها 
قرار نگرفت )P<0/05(، اما شمارش میکروبی گوشت در تمامی سطوح پودر آویشن کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت 
)P>0/05(. در کل مي توان بیان کرد که استفاده از آویشن در جیره بلدرچین به طور معنی داری سبب کاهش مقدار خوراک مصرفی 
و بهبود ضریب تبدیل مي شــود. از طرفی رشد و توسعه اجزاي دستگاه تولیدمثلی و شمارش میکروبي گوشت بلدرچین نیز تحت 

تاثیر قرار مي گیرد.

کلمات کلیدي: آویشن ، اندام هاي دروني، بلدرچین، کیفیت گوشت ، عملکرد 
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In this study, in order to evaluate the production, internal organs and meat quality characteristics, 225 one-day-old 
Japanese quail were tested in a completely randomized design with 5 treatments, 3 replicates and 15 quail per replicate 
for 35 days. The treatments were consisted of control diet and diets containing 0.5, 1, 1.5 and 2 % levels of thyme. The 
performance parameters i.e. feed intake, weight gain and FCR were assessed periodically. The Results revealed that di-
ets containing 2% of thyme decreased feed intake in growth and the entire experimental periods significantly (P<0.05). 
Diets containing 1.5 and 2% thyme reduced weight gain compared to controls during the entire period significantly 
(P<0.05). Diet containing 0.5% thyme, improved FCR in the starter period significantly (P<0.05), but The FCR in the 
growth period and the entire period did not show significant difference (P>0.05). The relative weight of carcass and 
gastrointestinal tract components were not affected by treatments (P<0.05). The highest relative weight of spleen and 
bursa were observed in 1 and 2% of thyme diets, respectively (P<0.05). Diet containing 2% thyme reduced the rela-
tive weight of oviduct and follicles and also reduced the number of follicles and oviduct length in comparison to the 
control treatment (P<0.05). The meat oxidative stability was not affected by treatments in the slaughter day (P>0.05), 
but microbial count of meat decreased significantly with thyme powder levels in comparison to the control treatment 
(P<0.05). The results revealed that use of thyme in the diet of quail significantly decreased feed intake and improved 
FCR. The growth and development of the reproductive tract components, and meat microbial count were also affected.  
    
  Key words: Internal organs, Quail, Meat quality, Performance, Zataria multiflora Boiss. 

مقدمه
آویشن شیرازی با نام علمی Zataria multiflora Boiss یکی از گیاهان تیره 
نعناعیان است و بومی مناطق جنوبی ایران می باشد. در مقاالت متعدد از 
این گیاه به عنوان ضد درد و التهاب )5(، درمان کننده آفت های عودکننده 
دهانی )2۰( و مؤثر بر اختالالت گوارشی و قلبی )31(، ضد باکتری، ضد 
ویروس و آنتی اکسیدان )3۰( نام برده شده است. بررسی ها بر روی این گونه 
گیاهی حضور تانن، ساپونین، مواد تلخ )به واسطه داشتن ترکیبات فنولی(، 
ترکیبات فالونوئیدی )2(، ترپنوئیدها و به خصوص روغن های فرار سرشار 
از ترکیبات اکسیژن دار مانند تیمول و کارواکرول را اثبات می کند )25(. در 
منابع مقدار ترکیبات مؤثره اصلی اسانس روغنی آویشن )T. vulgaris( را 
که با عنوان ترکیبات فنولی می نامند، به صورت تیمول )58/1۰ -44/4۰ 
درصد(، کارواکرول )4/2۰ - 2/4۰ درصد( و گاما-ترپینن )6/9۰ تا 18/9۰ 

درصد( ذکر کرده اند )41(.
هورمون ها،  دیگر  با  همراه  که  است  استروئیدی  هورمون های  از  استروژن 
چرخه تخمک گذاری در حیوانات ماده را کنترل می کند و بر تولید هورمون 

FSH مؤثر است )44(. عصاره آبی و الکی زردچوبه سبب افزایش معنی دار 
موجود  فالونوئیدی  ترکیبات  و  شد  ماده  موش های  رحم  و  تخمدان  وزن 
در گیاهان مسئول فعالیت استروژنی تلقی شد )44(. تجویز استرادیول به 
بلدرچین های بالغ سبب افزایش وزن تخمدان و مجرای تخم بر شد )13(. 
با عملکرد استرادیول دارند  گیاهان حاوی فیتو استروژن نیز نقشی شبیه 
تأثیر  با  آویشن شیرازی  استروژن موجود در  فیتو  لذا، ممکن است   .)46(
اثر  اندام های دستگاه تولیدمثلی  بر  بر تولید و ترشح هورمون های جنسی 

داشته باشد )37(. 
کارواکرول و تیمول از نظر ساختماني بسیار به یکدیگر شبیه هستند. این 
متالشي  را  منفي  گرم  باکتري هاي  خارجي   غشاء  که  قادرند  ترکیب  دو 
افزایش نفوذپذیري غشاء  لیپو پلي ساکاریدها و  کرده و سبب خارج شدن 
سیتوپالسمي شوند. کارواکرول عالوه بر ممانعت از رشد سلول هاي رویاي 
از تولید توکسین توسط باکتري نیز  باکتري ها، همچنین قادر به ممانعت 

مي باشد )42(. 
را  است(  کارواکرول  حاوی  )آویشن  مرزه  در  کارواکرول  وجود  محققین 
اکسیداسیون چربی گوشت جوجه های گوشتی  انداختن  تأخیر  به  موجب 
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در زمان کشتار دانستند )21(. محققان این اثر آنتی اکسیدانی را مربوط به 
القاء فعالیت  آنزیم های آنتی اکسیدانی با حضور ترکیبات فنولی )در آویشن 
نیز وجود دارند( دانستند که شامل ساختارهای حلقوی مزدوج و گروه های 
از  اسید کربوکسیلیک آن ها  بیان کردند گروه های  و  هیدروکسیل هستند 

اکسیداسیون چربی جلوگیری می کند )17، 34(. 
با روغن های اسانسی بر عملکرد و ایمنی در  با این حال، بیشتر مطالعات 
زمینه  در  چنداني  مطالعه  و  است  شده  انجام  جانوری  مختلف  گونه های 
و  گوشت  اکسیدانی  آنتی  خواص  و  میکروبی  شمارش  بر  گیاه  این  تأثیر 
خصوصیات دستگاه تولیدمثلی بلدرچین انجام نشده  است. لذا با توجه به 
ویژگي هاي قابل قبول آویشن شیرازی، در این مطالعه اثرهاي ضد میکروبی 
و آنتی اکسیدانی پودر این گیاه عالوه بر عملکرد و صفات تولیدي بر اندام هاي 
دروني، پایداری اکسیداتیو و شمارش میکروبی گوشت بلدرچین ژاپنی مورد 

بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها
عملکرد،  بر  شیرازی  آویشن  پودر  مختلف  سطوح  تأثیر  بررسی  به منظور 
خصوصیات الشه، برخی اندام های ایمنی، اجزاي دستگاه گوارش و اجزای 
یک روزه  بلدرچین  قطعه   225 تعداد  ژاپنی،  بلدرچین  تولیدمثلی  دستگاه 
به مدت 35 روز در قالب طرح کاماًل تصادفی با 5 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه 
بلدرچین در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها شامل جیره شاهد 
داراي  و جیره هاي  آویشن شیرازی(  پودر  بدون  پایه ذرت سویا  بر  )جیره 
سطوح ۰/5، 1، 1/5 و 2 درصد پودر آویشن شیرازی بودند. جیره ها بر اساس 
جداول احتیاجات غذایی طیور )33( تنظیم شدند )جدول 1(. پودر آویشن 
شیرازی به صورت درصدی از جیره ها، جایگزین سبوس گندم شد. ترکیب 
مواد مغذی آویشن شیرازی مورد استفاده در آزمایش حاضر در جدول 2 
نشان داده شده است. پرندگان از روز اول تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشي 

قرار گرفتند. 
فاکتورهای عملکردی به صورت هفتگی و دوره ای محاسبه گردیدند. در پایان 
آزمایش از هر تکرار 2 قطعه بلدرچین )1 نر و 1 ماده( به طور تصادفي انتخاب 

و جهت تعیین صفات الشه و خصوصیات مورد ارزیابی کشتار شدند. 
همچنین جهت بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی آویشن 
شیرازی تعداد 2 قطعه پرنده جداگانه از هر واحد آزمایشي به طور تصادفي 
انتخاب و کشتار شدند. پوست کنی پرنده ها بالفاصله انجام گردید و بعد از 
خالي کردن الشه از امعا و احشا، نمونه ها به همراه یخ بالفاصله به آزمایشگاه 
منتقل شد و در همان روز مورد آزمایش قرار گرفتند. در هفته اول پرورش 
تحرک زیاد جوجه ها منجر به اتالف مقدار زیادی دان در سینی های دانخوری 
گردید، لذا عملکرد پرنده ها از ابتدای هفته دوم با استفاده از دانخوری های 

ناودانی مورد بررسی قرار گرفت.
اجزای الشه، سیستم ایمنی، دستگاه گوارش و دستگاه تولیدمثلی با استفاده 
از ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰1 گرم اندازه گیری و بصورت درصدي از 
وزن بدن گزارش شد. طول دستگاه گوارش و طول لوله تخم بر با استفاده 
از خط کش با دقت 1 میلی متر اندازه گیری و فولیکول های زرد رنگ قابل 

مشاهده نیز به صورت چشمی شمارش گردیدند. 
میزان اکسیداسیون چربی گوشت از طریق اندازه گیری اسید تیوباربیتوریک 
مشخص گردید )8(. برای ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی آویشن شیرازی در 

گوشت، آزمون میکروبی کشت سطحی انجام گرفت و تعداد کلونی های رشد 
کرده در محیط کشت، در رقت   2-1۰ شمارش گردیدند )19(. داده هاي این 
 )2۰۰5( SAS تحقیق در قالب طرح کاماًل تصادفي و با استفاده از نرم افزار
ویرایش 9/1 تجزیه واریانس یک طرفه گردیدند. میانگین ها با آزمون چند 

دامنه اي دانکن در سطح معني داري 5 درصد مقایسه شدند.

نتایج و بحث
صفات عملکردی

خوراک مصرفی در دوره آغازین تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت 
)جدول 3(، جیره شاهد بیشترین خوراک مصرفی و جیره حاوی 2 درصد 
آویشن شیرازی کمترین مقدار خوراک مصرفی را داشت. افزایش وزن در 
دوره های آغازین و رشد معنی دار نبود )P<۰/۰5( اما در کل دوره پرورش 
جیره شاهد بیشترین افزایش وزن را داشت که با جیره های حاوی 1/5 و 2 
درصد آویشن شیرازی دارای اختالف آماری معنی داری بود )P>۰/۰5(. در 
دوره آغازین جیره حاوی ۰/5 درصد آویشن شیرازی دارای بهترین ضریب 
را  بدترین ضریب تبدیل غذایی  تیمار حاوی 2 درصد که  با  و  بود  تبدیل 
از نظر عددی   .)P>۰/۰5( را نشان داد آماری معنی داری  داشت، اختالف 
در کل دوره پرورش جیره حاوی 2 درصد آویشن شیرازی بهترین ضریب 

 .)P<۰/۰5( تبدیل را به خود اختصاص داده بود
این  آویشن شیرازی در  به ویژه در سطح 2 درصد  کاهش مصرف خوراک 
فنولی موجود در  ترکیبات  از  ناشی  تلخ  مزه  به علت  است  آزمایش ممکن 
آویشن شیرازی بوده که سبب کاهش خوش خوراکی جیره شده و در نتیجه 
موجب کاهش خوراک مصرفی شده است )41(. از سویی با توجه به کاهش 
کاهش  شیرازی،  آویشن  درصد   2 حاوی  جیره  در  تبدیل  ضریب  عددی 
خوراک مصرفی در این جیره ممکن است به دلیل بهره وری بهتر از مواد 
خوراکی باشد، زیرا پرندگان به مقداری غذا می خورند که انرژی مورد نیاز 
آن ها تأمین شود. برخی محققین کاهش مصرف خوراک در زمان استفاده 
از گیاهان دارویی را به دلیل کاهش عبور مواد خوراکی از دستگاه گوارش 
و افزایش فعالیت آنزیمی پانکراس و در نتیجه بهبود راندمان هضم و جذب 
کارواکرول  حاوی  گیاهان  سویی  از  و   )4۰( کرده اند  گزارش  مغذی  مواد 
)نظیر آویشن شیرازی( را سبب کاهش خوش خوراکی و در نتیجه کاهش 
خوراک مصرفی دانسته اند. کاهش خوراک مصرفی در آزمایش حاضر موافق 
و  بلدرچین  در  آویشن  عصاره  و  پودر  روی  بر  پژوهشگران  برخی  نتایج  با 
برخی  حاضر،  آزمایش  با  مخالف   .)41  ،17  ،1۰( بود  گوشتی  جوجه های 
محققین گزارش کردند که مصرف اسانس و پودر آویشن تأثیری بر خوراک 
مصرفی بلدرچین های ژاپنی و جوجه گوشتی ندارد )4، 38( و برخی دیگر 
افزایش خوراک مصرفی را گزارش کردند )1( که علت اختالف ممکن است 

تفاوت در مقدار یا شکل )پودر یا اسانس( مصرفی باشد. 
در آزمایش حاضر افزایش وزن در کل دوره در تیمار حاوی 1/5 و 2 درصد 
مکمل سازی  داشت.  معنی داری  کاهش  شاهد  به  نسبت  شیرازی  آویشن 
بهبود  را  مواد مغذی  قابلیت هضم ظاهری و کل  دارویی  با گیاهان  جیره 
بخشیده و سبب افزایش اثر بخشی لیپاز و آمیالز پانکراس و  بهبود عملکرد 
کبد می شود )18، 22(، اما تمام این موارد زمانی حداکثر نتایج را حاصل 
با یک  یا  یابند و  می کنند که پرنده ها در شرایط زیر حد مطلوب پرورش 
از  استفاده  که  است  شده  مشخص  طرفی  از   .)23( باشند  درگیر  چالش 
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جدول 1- اجزای تشکیل دهنده و مواد مغذی جیره های آزمایشی در کل دوره )درصد(

1 و 2 مکمل ویتامینی و معدنی شامل )مقادیر به ازاء هر کیلوگرم(: ویتامین A، 1۰۰۰۰ واحد؛ ویتامین D3، 979۰ واحد؛ ویتامین E، 121 واحد؛ ویتامین K، 2 میلی گرم؛ 
فولیک اسید، 1 میلی گرم؛ ویتامین B12، 2۰ میکروگرم؛ ریبوفالوین، 41/4 میلی گرم؛ پنتونات سدیم، 4۰ میلی گرم؛ نیاسین، 22 میلی گرم؛ کولین، 84۰ میلی گرم؛ بیوتین، 
3۰ میلی گرم؛ تیامین، 4 میلی گرم.  کلسیم پنتوتنات، 4۰ میلی گرم؛ کولین کلراید، 84۰ میلی گرم؛ اتوکسی کوئین، ۰/125 میلی گرم؛ سولفات روی، 6۰ میلی گرم؛ سولفات 

منیزیم، 1۰۰ میلی گرم؛ سولفات مس، 1۰۰ میلی گرم؛ سلنیم، ۰/2 میلی گرم؛ ید، 1 میلی گرم؛ آهن، 5۰ میلی گرم.

تیمارها )درصد آویشن شیرازی در جیره(

2 0/511/5 صفرمواد خوراکی

51/۰۰51/۰۰51/۰۰51/۰۰51/۰۰ذرت

41/2641/2641/2641/2641/26کنجاله سویا

3/۰۰2/5۰2/۰۰1/5۰1/۰۰سبوس گندم

۰/۰۰۰/5۰1/۰۰1/5۰2/۰۰پودر آویشن شیرازی

1/561/561/561/561/56روغن گیاهی

1/371/371/371/371/37پودر صدف

۰/75۰/75۰/75۰/75۰/75دی کلسیم فسفات

۰/27۰/27۰/27۰/27۰/27نمک

۰/16۰/16۰/16۰/16۰/16متیونین

۰/۰5۰/۰5۰/۰5۰/۰5۰/۰5لیزین

۰/۰8۰/۰8۰/۰8۰/۰8۰/۰8جوش شیرین
۰/25۰/25۰/25۰/25۰/25مکمل ویتامینی1
۰/25۰/25۰/25۰/25۰/25مکمل معدنی2

1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰جمع 

ترکیب مواد مغذی

2792/8۰2792/8۰2792/8۰2792/8۰2792/8۰انرژی متابولیسمی

23/1123/1123/1123/1123/11پروتئین

12۰/8312۰/8312۰/8312۰/8312۰/83نسبت انرژی به پروتئین

۰/8۰۰/8۰۰/8۰۰/8۰۰/8۰کلسیم

۰/3۰۰/3۰۰/3۰۰/3۰۰/3۰فسفر در دسترس

1/3۰1/3۰1/3۰1/3۰1/3۰لیزین

۰/5۰۰/5۰۰/5۰۰/5۰۰/5۰متیونین

۰/25۰/25۰/25۰/25۰/25سیستئین

۰/15۰/15۰/15۰/15۰/15سدیم

تاثیر سطوح مختلف پودر آویشن ...
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جدول 2- آنالیز مواد مغذی پودر آویشن شیرازی مورد استفاده در آزمایش حاضر*

جدول 3- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی )بر حسب گرم(

* ترکیبات شیمیایی در آزمایشگاه اندازه گیری شده اند. 

SEM: خطای استاندارد میانگین ها، در هر ستون میانگین های با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی داری هستند. سطح معنی داری 5 درصد.

ترکیبات شیمیایی 
)درصد(

انرژی خام
(Kcal/Kg)

اورهفسفرکلسیمعصاره استخراج شده با اترفیبر خامخاکسترپروتئین خامماده خشک

4846/8396/1214/۰31۰/641۰/578/343/28۰/۰4۰/۰۰مقدار

ضریب تبدیل خوراکافزایش وزن روزانهخوراک مصرفی

تیمارها 
روزهای
8-21

روزهای
22-35 

کل دوره
)8-35(

روزهای
8-21

روزهای
22-35 

کل دوره
)8-35(

روزهای
8-21

روزهای
22-35 

کل دوره
)8-35(

a612/82 a1۰3/7491/۰4194/79 a2/19 ab4/253/14 227/83384/97شاهد

b583/۰6 b1۰4/5981/66186/25 abc2/17 b4/363/13 ۰/5226/89356/16 درصد آویشن شیرازی

b591/98 ab1۰۰/2189/7919۰/۰۰ ab2/22 ab4/113/11 1223/۰2368/95 درصد آویشن شیرازی

c586/۰3 b98/7882/82181/6۰ bc2/27 ab4/383/22 1/5223/65362/37 درصد آویشن شیرازی

c553/9۰ c92/9886/15179/13 c2/36 a3/883/۰9 2219/67334/22 درصد آویشن شیرازی

SEM3/434/387/413/422/962/89۰/۰5۰/16۰/۰3

P Value۰/49۰/۰۰۰1**۰/۰۰3**۰/19۰/18۰/۰2*۰/۰2*۰/26۰/23

سطوح باالی گیاهان دارویی در جیره به دلیل خاصیت ضد میکروبی آن ها 
ممکن است اثرات منفی بر برخی از جمعیت های میکروبی مفید روده نیز 
داشته و سبب ایجاد تأثیرات منفی بر عملکرد شود )45(. کاهش معنی دار 
خوراک مصرفی در جیره های حاوی 1/5 و 2 درصد آویشن شیرازی ممکن 
است سبب کاهش معنی دار افزایش وزن در کل دوره پرورش شده باشد. 
موافق با نتایج این آزمایش در کل دوره پرورش، استفاده از سطوح باالی 
سیستم  بر  منفی  تأثیر  سبب  کارواکرول  و  تیمول  حاوی  گیاهان  اسانس 
مغایر  که   )15( روزانه  شد  وزن  اضافه  کاهش  باعث  نتیجه  در  و  هضمی 
از محققین بود که مصرف پودر و اسانس آویشن را سبب  نتایج برخی  با 

افزایش وزن بلدرچین های ژاپنی گزارش کردند )11، 38(. 
وزن  افزایش  و  مصرفی  خوراک  میزان  در  تغییر  که سبب  عواملی  تمامی 
می شوند می توانند ضریب تبدیل غذایی را تحت تأثیر قرار دهند. موافق با 

نتایج سطح ۰/5 درصد آویشن شیرازی در این آزمایش در دوره آغازین، 
پژوهشگران مصرف اسانس آویشن در دوره آغازین را سبب بهبود معنی دار 
ضریب   .)45  ،3( کردند  گزارش  گوشتی  جوجه های  در  تبدیل  ضریب 
طور  به  حاضر  آزمایش  پرورش  دوره  کل  و  رشد  دوره  در  غذایی  تبدیل 
معنی داری تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت، این نتایج موافق با 
نتایج برخی محققین که  با  نتایج پژوهشگران دیگر بود )24، 36، 41( و 
مصرف آویشن را سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد و کل 
از محققین مصرف  برخی  نداشت.  پرورش دانستند )14(، همخوانی  دوره 
سطوح پائین آویشن را سبب بهبود ضریب تبدیل دانستند و بیان کردند که 
استفاده از سطوح باالی آویشن در جیره ممکن است اثرات منفی بر برخی 
از جمعیت های میکروبی مفید روده مانند الکتوباسیل ها داشته باشد و سبب 
ایجاد تأثیرات منفی بر عملکرد و ضریب تبدیل شود )45(. این یافته تأیید 
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کننده تغییرات ضریب تبدیل در دوره آغازین آزمایش حاضر می باشد. 

صفات مربوط به الشه و اندام هاي دروني
 وزن زنده، وزن نسبی الشه گرم و برخی از اجزای آن شامل سینه، ران، 
قلب و چربی محوطه بطنی )جدول 4( و نیز بعضی از اجزای دستگاه گوارش 
شامل شامل کبد، پیش معده، سنگدان، پانکراس و طول روده کوچک تحت 
جیره  و  شاهد  جیره   .)5 )جدول  نگرفتند  قرار  آزمایشی  جیره های  تأثیر 
به ترتیب دارای بیشترین و کمترین وزن  حاوی 1 درصد آویشن شیرازی 
نسبی بال بودند )P>۰/۰5(. وزن نسبی بورس فابرسیوس در جیره 2 درصد 
آماری  اختالف  درصد   1/5 جیره  با  تنها  که  بود  مقدار  بیشترین  آویشن 
معنیداری را نشان داد )P>۰/۰5(. جیره حاوی 1 درصد با داشتن بیشترین 
آماری  با سایر جیره ها اختالف  به جز جیره ۰/5 درصد  وزن نسبی طحال 

 .)P>۰/۰5( معنیداری را نشان داد
پرنده  ژنتیکی  عوامل  تأثیر  تحت  بیشتر  الشه  نسبی  وزن  و  زنده  وزن    
می باشد و عوامل تغذیه ای اثرات کمتری را نشان می دهند )16(. موافق با 
آزمایش حاضر سطوح 1۰۰ و 2۰۰ میلی گرم اسانس آویشن سبب کاهش 
وزن نسبی بال جوجه های گوشتی شد )9(، سایر محققان گزارش کردند که 
مصرف پودر و اسانس آویشن تأثیر معنی داری بر وزن نسبی الشه و وزن 
سینه و ران و وزن پشت و کمر و چربی محوطه بطنی جوجه های گوشتی 
نداشت )17( که بر خالف یافته های برخی از محققین دیگر بود )3، 11(. 
ترکیبات تشکیل  و  از روغن های ضروری  استفاده  مشخص شده است که 
دهنده ی آن ها سبب کاهش تکثیر کلستریدیوم پرفرینجنس در روده شده 
و باعث افزایش سطح ایمنی بدن می گردد )29(. با توجه به این که گیاهان 
می رود  احتمال   ،)43( می کنند  تحریک  را  ایمنی  اندام های  رشد  دارویی 

افزایش وزن نسبی بورس فابرسیوس و طحال در این آزمایش به دلیل وجود 
اثر تیمول و کارواکرول موجود در آویشن شیرازی باشد. 

روند  ایجاد  باعث  آزمایش حاضر،  آویشن شیرازی جیره در  افزایش مقدار 
که   )5 )جدول  شد  پانکراس  و  کبد  نسبی  وزن  معنی دار  غیر  افزایشی 
حضور  به دلیل  همچنین  و  هضمی  سیستم  تحریک  به دلیل  است  ممکن 
باشد. گزارش شده که  آویشن شیرازی  تانن موجود در  ماده ضدتغذیه ای 
را در طیور تحریک می کنند و عملکرد  عصاره های روغنی، سیستم هضم 
افزایش وزن کبد به  افزایش می دهند )23(.  کبد و آنزیم های پانکراس را 
واسطه اثر مواد ضد تغذیه ای و سمی حاصل از مواد خوراکی است که باید 
در کبد سم زدایی گردد؛ هرچه وزن کبد کم تر باشد بیانگر این نکته است 
که مواد ضد تغذیه ای موجود در جیره غذایی در کم ترین مقدار خود بوده 
است )32(. گزارش شده است که آویشن و گیاهان دارای ماده مؤثره مشابه 
با آویشن تأثیری بر وزن کبد و سنگدان جوجه های گوشتی ندارد )11(؛ 
جوجه های  پانکراس  و  گوارش  دستگاه  وزن  و  طول  بر  آویشن  همچنین 
گوشتی بی تأثیر می باشد )36(، لذا این یافته ها تأییدکننده آزمایش حاضر 
می باشد و با نتایج برخی پژوهشگران که اثر آویشن را بر وزن نسبی کبد و 
سنگدان و طول و وزن دستگاه گوارش جوجه های گوشتی معنی دار گزارش 

کردند )3، 7(، همخوانی ندارد.

اندام هاي وابسته تولید مثل
 با توجه به جدول 6، بیشترین وزن نسبی لوله تخم بر، وزن نسبی فولیکول ها 
و تعداد فولیکول ها در جیره شاهد و جیره 1/5 درصد مشاهده شد و اختالف 
بود، داشت  مقدار  دارای کمترین  با جیره 2 درصد که  معنی داری  آماری 
)P>۰/۰5(. جیره شاهد بیشترین و جیره حاوی 2 درصد آویشن شیرازی 

جدول 4- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن زنده )بر حسب گرم( و وزن نسبی ترکیبات الشه و اندام های سیستم لنفاوی بلدرچین )درصدی از وزن 
زنده( در سن 53 روزگی

SEM: خطای استاندارد میانگین ها، در هر ستون میانگین های با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی داری هستند.    * سطح معنی داری 5 درصد.

قلببالرانسینهالشه گرموزن زندهتیمار
بورس 

فابرسیوس
طحال

چربی محوطه 
بطنی

a۰/77۰/۰7 ab۰/۰4 b۰/73 239/996۰/8925/1521/5۰4/94شاهد

ab۰/8۰۰/۰7 ab۰/۰6 ab۰/88 ۰/5228/9559/4524/2621/744/41 درصد آویشن شیرازی

b۰/81۰/۰9 ab۰/۰8 a1/18 1224/5559/6824/272۰/924/26 درصد آویشن شیرازی

ab۰/84۰/۰6 b۰/۰5 b۰/78 1/5233/8۰58/8524/912۰/654/35 درصد آویشن شیرازی

ab۰/88۰/1۰ a۰/۰4 b۰/78 2221/5361/3324/4۰21/514/73 درصد آویشن شیرازی

SEM9/951/12۰/55۰/58۰/2۰۰/۰5۰/۰1۰/۰۰9۰/18

P Value۰/7۰۰/5۰۰/7۰۰/65۰/۰3*۰/64۰/۰4*۰/۰4*۰/43

تاثیر سطوح مختلف پودر آویشن ...
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جدول 6-  تأثیر تیمارهای آزمایشی بر طول )سانتی متر( و وزن نسبی اندام های تولیدمثلی نر و ماده )درصدی از وزن زنده(

جدول 5- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر طول )سانتی متر( و وزن نسبی اجزای دستگاه گوارش )به صورت درصدی از وزن زنده(

SEM: خطای استاندارد میانگین ها، در هر ستون میانگین های با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی داری هستند.   * سطح معنی داری 5 درصد.

SEM: خطای استاندارد میانگین ها.

وزن نسبی بیضهتعداد فولیکول هاطول لوله تخم بر )سانتی متر(وزن نسبی فولیکول هاوزن نسبی لوله تخم-برتیمار

3/۰8a4/16a32/65a8/۰۰a2/11شاهد

۰/52/2۰ab2/37ab27/46ab5/۰۰ab2/95 درصد آویشن شیرازی

12/77ab2/48ab27/۰۰ab3/66ab2/3۰ درصد آویشن شیرازی

1/52/93a3/95a29/1۰ab7/۰۰a2/16 درصد آویشن شیرازی

21/1۰b۰/69b14/56b1/66b3/33 درصد آویشن شیرازی

SEM۰/51۰/735/۰61/52۰/38

P Value۰/۰4*۰/۰4*۰/۰4*۰/۰4*۰/16

اجزای دستگاه گوارش

طول کل روده کوچکپانکراسسنگدانپیش معدهکبد تیمارها 

2/15۰/452/۰2۰/2354/1۰شاهد

۰/52/23۰/4۰1/91۰/256۰/4۰ درصد آویشن شیرازی

12/25۰/431/99۰/2758/16 درصد آویشن شیرازی

1/52/34۰/371/91۰/2561/45 درصد آویشن شیرازی

22/41۰/411/77۰/286۰/69 درصد آویشن شیرازی

SEM۰/24۰/۰4۰/12۰/۰32/85

P Value۰/86۰/82۰/68۰/71۰/38

بین  بیضه  نسبی  وزن   .  )P>۰/۰5( داشتند  را  تخم بر  لوله  طول  کمترین 
.)P<۰/۰5( تیمارها اختالف آماری معنی داری را نشان نداد

مطالعات بسیار محدودی در مورد تأثیر گیاهان دارویی بر رشد و توسعه ی 
بحث  و  مقایسه  لذا  می باشد،  دسترس  در  پرندگان  تولیدمثلی  دستگاه 
یافته های حاضر با تحقیقات دیگران مشکل است. استروژن از هورمون های 
در  با دیگر هورمون ها، چرخه تخمک گذاری  است که همراه  استروئیدی 
حیوانات ماده را کنترل می کند و بر تولید هورمون تحریک کننده فولیکول 
)FSH( مؤثر است )44(. محققین گزارش کردند که مصرف شنبلیله اثری 
حاضر  آزمایش  یافته های  با  موافق  که   )6( ندارد  بلدرچین  بیضه  وزن  بر 
می-باشد. مغایر با نتایج آزمایش حاضر، عصاره آبی و الکی زردچوبه سبب 
ترکیبات  و  شد  ماده  موش های  رحم  و  تخمدان  وزن  معنی دار  افزایش 

تلقی شد )44(.  فالونوئیدی موجود در گیاهان مسئول فعالیت استروژنی 
تجویز استرادیول به بلدرچین های بالغ سبب افزایش وزن تخمدان و مجرای 
تخم بر گزارش شد )13(. با توجه به اینکه فیتواستروژن ها ساختاری شبیه 
به استرادیول دارند، گیاهان حاوی فیتواستروژن نیز نقشی شبیه با عملکرد 
استرادیول دارند )46(. از این رو ممکن است فیتواستروژن موجود در آویشن 
ترشح هورمون های  و  تولید  بر  تأثیر  با  شیرازی )37( در سطح 2 درصد، 
جنسی سبب ایجاد تداخل در عملکرد دستگاه تولیدمثلی و به تعویق افتادن 
بلوغ جنسی در بلدرچین های ماده شده باشد. بیان شده که فیتواستروژن ها 
اثرات تحریک کنندگی و یا ممانعت کنندگی برای عمل استروژن ها دارند 
)26، 27(. برای نمونه، گوسفند، گاو، یوزپلنگ وحشی و زنانی که با منابع 
فیتواستروژنیکی نظیر شبدر قرمز یا سویا تغذیه می شدند، عقیم بودند و در 
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هر چهار گروه با کاهش مصرف فیتواستروژن باروری به حالت اول بازگشت. 
این نشان می دهد که تغذیه فیتواستروژن ها اثر منفی بر عملکرد تولید مثلی 
دارد و این اثر در حیوانات در حال رشد و اندامک های دارای رشد دائم نظیر 
فولیکول ها بیشتر از بالغین است )28(. تمام یا بخش زیادی از این اثرات 
به سبب تاثیر فیتواستروژن ها بر عمل هورمون های استروئیدی است )39(.  

پایداری اکسیداتیو و بار میکروبی گوشت
آویشن  که  گردید  مشخص   ،)7 )جدول  حاضر  آزمایش  نتایج  به  توجه  با 
شیرازی در روز کشتار )6 ساعت پس از کشتار(  تأثیری بر مهار اکسیداسیون 
گوشت بلدرچین نداشت که ممکن است به این دلیل باشد که در روز کشتار 
هنوز اکسیداسیونی در گوشت صورت نگرفته است و ثابت شده است که 
افزایش  گوشت  در  شده  تولید  آلدهید  دی  مالون  مقدار  زمان  گذشت  با 
می یابد )17، 34(. لذا این احتمال وجود دارد که آویشن شیرازی فعالیت 
زمان  با گذشت  گوشت،  اکسیداتیو  پایداری  را جهت  آنتی اکسیدانی خود 
نشان دهد. موافق با آزمایش حاضر، گزارش شده است که اسانس و پودر 
است  نداشته  روز کشتار  اکسیداتیو گوشت در  پایداری  بر  تأثیری  آویشن 
)17، 34(، هم چنین نشان داده شد که با افزایش زمان نگه داری گوشت ها، 
میزان اکسیداسیون در تیمار شاهد به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها 
بود. از سویی محققین مصرف مرزه )مشابه با آویشن حاوی کارواکرول( را 
موجب به تأخیر انداختن اکسیداسیون چربی گوشت جوجه های گوشتی در 
زمان کشتار دانستند )21( که مخالف با یافته های آزمایش حاضر می باشد. 
القاء فعالیت  آنزیم های آنتی  محققان این اثر آنتی اکسیدانی را مربوط به 
اکسیدانی با حضور ترکیبات فنولی دانستند که شامل ساختارهای حلقوی 
اسید  گروه های  کردند  بیان  و  هستند  هیدروکسیل  گروه های  و  مزدوج 

کربوکسیلیک آن ها از اکسیداسیون چربی جلوگیری می کند )17، 34(.
شیرازی  آویشن  پودر  مختلف  سطوح  که  داد  نشان  حاضر  آزمایش  نتایج 
باکتری های  رشد  کاهش  بر  معنی داری  تأثیر  بلدرچین،  غذایی  جیره  در 

هوازی داشت )جدول 7( که دلیل آن را می توان به خواص ضد باکتریایی 
داد.  نسبت  شیرازی  آویشن  در  موجود  کارواکرول  و  تیمول  ترکیبات 
ترکیبات کارواکرول و تیمول قادرند غشاء خارجي باکتري هاي گرم منفي را 
متالشي کرده و سبب خارج شدن لیپوپلي ساکاریدها و افزایش نفوذپذیري 
از رشد سلول هاي  غشاء سیتوپالسمي شوند. کارواکرول عالوه بر ممانعت 
مي باشد  نیز  باکتري  توسط  توکسین  تولید  از  ممانعت  به  قادر  باکتري ها، 
به جیره  آویشن  افزودن  که  گزارش شده  آزمایش حاضر،  با  موافق   .)42(
انداختن رشد میکروبی کل باکتری های هوازی در  غذایی سبب به تأخیر 
بیان  پژوهشگران  برخی  به عالوه،   .)34( است  شده  گوسفند  خام  گوشت 
داشتند که اسانس آویشن و همچنین مخلوطی از اسانس گیاهان آویشن، 
مرزنگوش و رزماری به طور معنی داری نقش مهمی را به عنوان عوامل ضد 
میکروبی در کیفیت و ماندگاری گوشت چرخ شده در یخچال ایفا می کنند 

.)35 ،12(
در  مزوفیل هوازی  باکتری های  تعداد  آزمایش  این  در  است که  قابل ذکر 
تمام تیمارها از حد استاندارد ذکر شده در استاندارد ملی ایران که برابر با  
cfu/g 1۰5 Log )برابر با 5( است، کمتر می باشد. اما با توجه به این نکته 
که با افزایش زمان نگه داری گوشت بار میکروبی گوشت افزایش می یابد، لذا 
ممکن است در زمان های مختلف پس از کشتار، جیره های حاوی آویشن 
شاهد  تیمار  به  نسبت  را  بهتری  نتایج  استاندارد  به حد  توجه  با  شیرازی 

نشان دهند.
 نتیجه گیری کلی

و  خوراک  مصرف  کاهش  وجود  با  که  داد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
افزایش وزن روزانه با مصرف پودر آویشن شیرازی، سطح ۰/5 درصد آویشن 
شیرازی در جیره سبب بهبود ضریب تبدیل در دوره آغازین شد و از لحاظ 
از سایر تیمارها  عددی در کل دوره سطح 2 درصد آویشن شیرازی بهتر 
بود. استفاده از سطح 2 درصد آویشن شیرازی باعث کاهش معنی دار وزن 
اجزای دستگاه تولیدمثلی بلدرچین های ماده شد که این امر می تواند سبب 

جدول 7- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت مالون دی آلدهید )mg/kg( و بار میکروبی گوشت بلدرچین )Log cfu/g( در روز کشتار 

SEM: خطای استاندارد میانگین ها، در هر ستون میانگین های با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی داری هستند. ** سطح معنی داری 1 درصد.

بار میکروبیغلظت مالون دی آلدهید تیمار

a ۰/382/99شاهد

b ۰/5۰/372/۰4 درصد آویشن شیرازی

b 1۰/311/87 درصد آویشن شیرازی

b 1/5۰/371/77 درصد آویشن شیرازی

b 2۰/3۰1/47 درصد آویشن شیرازی

SEM۰/۰6۰/23

P Value۰/34۰/۰۰9**

تاثیر سطوح مختلف پودر آویشن ...
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کاهش دور ریز اندام  هاي داخلي در هنگام کشتار شود. همچنین مشخص 
افزایش سطح پودر آویشن در جیره ها یک روند کاهشی در  با  گردید که 
میزان بار میکروبی گوشت مشاهده گردید و تمامی سطوح آویشن شیرازی 
موجب کاهش معنی دار بار میکروبی گوشت در زمان کشتار نسبت به تیمار 
شاهد شدند که این مسئله می تواند موجب بهبود کیفیت گوشت در زمان 

نگه داری شود. 

تشکر و قدردانی
نویسندگان از مسئولین دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 
به سبب فراهم آوردن امکان اجرای این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را 

دارند.  
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