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 چکیده
های  الشه و فراسنجه رول هیدروکلراید بر عملکرد، صفاتزیلپات یاسازی خوراکی اسانس زنیان  مکمل تأثیر ارزیابی منظور به بررسیاین 

پژوهش، این صورت گرفت. هدف دیگر  یافتند، های دمایی مختلف پرورش می که در دو محیط با برنامه ییها جوجه در بیوشیمیایی سرم

خوراکی  ة. چهار جیرشدتیمار استفاده  هشتبوده است. یک طرح کامل تصادفی با  یادشدههای  نجهتنش سرمایی بر فراس تأثیربررسی 

پایه افزوده  ةکه به جیر ppm 6/1و زیلپاترول در سطح  ppm450و  150شاهد یا پایه، اسانس زنیان در دو سطح  ة)جیر شداستفاده 

تکرار( در دو  عنوان بهنر آرین در هر قفس انفرادی  ة؛ یک قطعه جوجn=192تکرار؛  24با تکرارهای مربوطه ) هرکدام( که شدند می

شد. نتایج نشان داد  ها خورانده می ای سرمایی( به جوجه دمایی مختلف )محیطی با دمای طبیعی و محیطی با تنش دوره ةمحیط با برنام

گلیسریدهای  ها موجب افزایش تری پرنده ةرو زیلپاترول به جی ppm 450در محیط پرورشی طبیعی، افزودن اسانس زنیان در سطح 

داری، عملکرد و وزن نسبی  معنی طور به(. تنش سرمایی P≤05/0) شددر مقایسه با شاهد ( 29ایی در پایان دورة رشد )روز پالسم

منفی  تأثیرو نتوانستند ها نداشتند  مثبتی بر عملکرد پرنده تأثیرها  (. در کل افزودنیP≤05/0ها کاهش داد ) بورس فابریوس را در پرنده

 ها را تخفیف دهند.   تنش سرمایی روی جوجه
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ABSTRACT 
This study was performed to investigate the effect of dietary supplementation with ajwain essential oil (EO) and 
zilmax® on performance, carcass traits and serum biochemistry of chicks that were reared under different thermal 
programs. Another purpose of present study was to explore cold stress effects on above-mentioned parameters. This 
study were done according to a Complete Randomized Design with 8 treatment. For this purpose, Four dietary 
treatments (basal diet, dietary addition of ajwain EO at 150 and 450 ppm and zilmax® at 1.6 ppm) each with 
corresponding replicates (24 replicate; n=192; one male chick in each individual cage as a replicate) were fed to 
chicks at two different thermal programming envirnment. The results showed that at normal temperature envirnment, 
dietary addition of zilmax® and 450 ppm Ajwain EO, have increased plasma levels of triglycerides at the end of the 
growing phase (29 d) compared to control. Cold stress significantly decreased performance and ralitive weight of 
bursa (P>0.05). In conclusion, ajwain EO and and zilmax® as a feed additive had no beneficial effects on 
performance and could not ameliorate the negative effects of cold stress on chicks. 
 
Keywords: Ajwain Essential oil, cold stress, growth performance, zilpaterol hydrochloride. 
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 مقدمه 

ی هستند که با های ترکیب های بتا آدرینرژیک آگونیست

( در β1, β2, β3های بتا آدرینرژیکی ) بر گیرنده تأثیر

نفرین بر  نفرین و نوراپی با اپی همسانبدن، کنشی 

با  ها ترکیب(. این Mersmann, 1998) گذارند جای می

کاهش لیپوژنز و افزایش لیپولیز، موجب کاهش چربی 

بافت  یسو بهمواد غذایی  ةتوزیع دوبارالشه و 

( و Dunshea et al., 2005شوند ) می ای ماهیچه

، عملکرد، ترکیب بدنی و کیفیت گوشت گاو، رو ینازا

 Dalrympleدهند )خوک و طیور را تحت تأثیر قرار می

et al., 1984(. زیلپاترول هیدروکلراید )با نام تجاری 

Zilmax
 مصنوعی یک( یک آگونیست بتا آدرینرژ®

 2های بتا  اختصاصی برای گیرنده (سنتتیک)

 که توسط شرکت اینتروت  آید به شمار میآدرینرژیکی 

ن کردمنظور افزایش وزن، بهبود عملکرد و لخم  به

پایانی به بازار ارائه  ةگاوهای پرواری در دور ةالش

شود. استفاده از این محرک رشد، در سه تا شش  می

و -ای گاوهای گوشتی پرواری از کشتار بر پیشهفته 

. (FDA, 2006)مجاز اعالم شده است  -نه برای طیور

سازی خوراکی  در مورد تأثیر مکمل

 ها بررسیهیدروکلراید روی عملکرد طیور،  زیلپاترول

 ;Kheyrkhah et al., 2012اندک است )

Mohammadi-Arekhlo et al., 2012توان آن  ( که می

از آن در تولید دام و طیور را به ممنوع بودن استفاده 

در اروپا و بسیاری از کشورهای جهان نسبت داد 

(Council of European Communities, 1986 از .)

بتا  های ترکیبسویی دیگر، گزارش شده است که 

ها و کاهش توانند با اتساع برونشآگونیستی می

ها در مقابل تنش سرمایی و سندرم ، از پرندهفشارخون

(. Ocampo et al., 1998ند )کنفظت آسیت محا

های نر خط  پژوهش که روی جوجه این بنابراین در

آرین صورت گرفت، بررسی تأثیر  (الینرگة )پدری 

، تنش سرمایی گذاریاحتمالی این دارو در تخفیف اثر

 پیشین های پژوهشبوده است که در  مدنظر بیشتر

 بررسی نشده است. 

ه سالیانه با ( یک گیاCarum copticumزنیان )

ای است  های کوچک مایل به قهوه های سفید و دانه گل

د. گزارش کن که در شرق هند، ایران و مصر رشد می

 ةدهند شده است که گیاه زنیان به علت اجزای تشکیل

مؤثر این گیاه که در اسانس آن موجود است، با داشتن 

 Boskabadyهای بتاآدرینرژیک ) بر گیرنده یتأثیر تحریک

et al., 1998شود.   های ریوی می (، موجب اتساع برونش

 فشارخونکاهندة  تأثیر پیشین های بررسیهمچنین در 

(Gilani et al., 2008)بیوتیکی(  ، پادزیستی )آنتی

(Kazemi Oskue et al., 2011 و پاداکسندگی )

( این گیاه نشان Zahin et al., 2010اکسیدانی( ) )آنتی

های  است که پاداکسنده داده شده است. گزارش شده

های  های ناشی از تنش گیاهی موجب کاهش پاسخ

 Maini etشوند ) های گوشتی می محیطی در بدن جوجه

al., 2007; Tollba et al., 2010 .)های  تأثیر اسانس

های گوشتی نیز مثبت و یا گیاهی روی عملکرد جوجه

(، Brenes and Roura, 2010اثر گزارش شده است )بی

یا  در مورد ارزیابی تأثیر افزودن دانه بررسی اکنونتولی 

اسانس زنیان به جیرة طیور گزارش نشده است. بنابراین 

سازی زیلپاترول هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر مکمل

هیدروکلراید و اسانس زنیان در دو محیط طبیعی و تنش 

های خونی و سرمایی روی عملکرد، برخی از فراسنجه

( در گوشت WHC) 1فیت نگهداری آبهمچنین ظر

  .استجوجه 

 

 هامواد و روش 

قطعه جوجة نر یک روزه، مربوط به  192در این آزمایش،

خط پدری رگة آرین )حساس به سرما( از مجتمع مرغ 

ها بنا بر یک طرح کامل  کنار تهیه شد. جوجه رگة بابل

؛ یک قطعه جوجة n=192تکرار ) 24تیمار و  8تصادفی با 

تکرار( توزیع شدند.  عنوان بهین در هر قفس انفرادی نر آر

( جیرة شاهد در محیط طبیعی 1تیمارها عبارت بودند از: 

[C-NT] ،2 جیرة شاهد در محیط تنش سرمایی ) 

[C-CT]، 3 جیرة محتوای )ppm150  اسانس زنیان در

 ppm150( جیرة محتوای 4 ،[A150-NT]محیط طبیعی 

  ،[A150-CT]مایی اسانس زنیان در محیط تنش سر

اسانس زنیان در محیط  ppm450( جیرة محتوای 5

 ppm450( جیرة محتوای 6 ،[A450-NT]طبیعی 

  ،[A450-CT]اسانس زنیان در محیط تنش سرمایی 

                                                                               
1. Water holding capacity 
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 زیلپاترول در محیط طبیعی  ppm 6/1( جیرة محتوای 7

[Z-NT]، 8 جیرة محتوای )ppm 6/1  زیلپاترول در

 .[Z-CT]محیط تنش سرمایی 

ها و کشی اولیه، انتقال به قفسآزمایش، وزن آغاز

شد.  آغازهای آزمایشی از روز چهارم دوره اعمال جیره

 پایانهای مربوطه تا  افزودن اسانس زنیان به جیره

( ادامه یافت. مصرف زیلپاترول بنا به 35آزمایش )روز 

پرورش  13شخصی با شرکت اینتروت، از روز  ةمکاتب

از کشتار(  پیش)چهار روز  31ن روز شد و تا پایا آغاز

ادامه یافت. تنش سرمایی در تیمارهای مربوطه از 

 که یطور بهتدریجی اعمال شد،  طور بهو  13پایان روز 

 14 ساعت به 5هنگام، به مدت  دمای سالن در شب

 ,.Hasanzadeh et alیافت ) کاهش می سلسیوس ةدرج

( 29روز رشد )پایان  ة(. این تنش تا پایان دور2002

م تا روز کشتار، تنش سرمایی ا30ُادامه یافت. از روز 

متوقف شد و دمای هر دو محیط، یکسان و طبیعی 

دمایی در محیط طبیعی و ترکیب  ة. برنامشد

 ةتوصی بنا برمورد استفاده در آزمایش،  ةپای های جیره

کنار برای  بابل رگة مرغ کارشناسان مجتمع پرورش

 (.1بوده است )جدول های گوشتی آرین جوجه

 
 های گوشتیپایه در سنین مختلف جوجه ةانرژی و پروتئین جیر .1جدول 

Table 1. Ingredients and composition of the basal diet 
Diet ingredients 1-12 d 13-29 d 30-36 d 

Corn (8% CP) 538 635 652 

Soybean meal (43 % CP) 400 306 288 

Soybean oil 17.5 18.5 22 
Calcium carbonate 11.6 10 9.6 

Dicalcium phosphate 18.4 16.8 15.5 
DL-Methionine 2.9 2.45 2.3 

L-lysine 1 1.3 1.05 

Threonine 0.55 0.6 0.5 
Sodium bicarbonate 1.5 1 1 

Vitamin Premix1 2.5 2.5 2.5 

Mineral Premix2 2.5 2.5 2.5 
Salt 3.2 2.8 2.8 

Calculated composition    

Metabolizable energy ( KCal/kg) 2910 3025 3070 
Crude protein (g/kg) 22 18.9 18.2 

Calcium (g/kg) 1.03 0.9 0.85 

Available phosphorous(g/kg) 0.5 0.45 0.42 
Methionine + Cystine (g/kg)  0.97 0.84 0.81 

 

و  29، 12انفرادی در روزهای  صورت بهکشی  وزن

شده  پرورش صورت گرفت. برای پرندگان تلف ةدور 35

افزایش وزن به ازای روزهای زنده بودن  میزاننیز 

گیری از ورید بال  پرنده در آن دوره محاسبه شد. خون

 29از اعمال تنش سرمایی(، روز  پیش) 13در روزهای 

ت گرفت و پالسمای خون ( صور36و روز کشتار )روز 

های سنجیده شده در  جداسازی شد. مقادیر متابولیت

خوراک  میزان. شدکوواریت لحاظ  عنوان به 13روز 

پرورشی محاسبه  ةهر تکرار برای هر دور ةمصرفی روزان

 یآمار ةحداقل مربعات میانگین در مقایس آنگاهشد و 

صورت گرفت و اعضایی  36. کشتار در روز شداستفاده 

انتهای رودة ، (دودنومدوازده )چون قلب، کبد، بورس، 

 صورت بهکشی و ، سینه و ران وزن(ایلیومکوچک )

 پرنده محاسبه شدند. ةدرصد وزن زند

 یها نمونهدر ( WHC)ظرفیت نگهداری آب 

Pectoralis major  گوشت سینه تعیین شد و بدین

، و پتانسیل 2گشایی ، افت یخ1ای خونابهمنظور، افت 

3ال به آباتص
  (WBP)  روش مرجع  بنا بردر گوشت

(Wardlaw et al., 1973)  ای از  خونابهتعیین شد. افت

گوشت از  شده برداشتهای نمونهوزن  اختالف بین

ها در پس از نگهداری به  و وزن آنسینه در روز کشتار 

درصدی  صورت بهبه دست آمد که ساعت  24مدت 

از وزن  یدرصد صورت بهیی گشا خ. افت یگزارش شد

. برای تعیین شدمحاسبه و گزارش  ،از انجماد پیش

ی گوشت از ها ، نمونه(WBP) پتانسیل اتصال به آب

یک محل مشخص از سمت چپ عضلة درشت سینه 

                                                                               
1. Dripp loss 

2. Thaw loss 

3. Water binding potential 
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ذراتی با  ةکسب انداز منظور به   آنگاه و ندشد بریده

 گوشت چرخبا استفاده از  ،متر میلی 3قطر تقریبی 

گرم  5 ،ترازویی دقیقده از یک با استفاآسیاب شدند. 

 ونو در برداشته شدگوشت چرخ شده هر نمونة از 

 NaClلیتر  میلی 8 محتوایلیتری میلی 15  فالکون

ها بسته شد و فالکون پوششموالر قرار گرفت. در 6/0

 و شدند (ورتکس) تکان ثانیه 30به مدت  هرکدام

 ةدرج 4دقیقه در دمای  30ها به مدت سپس فالکون

پس از این مرحله شدند.  (انکوبه) نگهداری سیوسسل

دقیقه  15به مدت  g ×7000در  ها یات فالکونمحتو

حجم مایع رویی با  ،سانتریفوژ شدند. پس از سانتریفوژ

لیتری  میلی 10های حجمی استفاده از استوانه

 درصد آبِ عنوان بهگیری شد و نتایج  اندازه

زیر محاسبه  ةرابط بربنا و نمونه ةشده به وسیل نگهداری

 شد:

100 × 
 (حجم اولیه -حجم مایع رویی)

WBP =  
 حجم اولیه

 

و  GLMاز رویة  تکرارشونده یرغهای  برای تجزیة داده

های خونی( از  های تکرارشده در زمان )فراسنجه برای داده

( استفاده شد. 1996) SASآماری  افزار نرم MIXEDرویة 

کوواریت در  عنوان بهیری گ خونوزن اولیه و وزن در زمان 

ها در آغاز مورد  ها در نظر گرفته شد. همة داده مدل

آزمون نرمال بودن قرار گرفتند و به دلیل نرمال بودن، 

ها به روش  ها صورت نگرفت. میانگین تبدیلی روی داده

LSMean درصد  5ها در سطح  مقایسه و اختالف

 دار در نظر گرفته شد. معنی

 

  نتایج و بحث

های خوراکی تأثیر مثبتی  تایج نشان داد که افزودنین

این (. 3و  2 هایبر عملکرد نداشته است )جدول

دیگری  های بررسیسازگاری با  هماهنگی و ها در یافته

سازی خوراکی  است که گزارش کردند مکمل

های مختلف گیاهی تأثیر مثبتی بر عملکرد  اسانس

 ;Alcicek et al., 2004ها نداشته است ) پرنده

Kirkpinar et al., 2011 با مقایسه بین دو گروه .)

تنش -شاهد»( و C-NT) «دمای طبیعی-شاهد»

که تنش سرمایی  شد( مشاهده C-CT) «سرمایی

داری بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل  معنی طور به

ها تأثیر سویی داشته است که این تأثیر حتی  غذایی پرنده

نش سرمایی نیز تداوم پس از برطرف شدن دورة ت

دورة رشد بیشترین و کمترین افزایش وزن یابد. در  می

محیط -شاهد»های  روزانه به ترتیب مربوط به گروه

محیط  -ppm150-زنیان»( و گروه C-NT« )طبیعی

داری  ( بود که اختالف معنیA150-CT« )تنش سرمایی

  (.P≤05/0وجود داشت ) ها بین آن

 
به  شده افزودهت طبیعی یا مصنوعی . تأثیر بتاآگونیس2جدول 

یافته در دو محیط با برنامة  پرورشهای جیره بر عملکرد پرنده

دمایی مختلف )تنش سرمایی و دمای طبیعی( در فرآیند دورة 

 خطای استاندارد(روزگی( )میانگین 29-13رشد )
Table 2. Effect of dietary addition of natural or 

synthetic β-agonists (Mean±SE) on performance of 

chicks reared at two different termal programs at 

grower phase (13-29 d) of experiment 
FCR DFI DBWG Treatments 

2.16±0.08c 110.93±1.65ab 44.98±1.50a C-NT1 

2.55±0.08ab 110.12±1.65ab 37.49±1.50bc C-CT2 

2.330.08abc 107.15±1.65ab 39.98±1.50abc A150-NT3 

2.59±0.08abc 104.17±1.65bc 35.12±1.50c A150-CT4 
2.21±0.08bc 109.22±1.65ab 42.69±1.50ab A450-NT5 

2.42±0.08abc 106.64±1.65abc 38.12±1.50bc A450-CT6 
2.10±0.08c 99.78±1.65c 41.72±1.50ab Z-NT7 

2.63±0.08a 112.97±1.65a 38.20±1.50bc Z-CT8 

1 )C-NTپرندگان جیره شاهد، پرورش یافته در برنامه دمایی طبیعی : 

2 )C-CTپرندگان جیره شاهد، پرورش یافته در برنامه دمایی سرد : 

3 )A150-NT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 150 سازی شده  اسانس زنیان مکمل

 و در برنامه دمایی طبیعی پرورش یافته بودند.

4 )A150-CTدگانی که جیره آنها با : پرنppm 150 سازی شده  اسانس زنیان مکمل

 و در برنامه دمایی سرد پرورش یافته بودند.

5 )A450-NT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 450 سازی شده  اسانس زنیان مکمل

 و در برنامه دمایی طبیعی پرورش یافته بودند.

6 )A450-CT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 450 سازی شده  اسانس زنیان مکمل

 و در برنامه دمایی سرد پرورش یافته بودند.

7 )Z-NT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 6/1 سازی شده و در  زیلماکس مکمل

  برنامه دمایی طبیعی پرورش یافته بودند.

8 )Z-CT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 6/1 سازی شده و در  زیلماکس مکمل

  .سرد پرورش یافته بودند برنامه دمایی
Values in the same column not sharing a common superscript differ 

significantly (P≤0.05). 
1) C-NT: Control diet birds reared at normal temperature program. 

2) C-CT: Control diet birds reared at cold temperature program. 

3) A150-NT: Chicks that their diets supplemented with 150 ppm 

Ajwain essential oil and reaered at normal temperature program.  
4) A150-CT: Chicks that their diets supplemented with 150 ppm 

Ajwain essential oil and reaered at cold temperature program.  

5) A450-NT: Chicks that their diets supplemented with 450 ppm 

Ajwain essential oil and reaered at normal temperature program. 

6) A450-CT: Chicks that their diets supplemented with 450 ppm 

Ajwain essential oil and reaered at cold temperature program.  

7) Z-NT: Chicks that their diets supplemented with 1.6 ppm Zilmax® 

and reaered at normal temperature program. 

8) Z-NT: Chicks that their diets supplemented with 1.6 ppm Zilmax® 

and reaered at cold temperature program. 
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به  شده افزودهتأثیر بتاآگونیست طبیعی یا مصنوعی . 3جدول 

 روزگی( 35-30ها در دورة پایانی )ره بر عملکرد پرندهجی

Table 3. Effect of dietary addition of natural or 

synthetic β-agonists (Mean±SE) on performance of 

chicks during the finisher phase (30-35 d) 
FCR DFI DBWG Treatments 

2.45±0.11bc 166±3.52a 70.31±2.92ab C-NT1 

2.88±0.13ab 159.94±4.06ab 58.64±3.37bc C-pCT2 

2.32±0.11c 167.66±3.52a 74.18±2.92a A150 –NT3 

2.86±0.12ab 159.86±3.95ab 59.02±3.28abc A150-pCT4 
2.60±0.11abc 164.46±3.59ab 65.84±2.98abc A450-NT5 

2.94±0.11a 160.02±3.59ab 56.18±2.98c A450-pCT6 
2.66±0.11abc 162.52±3.52ab 65.91±2.98abc Z-NT7 

2.72±0.12abc 149.03±3.95b 59.5±3.28abc Z-pCT8 

هایی که در هر ردیف دارای حروف التین مشترک نیستند میانگین

 % دارند.5داری در سطح تفاوت معنی

1 )C-NT پرندگان جیره شاهد، پرورش یافته در برنامه دمایی طبیعی در سراسر :

 دوره  ازمایش

2 )C-pCTدر دوره رشد  : پرندگان جیره شاهد، پرورش یافته در برنامه دمایی سرد

 نامه دمایی سرد در دوره پایانی.ولی در بر

3 )A150-NT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 150  اسانس زنیان در دوره رشد

 سازی شده و در تمام دوره آزمایش در برنامه دمایی طبیعی پرورش یافته بودند. مکمل

4 )A150-CT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 150 سازی شده  اسانس زنیان مکمل

ه رشد در برنامه دمایی سرد و در دوره پایانی در برنامه دمایی طبیعی و در دور

 پرورش یافته بودند.

5 )A450-NT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 450  اسانس زنیان در دوره رشد

 سازی شده و در تمام دوره آزمایش در برنامه دمایی طبیعی پرورش یافته بودند. مکمل

6 )A450-CTره آنها با : پرندگانی که جیppm 450 سازی شده  اسانس زنیان مکمل

و در دوره رشد در برنامه دمایی سرد و در دوره پایانی در برنامه دمایی طبیعی 

 پرورش یافته بودند.

7 )Z-NT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 6/1 سازی شده و و در  زیلماکس مکمل

 ته بودند.تمام دوره آزمایش در برنامه دمایی طبیعی پرورش یاف

8 )Z-CT پرندگانی که جیره آنها با :ppm 6/1 سازی شده و در دوره  زیلماکس مکمل

 رشد در برنامه دمایی سرد و در دوره پایانی در برنامه دمایی طبیعی پرورش یافته بودند.

Values in the same column not sharing a common superscript differ 

significantly (P≤0.05).  
1) C-NT: Control diet birds reared at normal temperature program 

throughout the experiment. 

2) C-pCT: Control diet birds reared at cold temperature program at 

the grower phase but according to normal termal program at the 

finisher phase.   

3) A150-NT: Chicks that their diets supplemented with 150 ppm Ajwain 

essential oil and reaered at normal temperature program throughout the 

experiment.  
4) A150-CT: Chicks that their diets supplemented with 150 ppm Ajwain 

essential oil and reared at cold temperature program at the grower phase 

but according to normal termal program at the finisher phase. 
5) A450-NT: Chicks that their diets supplemented with 450 ppm Ajwain 

essential oil and reaered at normal temperature program throughout the 

experiment. 

6) A450-CT: Chicks that their diets supplemented with 450 ppm Ajwain 

essential oil and reared at cold temperature program at the grower phase  

but according to normal termal program at the finisher phase. 

7) Z-NT: Chicks that their diets supplemented with 1.6 ppm Zilmax® and 

reaered at normal temperature program throughout the experiment. 

8) Z-NT: Chicks that their diets supplemented with 1.6 ppm Zilmax® and 

reared at cold temperature program at the grower phase  but according to 

normal termal program at the finisher phase. 

رشد به گروه  ةکمترین مصرف خوراک در دور

 که یطور بهشد؛  مربوط می« محیط طبیعی-زیلپاترول»

داری با  مصرف خوراک در این گروه اختالف معنی

« محیط طبیعی -شاهد»  مصرف خوراک در گروه

شود که  افزودن زیلپاترول  بنابراین مشاهده میداشت. 

به جیره در شرایط دمای طبیعی محیط، مصرف 

دهد، ولی بر ضریب تبدیل غذایی  خوراک را کاهش می

 تأثیر سویی ندارد.

ترین و کمترین افزایش وزن بیش در دورة پایانی،

-ppm150-زنیان»های  ترتیب مربوط به گروهروزانه به

محیط تنش -ppm450-زنیان»و « محیط طبیعی

ها وجود  داری بین آن بود که اختالف معنی« سرمایی

رسد که اسانس زنیان در  ه نظر می. ب(P<05/0)داشت 

های  از دوره یک یچهدو سطح مورد بررسی، در 

چه در  -پرورشی اثر مثبتی بر ضریب تبدیل خوراکی

 -محیط پرورشی طبیعی و چه در محیط تنش سرمایی

دار اسانس  تأثیر معنی نکردن مشاهده نداشته است.

زنیان بر ضریب تبدیل غذایی، ممکن است به ترکیب 

 ةپایه، شرایط پرورشی، شرایط محیطی، دور ةجیر

اسانس  ةکنند های دریافت سازی و سن پرنده مکمل

 (.  Kirkpinar et al., 2011نسبت داده شود )

روزگی(  32تا  13 ةسازی زیلپاترول )در دور مکمل

داری بر ضریب تبدیل غذایی و تأثیر مثبت معنی

 های یبررسدر  که یدرحالها نداشت،  افزایش وزن پرنده

ن کردنشان داده شده است که مکمل  پیشین

-Mohammadiپایانی بلدرچین ) ةزیلپاترول به جیر

Arekhlo et al., 2012گوشتی ) ة( و جوجkheyrkhah 

et al., 2012 باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی )

شود. اختالف در نتایج عملکردی در  ها می پرنده

نس، جی همچون های عاملمختلف، به  های بررسی

پایه و  ةپرورشی، ترکیب جیر محیط شرایطگونه، 

حضور مقادیر کافی از اسیدهای آمینه ضروری 

(Hamano et al., 1998 و همچنین به نوع بتا ،)

ز مصرفی و طوالنی بودن مدت آگونیست، دُ

سازی بتاآگونیست در جیره و در نتیجه غیر  مکمل

 ;Mersmann, 2002های بتا ) حساس شدن گیرنده

Lopez-Carlos, 2010 .نسبت داده شده است ) 

سطوح کلسترول و پروتئین کل پالسمایی در 
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های مختلف  گیری بین گروه از روزهای نمونه یک یچه

؛ P>05/0داری نشان نداد ) تیماری تفاوت معنی

است  بررسی ةبا نتیج همخوانی(. این یافته در 4جدول

(Hood et al., 1978 )که با خوراندن کپسول حاوی 

داری هیچ اختالف معنی ،های مختلف گیاهیاسانس

در سطوح پالسمایی کلسترول در بین تیمارهای 

در در این بررسی مختلف آزمایشی مشاهده نکردند. 

دمایی طبیعی  ةهایی که در محیطی با برنام جوجه

اسانس زنیان  ppm450شدند، افزودن  پرورش داده می

دار نیزیلپاترول به جیره، موجب افزایش معو 

(05/0≥Pتری )  گلیسریدهای پالسمایی نسبت به گروه

 29گیری اول )روز در خون« دمای طبیعی-شاهد»

توان به زیلپاترول را می تأثیر. شدپرورشی(  ةدور

لیپولیزی آن در بدن پرنده نسبت داد  اثرگذاری

(Dunshea et al., 2005ُممکن است افزودن د .) ز

لیپولیزی داشته باشد.  باالی زنیان به جیره نیز اثر

، تأثیر محیط پرورشی 4همچنین با توجه به جدول 

گلیسریدهای  روی مقادیر کلسترول، پروتئین و تری

دار نبود  گیری معنیمختلف خون بارهایپالسمایی در 

(05/0<Pدر .) گزارش شده  دیگر نیز بررسی نتایج

های  با القای آسیت توسط سرما در جوجه است که

 هایگلیسرید گوشتی، بین مقادیر کلسترول و تری

پرندگان پرورش یافته در  از پالسمایی در دو گروه

ط تنش سرمایی تفاوت طبیعی و محی دمای محیط

 ,.Daneshyar et al)شود  داری مشاهده نمی معنی

2009.) 

 
 های مختلف آزمایشی ها در دورههای پالسمایی پرنده بولیت. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر متا4جدول 

Table 4. Effect of experimental treatments on plasma metabolites of chicks at different periods of experiment 
 35 days   29 days 

Treatments* 
CL TP TG CL TP TG 

135.30 4.45 133.57  143.67 4.35 145.05c C-NT 

116.64 4.38 135.52  143.99 4.49 146.92bc C-CT 

125.18 4.50 141.28  144.08 4.47 157.18abc A150 –NT 

130.61 4.44 135.84  154.77 4.54 157.65abc A150-CT 
129.98 4.25 133.65  145.23 4.43 167.07ab A450-NT 

140.20 4.48 135.68  147.70 4.69 158.11abc A450-CT 
123.20 4.63 134.06  137.66 4.66 169.96a Z-NT 

126.33 4.28 128.87  137.50 4.77 163.99abc Z-CT 

10.86 0.17 6.97  4.44 0.11 4.51 SEM 

 % دارند.5داری در سطح مقادیری که در هر ردیف دارای حروف التین مشترک نیستند تفاوت معنی

 رجوع شود. 1های جدول  * به زیر نویس

Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P≤0.05). 
* See footnotes of Table 1 to identify treatments. 

 

 های گوشتی  جوجه های درونی  های الشه و وزن نسبی اندام . تأثیر تیمارهای آزمایشی روی ویژگی5جدول 

 روزگی 36ه( در سن )بر حسب درصد از وزن زند
Table 5. Effect of experimental treatments on carcass characteristics and relative weight of internal organ  

(% live body weight) of chicks at 36 days of age 
Breast Femurs Jejunum+ileum 

(%) 
Duodenom 

(%) 
Heart 

(%) 

Bursa 

(%) 

Liver 

(%) 

Dressing 

(%) Treatments* 

17.46 19.69ab 1.99ab 0.52 0.50 0.23a 2.09 65.56 C-NT 

18.69 19.45ab 1.95ab 0.55 0.54 0.14b 2.13 64.50 C-CT 

17.99 19.17ab 2.10ab 0.55 0.53 0.17ab 2.26 65.44 A150 -NT 

17.63 18.47b 2.10ab 0.58 0.54 0.16ab 2.34 63.59 A150-CT 
17.67 19.52ab 1.76b 0.50 0.54 0.20ab 2.07 65.03 A450-NT 

17.77 19.45ab 2.08ab 0.51 0.59 0.14ab 2.38 65.073 A450-CT 
17.02 20.22a 2.23a 0.55 0.58 0.11b 2.38 65.61 Z-NT 

18.05 19.52ab 1.83ab 0.48 0.49 0.14ab 2.09 64.28 Z-CT 

0.49 0.39 0.09 0.04 0.03 0.03 0.08 0.78 SEM 

 % دارند.5داری در سطح مقادیری که در هر ردیف دارای حروف التین مشترک نیستند تفاوت معنی

 رجوع شود. 1های جدول  * به زیر نویس

Values in the same column not sharing a common superscript differ significantly (P≤0.05). 

* See footnotes of Table1 to identify treatments. 
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الشه و وزن نسبی قلب، کبد، ران و سینه )بر  ةبازد

های  پرنده( در بین گروه ةحسب درصد از وزن زند

داری نشان نداد  مختلف تیماری تفاوت معنی

(05/0<P این نتایج در 5؛ جدول .)با  همسانی

دیگری است که گزارش کردند  های بررسیهای  یافته

وزن  داری بر تأثیر معنیهای مختلف گیاهی  اسانس

 (Alcicek et al., 2004ندارند های احشایی  نسبی اندام

Kirkpinar et al., 2011). 

هایی که در  جوجه ةسازی زیلپاترول به جیر مکمل

موجب تنها محیط طبیعی پرورش داده شده بود، 

فابریسیوس در مقایسه با   کاهش وزن نسبی بورس

 های بررسی در (.P≤05/0( شد )C-NTگروه شاهد )

 ;Mohammadi-Arekhlo et al., 2012دیگر ) همسان

Kheyrkhah et al., 2011دار زیلپاترول بر  ( تأثیر معنی

 الشه گزارش نشده ةهای داخلی و بازد وزن نسبی اندام

با مقایسة بین دو جیرة شاهد در دو محیط است. 

به غیر از وزن شود که  پرورشی مختلف مشاهده می

سیوس، تنش سرمایی روی وزن نسبی بورس فابری

داری نداشت.  های احشایی تأثیر معنی اندام دیگر

گزارش شده است که وزن نسبی کبد، طحال، روده و 

گذاری با  در معرض در اثرهای گوشتی  قلب جوجه

قرار تحت تأثیر  (P>05/0داری ) معنی طور به ،سرما

(. کاهش وزن Daneshyar et al., 2007گیرد ) نمی

 امانةتوان به کاهش وزن بدن و تضعیف س س را میبور

( Hangalapura et al., 2003در اثر سرما ) هایمنی پرند

 نسبت داد. 

های خوراکی بر ظرفیت  در مورد تأثیر افزودنی

توان  در گوشت سینه نمی( WHC)نگهداری آب 

(. در پرندگانی که در 6 داشت )جدول یاظهارنظر

بودند، سطح محیط طبیعی پرورش داده شده 

ppm450  زنیان و زیلپاترول موجب کاهش ظرفیت

در گوشت سینه در مقایسه با  (WBPآب ) نگهداری

، ولی با مقایسه شد« طبیعیدمای -شاهد»گروه 

 ،جداگانههای پرورشی  در محیط ی موجودها گروه

 تأثیر ی خوراکیها افزودنی شود که مشاهده می

گشایی گوشت  ای و افت یخ ی بر افت خونابهدار معنی

 .اند هسینه نداشت

 ةشود پرندگانی که به جیر همچنین مشاهده می

شد، در  اسانس زنیان اضافه می ppm450ز ها در دُ آن

ای کمتری نسبت  افت خونابه« تنش سرمایی»محیط 

دهند.  نشان می« محیط با دمای طبیعی»به 

اسانس زنیان  تأثیربیشتری برای تعیین  های بررسی

 گهداری آب در گوشت مورد نیاز است. روی ظرفیت ن

 
های  . تأثیر تیمارهای آزمایشی روی شاخص6جدول 

های گوشتی  جوجه ظرفیت نگهداری آب در گوشت سینة 

 روزگی 36در سن 
Table 6. Effect of experimental treatments on carcass 

characteristics and relative weight of internal organ 

(% live body weight) of chicks at 36 days of age 
Water binding 

potential (%) 

Thaw loss 

(%) 

Dripp loss 

(%) Treatments* 
20.46ab 1.99b 8.15ab C-NT 
12.18bc 3.11ab 6.98ab C-CT 

24.37a 2.26ab 5.34ab A150 -NT 

11.87bc 2.65ab 5.81ab A-150-CT 
6.53c 2.80ab 8.43a A450-NT 

10.93c 3.62a 4.55b A450-CT 
6.87c 2.60ab 7.46ab Z-NT 

11.56bc 3.21ab 6.48ab Z-CT 

1.94 0.32 0.81 SEM 

داری مقادیری که در هر ردیف دارای حروف التین مشترک نیستند تفاوت معنی

 % دارند.5در سطح 

 رجوع شود. 1های جدول  * به زیر نویس
Values in the same column not sharing a common 

superscript differ significantly (P≤0.05). 
* See footnotes of Table1 to identify treatments. 

 

گزارش شده است که  ، یافتهاین در تناقض با 

 & Nasirرخی از گیاهان دارویی دیگر )بن کردمکمل 

Grashorn, 2010; Cao et al., 2012تواند موجب  ( می

 ةدر گوشت سین( WHC) گهداری آببهبود ظرفیت ن

ن گزارش کردند اهای گوشتی شود. این محقق جوجه

گوشت و بهبود  pHتواند با  می WHCبهبود در که 

ی در بدن پرنده مرتبط باشد. پاداکسندگوضعیت 

دفاع  ةاختالف در سامانگزارش شده است که 

تواند بر فعالیت  ها می ی موجود در ماهیچهپاداکسندگ

های کیفی  آن، بر ویژگی در پیها و  کالپین پروتئولیزی

تردی و ظرفیت نگهداری  مانندتأثیرپذیر از پروتئولیز )

  (.Daun et al., 2001) آب در گوشت( اثرگذار باشد

با « محیط طبیعی-شاهد»با مقایسة بین گروه 

شود که  مالحظه می« تنش سرمایی-شاهد»گروه 

گشایی  تنش سرمایی موجب افزایش افت یخ

(05/0P> و کاهش ظرفیت نگهداری آب در گوشت )

توان چنین  شود. پس می می (P≤05/0ها ) سینة پرنده
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که تنش سرمایی موجب کاهش  کردگیری  نتیجه

 هرگونهشود.  آب در گوشت سینه می نگهداریظرفیت 

تنشی از جمله تنش سرمایی ممکن است موجب 

سینه  ةدر ماهیچ (اکسیداتیواکسایش )کاهش ظرفیت 

ممکن است  رو ینازا(، Young et al., 2003د )شو

کالپین( و تردی -های دخیل در پروتئولیز ) پروتئین

شوند که خود بر  (دناتوره) واسرشته گوشت، اکسیده و

منفی  تأثیر( در گوشت، WHCظرفیت نگهداری آب )

تأثیر مثبت اسانس  نبودبر جای خواهد گذاشت. علت 

در  WHCی آن( روی دگپاداکسن اثرزنیان )با توجه به 

تواند به شرایط  گوشت سینه مشخص نیست، ولی می

بتاآگونیستی آن  تأثیرپایه و  ةپرورشی و نوع جیر

که گزارش بر این شده است  که یطور بهمربوط باشد، 

ها  ها با کاهش فعالیت کالپین بتاآگونیست

(Koohmaraie & Shakelford, 1991 و کاهش )

رفیت نگهداری آب در فعالیت پروتئولتیک، بر ظ

 ,.Avendaño-Reyes et alگوشت نشخوارکنندگان )

در مورد توجیه گذارند.  تأثیر منفی بر جای می( 2006

شده چنین گفته  WHCتأثیر منفی تنش سرمایی بر 

مدت کورتیزول پالسمایی  است که باال رفتن طوالنی

 وساز سوخت در اثر تنش، با ایجاد تغییر در

ای، موجب کاهش ظرفیت فت ماهیچهو با (متابولیسم)

 ,.Kannan et alشود ) نگهداری آب در گوشت می

توان احتمال داد که تنش سرمایی  (. بنابراین می1998

های تنشی بدن )پاسخ با فعال کردن پاسخ

 -آدرنال -هیپوفیز -پاتومدوالری و محور هیپوتاالموسسم

و کورتیزول( و تخلیة ذخایر گلیگوژنی و منابع انرژی 

پاداکسندگی ماهیچه، موجب افت عملکرد و تخریب 

چنین  بنابراین کیفیت گوشت سینه شده است.

شود که اسانس زنیان و زیلپاترول بر  گیری مینتیجه

ها تأثیر مثبتی در بر  عملکرد و کیفیت گوشت پرنده

ویژه  )به ها مکملاستفاده از این  رو ینازااند،  نداشته

ودن و تأثیر احتمالی بر سالمت زیلپاترول به علت ممنوع ب

 شود.محرک رشد پیشنهاد نمی عنوان بهانسان( 
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