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 چکیده

بیوتیک محرك رشد منظور بررسی اثرات یک محرك رشد گیاهی حاوي عصاره آویشن، پونه و مرزه در مقایسه با آنتیبه
تکرار  5گروه آزمایشی،  3گذار،آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با هاي تخماکسیدانی خون مرغهاي آنتیفالوومایسین بر شاخص

هاي طراحی و اجرا گردید. گروه W36الین گذار لگهورن سفید، آمیخته هايقطعه مرغ تخم 300ه از مشاهده در هر تکرار با استفاد 20و 
هاي آویشن، پونه ) محرك رشد گیاهی شامل عصاره3درصد)،  05/0بیوتیک محرك رشد فالوومایسین () آنتی2آزمایشی شامل) شاهد، 

گذار قرار داده شدند. هاي تخمروز براي تغذیه در اختیار مرغ 42جمعاً به مدت اي دوره متوالی دو هفته 3درصد) بود که در  1/0و مرزه (
اکسیدانی سرم همچون سلنیوم، ویتامین هاي آنتیدار در مقادیر شاخصنتایج نشان داد که استفاده محرك رشد گیاهی سبب بهبود معنی

). از این رو استفاده P≥05/0بیوتیک محرك رشد گردید (و آنتی ایی، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به گروه شاهد
بیوتیک محرك رشد در جیره درصد به عنوان جایگزین آنتی 1/0هاي آویشن، پونه و مرزه به میزان از محرك رشد گیاهی حاوي عصاره

 گردد.گذار توصیه میهاي تخمغذایی مرغ
 گذار.  بیوتیک محرك رشد،  محرك رشد گیاهی، مرغ تخماکسیدانی، آنتیکلمات کلیدي: آنتی

 
 مقدمه 

نمایند، اما هاي رشد استفاده میبیوتیکدهندگان طیور از آنتیهاي عفونی، پرورشاگر چه جهت جلوگیري از گسترش بیماري 
هاي بعدي باکتري، هاي مقاوم به نسلبیوتیک و متعاقب آن انتقال ژنه آنتیهاي مقاوم بدلیل گسترش باکتريبیش از یک دهه است که به

ها در خوراك دام و طیور توسط اتحادیه اروپا ممنوع شده است. از ویژه افزایش مقاومت به چنین ترکیباتی در انسان، استفاده از آنبه
ها و کاهش تولید در ن است موجب افزایش بروز بیماريهاي محرك رشد، ممکبیوتیکسوي دیگر اعمال ممنوعیت استفاده از آنتی

ها، ها، اسیدهاي آلی، پروبیوتیکهاي محرك رشد نظیر آنزیمبیوتیک). بنابراین یافتن جایگزین مناسب براي آنتی3صنعت طیور شود (
ها و یا هاي گیاهی، اسانسمل عصارهها شاهاي آنباشد. ترکیبات افزودنی گیاهی  فرآوردهها، گیاهان دارویی ضروري میبیوتیکپري

دلیل دارا بودن خصوصیات ضد میکروبی، در صنعت خوراك هاي رشد جایگزین هستند که بهها از جمله محركمواد تشکیل دهنده آن
اي از خود باقیماندههاي صنعتی مزایاي مختلفی دارند و بدون اینکه بیوتیکهایی نسبت به آنتیشوند. چنین فرآوردهدام و طیور استفاده می
هاي مصنوعی اکسیدان). آنتی5گیرند (عنوان اقالم خوراکی سالم و مطمئن در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار میبر جاي بگذارند، به
از عنوان افزودنی خوراك براي طیور وجود دارد. نتایج گزارشات مختلف  مبنی بر خاصیت سرطانزایی برخی و طبیعی متعددي به



 

٢٠٤ 

 

هاي اخیر عالقه اکسیدان طبیعی سوق داده است. در سال). تالش بیشتري را به سمت استفاده از منابع آنتی14هاي مصنوعی (اکسیدانآنتی
هاي ضد اکسایشی خوراکی و نقش این ترکیبات در محافظت از بدن در برابر زیادي بر روي منابع طبیعی با منشأ گیاهی براي یافتن مکمل

هاي حاصل از گیاهان دارویی یا ها، فرآوردهاکسیدانوجود آمده است از جمله این نوع آنتیشی از فشار اکسایشی بهصدمات نا
دلیل تأثیر مثبت بر اکسیدانی بههاي فایتوژنیک هستند. عصاره، اسانس و پودر برخی از گیاهان دارویی، عالوه بر خاصیت آنتیافزودنی

کنندگان نگران از عدم سالمت از هاي بدن، مصرفو عدم بر جاي گذاشتن باقیمانده مضر در بافتجوانب مختلف متابولیسم طیور 
هاي محصوالت طیور تغذیه شده با جیره حاوي مواد شیمیایی مصنوعی، را امیدوار به مصرف محصوالت سالم نموده است. بنابراین در سال

). عالوه بر این نشان داده شده است که استفاده از 27مورد بررسی قرار داده است (اخیر تأثیر بسیاري از گیاهان دارویی بر عملکرد طیور 
ها هاي مختلف بدن آنهاي طبیعی در جیره غذایی طیورگوشتی موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدها در خوراك و بافتاکسیدانآنتی
شوند، گیاهان موجود در خانواده صنعت خوراك استفاده میاکسیدانی در هاي آنتی). از جمله گیاهانی که به دلیل ویژگی9شود (می

). این خانواده 4اند (گونه دارد که در نقاط مختلف کره زمین پراکنده 4000جنس و بیش از  200نعناعیان هستند. خانواده نعناعیان حدود 
اي و دارویی در تمام دنیاست و اعضاي آن انهاي، معطر و یکی از بزرگترین منابع گیاهان آشپزخشامل بسیاري از گیاهان محبوب ادویه

هاي خانواده نعناعیان مانند آویشن، ). گونه12شوند (هاي فراري که غنی از مونوترپنوئیدهاست، شناخته میدلیل دارا بودن روغنبیشتر به
). تیمول و 8دهند (یدانی از خود نشان میاکسها، تیمول و کارواکرول خاصیت آنتیپونه و مرزه به علت دارا بودن مقادیر باالي مونوترپن

). زمانی که این دو ترکییب در 23باشند (هایی هستند که در متابولیسم و فیزیولوژي حیوان داراي فعالیت زیستی میکارواکرول مولکول
 Thymus Vulgaris Lاکسیدانی داشته باشند. آویشن باغی با نام علمی توانند فعالیت آنتیجیره جوجه گوشتی مکمل شوند، می

دلیل داشتن ترکیبات فنلی (نعناعیان) خاصیت ضد میکروبی و ضد اکسیدانی این گیاه به Lamiaceaeگیاهی است از خانواده المیاسه 
هاي گوشتی گلوتاتیون پراکسیداز ). نتایج یک مطالعه نشان داد استفاده از آویشن در جیره جوجه20تیمول، کارواکرول و اوژنول است (

درصد مخلوط گیاهان  2/0اي نشان داده شدکه استفاده از ). در مطالعه21دهد (بد و سرم را افزایش داده و مالون آلدئید را کاهش میک
هاي بیوشیمیایی سرم خون و سطح ایمنی آنها گذار موجب بهبود عملکرد و شاخصهاي تخمدارویی آویشن، مرزه و نعناع در جیره مرغ

گیاهی است از خانواده نعناعیان که از قدیم  Pennyroyal) و نام رایج Menta pulegium Lپونه با نام علمی (.). گیاه 6گردد (می
باشد. تیمول و کارواکرول از اجزا هاي فرار (به خصوص پولیگون) میدر طب سنتی ایران مورد استفاده بوده است. این گیاه حاوي روغن

گذار بهبود در خصوصیات هاي تخم). در تحقیقی با استفاده از پونه در جیره غذایی مرغ2د (باشنمهم ترکیبات فرار گیاه پونه  می
) با نام فارسی مرزه باغی و انگلیسی .Satureja Hortensis L). گیاه (7هاي ایمنی مشاهده شد (بیوشیمیایی خون و درصد سلول

Summer Savory این 10باشد (اکسیدانی چشمگیر میهایی با خصوصیت آنتیگیاهی است از خانواده المیاسه (نعناعیان) و از گونه .(
). ترکیبات 10آوري از خود نشان داده است (اکسیدانی و خوابهاي آزمایشگاهی اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی، آنتیگیاه در بررسی

همراه گاماترپنین، پاراسیمن و لینالول باشد که اغلب بههاي فتلی مانند تیمول و کارواکرول میرپنهاي جنس مرزه از مونوتعمده گونه
). در مطالعات آزمایشگاهی و 18اکسیدانی و ضد میکروبی قوي هستند (وجود دارند و این گروه از ترکیبات فنلی داراي خاصیت آنتی

). اثرات ضد 26از جمله تسهیل کننده هضم و تقویت فعالیت دستگاه گوارش ( تجربی صورت گرفته بر روي گیاه مرزه، خواص متعددي
). مرزه 30گوارشی و افزایش کارکرد کبدي گزارش شده است ( -اسپاسم، ضد حرکات دودي، ضد اسهال و تقویت سیستم آنزیمی
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اکسیدانی و فعالیت عناصر یله فعالیت آنتیوسها بههاي گوشتی و اثرات مضر مایکوتوکسینتواند از اکسیداسیون جیره غذایی جوجهمی
هاي هاي گیاهان دارویی موجود در تیره نعناعیان، ویژگی). با توجه به گستردگی گونه29فعال مانند تیمول و کارواکرول جلوگیري کند (

ر کشت وسیع و قیمت مناسب گذار، سطح زیاکسیدانی، ضد میکروبی، تاثیر بر عملکرد طیور تخممفید این گیاهان از جمله خواص آنتی
اکسیدانی خون هاي آنتیاي به بررسی اثر عصاره سه گیاه آویشن، پونه و مرزه بر شاخصاین خانواده در ایران و اینکه تا کنون مطالعه

اکسیدانی نتیهاي آهاي خوراکی طبیعی بر فراسنجهمنظور بررسی اثرات این افزودنیگذار نپرداخته است، مطالعه حاضر بههاي تخممرغ
 گذار انجام پذیرفت.   هاي تخمخون مرغ
  روش کار

هفتگی با  55با سن   W36الین ي هاينژاد لگهورن سفید، آمیختهگذار قطعه مرغ تخم 300براي انجام این آزمایش تعداد 
تکرار  5گروه آزمایشی و  3صادفی با روز در قالب طرح کامالً ت 42گرم) و تولید مشابه در آغاز مطالعه به مدت  1550میانگین وزنی (

هاي آزمایشی ها با جیرهپذیري به منظور سازگاري مرغهفته دوره عادت 2مشاهده) استفاده شد. قبل از شروع آزمایش  20(هر تکرار شامل 
) 1ي آزمایشی شامل هااي مورد مطالعه قرار نگرفت. گروههفته دوره عادت پذیري اعمال شد و در این مدت هیچ فراسنجه 2به مدت 

) دریافت کننده جیره حاوي محرك 3درصد)،  05/0بیوتیک فالوومایسین () دریافت کننده جیره حاوي آنتی2دریافت کننده جیره شاهد، 
) درصد بودند که به صورت پودر و 05/0هاي گیاهی آویشن، پونه و مرزه (هر کدام درصد) که شامل مخلوط عصاره 1/0رشد گیاهی (

هاي آزمایشی بر پایه مواد خوراکی ذرت و کنجاله سویا با توجه به احتیاجات غذایی پیشنهادي در خوراك استفاده شد. جیرهمخلوط 
تنظیم گردید  UFFDAافزار گذار با انرژي و پروتئین خام یکسان توسط نرم) براي مرغ تخمNRC ،1994انجمن تحقیقات ملی آمریکا (

ها در ان به صورت آزاد به آب دسترسی داشته، خوراك به صورت دستی دو وعده در روز بین مرغ). در طول دوره، پرندگ1(جدول 
ها یکسان و به صورت خوري به ترتیب به صورت واگنی و نیپل و شرایط محیطی براي تمامی مرغخوري و آبخوري توزیع شد.  داندان
 Batteryها از نوع باتري (درصد در نظر گرفته شد. قفس 55ت نسبی گراد و رطوبدرجه سانتی 22ساعت روشنایی، محدوده دمایی  16

cage عنوان یک تکرار (هر تکرار به عنوان یک واحد آزمایشی) در نظر قفس کنار هم به 4مرغ قرار گرفته و هر  5) و درون هر قفس
ز هر واحد آزمایشی، دو قطعه پرنده انتخاب اکسیدانی خون در پایان دوره از آزمایش، اهاي آنتیگرفته شد. به منظور بررسی شاخص

دور  3000آوري شد. سپس با سرعت هاي ونوجکت جمعلیتر خون به منظور اخذ سرم گرفته و در لولهمیلی 5/2شده و از ورید بال آنها 
اکسیدانی هاي آنتیخصگراد نگهداري و سپس شادرجه سانتی -20دقیقه سانتریفیوژ و تا زمان آزمایش در دماي  10در دقیقه به مدت 

، سلنیوم به روش HPLC, Pharmacia) (LKB) با استفاده از دستگاه 28سرم خون شامل ویتامین ایی به روش استیونسون و جونز (
هاي گلوتاتیون ، آنزیمspectrometer, Japan, Shimadzu AA-680) absorbtion (Atomicجذب اتمی و توسط دستگاه 

) و 19هاي خریداري شده از شرکت زیست شیمی و به ترتیب به روش پاگیال و ولنتاین (دیسموتاز توسط کیتپراکسیداز و سوپراکسید 
  ,RandoxLaboratories Limited, 55 Diamond  Road,  Crumlin)) و توسط دستگاه 17مارکلوند و مارکلوند (

County Antrim,  BT29 4QY, United Kingdom)  آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا گیري شدند. این اندازه
= میانگین  μمقدار هر مشاهده،  Xij= باشد، که می Xij=μ+ti+εijگردید و مدل ریاضی این طرح در حالت کلی به صورت  

ها با استفاده از افزار اکسل شده سپس دادهدست آمده وارد نرمهاي بهباشد. کلیه دادهاثر خطا می εij= ام و  iاثر تیمار   ti =جمعیت،
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) و در 11اي دانکن (ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه) آنالیز شدند. میانگین داده2/9نسخه ( )SAS )25افزار توسط نرم GLMرویه 
 شدند.) مقایسه P≥05/0درصد ( 5داري سطح معنی

 ترکیب اقالم خوراکی جیره آزمایشی و ترکیب شیمیایی آن -1جدول 

 مواد خوراکی (درصد) 

 ذرت 36/53

 کنجاله سویا 18/28
 روغن گیاهی  37/3

 متیونین-دي ال 2/0

 لیزین هیدروکلراید-ال 06/0
 ترئونین-ال 03/0

 کلسیم فسفاتدي 34/2
 کربنات کلسیم 55/11
 سدیمکربنات بی 05/0

 نمک 31/0
 مکمل معدنی و ویتامینه 5/0
 ترکیب شیمیایی جیره آزمایشی 
 مواد مغذي (درصد) 

2720 
31/90 

 انرژي قابل متابولیسم (کیلوکالري/کیلوگرم) 
 ماده خشک 

 پروتئین خام  08/16
 کلسیم  85/4
 فسفر قابل دسترس  48/0

 سدیم  15/0
 پتاسیم  71/0
 کلراید  23/0

 آنیون-توازن کاتیون (میلی اکی واالن/کیلوگرم)  19/191
 لینولئیک اسید  36/1

 کولین (گرم/کیلوگرم) 91/1
 عصاره اتري  35/5
 فیبر خام  98/2

 لیزین  91/0
 متیونین  44/0

 متیونین + سیستئین  7/0
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گرم ید، میلی 900گرم منگنز، میلی 66000گرم مس، میلی 8800گرم روي، میلی 66000گرم آهن، میلی 33000کیلوگرم مکمل مواد معدنی به میزان:  5/2در هر 
 3D ،6600) ویتامین IU( A ،3300000) ویتامین IU( 7700000کیلوگرم مکمل مواد ویتامینی به میزان:  5/2گرم          سلنیوم وجود داشت. در هر میلی 300
 110گرم نیاسین،  6B ،2200 گرم ویتامینمیلی 2B ،4400گرم ویتامین میلی 1B ،4400 گرم ویتامینمیلی 3K ،2200 گرم ویتامینمیلی E ،550گرم ویتامین میلی
 وجود داشت. 12Bمیکروگرم ویتامین  8800میکروگرم بیوتین و  55000اکسیدان، گرم آنتیمیلی 125گرم کولین کلراید، میلی 27500گرم اسید فولیک، میلی

 
 نتایج

هاي سلنیوم، ح سرمی فراسنجهنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره گیاهان دارویی آویشن، پونه و مرزه بر افزایش سط
بیوتیک محرك گذار نسبت به گروه شاهد و آنتیهاي تخمهاي گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز خون مرغویتامین ایی، آنزیم

 ). P≥05/0(داري مؤثر بوده است صورت معنیرشد، به
 گذار هاي تخماکسیدانی خون مرغفراسنجه هاي آنتی هاي مختلف آزمایشی براثر گروه -2جدول 
 سلنیوم هاي آزمایشیگروه

 (میکروگرم/لیتر)
  اییویتامین 

 لیتر)(میکروگرم/میلی
 گلوتاتیون پراکسیداز
 (نانومول/لیتر/دقیقه)

 سوپراکسید دیسموتاز
 لیتر)(واحد/میلی

 b23/22 c60/14 c71/2 c18/0 شاهد 
 c41/21 b43/18 b51/6 b28/0 بیوتیک محرك رشدآنتی

 a54/29 a48/31  a10/7 a36/0 افزودنی خوراکی 
SEM 16/0 05/0 04/0 005/0 

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 داريسطح معنی
 ).P≥05/0در هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت، از لحاظ آماري اختالف معنی دار دارند (

 گیرينتیجه   بحث و
درصد افزودنی خوراکی حاوي عصاره گیاهان دارویی آویشن و پونه  1/0اي با استفاده از ) در مطالعه1397منافی و همکاران (

اکسیدانی سلنیوم، ویتامین ایی و هاي آنتیشاخصگذار، افزایش در میزان هاي تخمکوهی، اسید پروپیونیک و مکمل روي در جیره مرغ
دار هاي انجام شده در این زمینه حاکی از تأثیر معنی). بررسی5یداز و سوپراکسید دیسموتاز را گزارش نمودند (هاي گلوتاتیون پراکسآنزیم

) 5، 22افزودن گیاهان دارویی آویشن و پونه کوهی بر افزایش غلظت ویتامین ایی سرم خون، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کبد (
گرم بر لیتر میلی 400اي با استفاده از ) طی مطالعه1394نیا و همکاران () است. خسروي5، 15، 24، 31اکسیدانی خون (و کل ظرفیت آنتی

) که 1ها را گزارش نمودند (هاي گوشتی افزایش در آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در عضله جوجهاسانس مرزه در آب آشامیدنی  جوجه

 ترئونین  64/0

 تریپتوفان  19/0
 آرژینین  06/1

 ایزولوسین 67/0
 لوسین  37/1
 والین  75/0
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پذیر بوده و هاي تک بسیار واکنشهاي آزاد با دارا بودن الکترونرادیکالباشد.  نتایج این مطالعه در توافق با نتایج مطالعات فوق می
). خوشبختانه 17کنند (ها، لیپیدها، نولکئیک اسیدها و کربوهیدراتها وارد میهاي زیستی مانند پروتئینهاي فراوانی را به مولکولآسیب

اکسیدانی وجود دارد که شامل دو نوع سیستم اد سیستمی به نام سیستم دفاع آنتیهاي آزمنظور مقابله با آسیب ناشی از رادیکالدر بدن به
هایی چون سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز اجزاي تشکیل دهنده سیستم ). آنزیم13آنزیمی و غیر آنزیمی است (

توکوفرول)، کارتنوئیدها، -ایی ( ر مقابل ترکیباتی چون ویتامیناکسیدانی سلولی هستند. دترین سیستم آنتیعنوان مهمدفاع آنزیمی به
ها مانند استروژن و آنژیوتانسین، سیستم دفاعی غیر کاروتن، اسید اوریک، گلوتاتیون و برخی هورمون-روبین، بتااسید آسکوربیک، بیلی
هاي صدمه دیده و به ات وارده، افزایش دفع مولکولهاي آزاد، ترمیم صدمدهند و با جلوگیري از تشکیل رادیکالآنزیمی را تشکیل می
هاي بهبود در شاخص). 17رسانند (هاي آزاد را به حداقل میهاي سلولی، آسیب ناشی از فعالیت رادیکالحداقل رساندن جهش

نی موجود در عصاره گیاهان اکسیداهاي آزاد توسط اجزاي فعال آنتیتوان به عمل حذف رادیکالاکسیدانی سرم در این مطالعه را میآنتی
هاي آزاد سبب از بین رفتن دارویی آویشن،پونه و مرزه، یعنی تیمول و کارواکرول مرتبط دانست که با انتقال یون هیدروژن به رادیکال

 ).15شوند (هاي پایدارتري تبدیل میها شده که در این فرآیند خود نیز اکسید شده و به رادیکالآن
درصد از محرك رشد گیاهی حاوي عصاره گیاهان دارویی آویشن، پونه و مرزه بر تغییرات  1/0مطالعه افزودن بنا بر نتایج این 

بیوتیک محرك رشد داري مؤثر بوده و با هدف ارتقاء سالمتی و جایگزین آنتیصورت معنیگذار بههاي تخماکسیدانی خون مرغآنتی
 گردد. در جیره این پرندگان توصیه می

  قدردانی
خاطر در اختیار دانند که از اساتید گروه علوم دامی دانشگاه مالیر و شرکت تهران دانه بهنویسندگان این مقاله به خود الزم می

 هاي خوراکی تشکر و قدردانی نمایند. قرار دادن افزودنی
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