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 دهيچک

كارواكرول، تيمول و منتول از در كيلوگرم به ترتيب  گرم يليم 200و  200، 400قادير افزودن م يرتأث و ارزيابي برای بررسي پژوهشاين 
قطعه جوجۀ گوشتي ماده از سن  96با استفاده از گوشتي  هایجوجه ۀافزودني بر ذخيره و توزيع چربي در الش بدونشاهد  ۀبه يك جير

داری در قابليت هضم ايلئومي معنيموجب كاهش به ترتيب يره اجرا شد. افزودن كارواكرول، منتول و تيمول به جروزگي  42تا  12
 ۀجير شده با تغذيههای جوجه یهاميانگين چربي الشه و چربي پر. (>01/0pدرصد شد ) 08/15و  06/5، 02/8چربي خام به ميزان 

، 95/6، 86/6ول به جيره موجب (. افزودن كارواكر>05/0p)بود از گروه شاهد كمتر  درصد 57/31و  08/6حاوی كارواكرول به ترتيب 

چربي  و (>05/0p) يرپوستز(، چربي <05/0p)(، چربي گردن <05/0p)چربي شكمي به ترتيب در درصد كاهش  50/10و  01/38
داری معني طور بهو منتول تيمول كارواكرول، حاوی  هایجيره ۀكنند های دريافتضخامت چربي پشت مرغ. (>10/0p) شدران بافت 
پروژسترون و  ،دی هيدرو اپياندروسترون و تستووسترون ،استراديول هایهورمونو نسبت (. غلظت >05/0p)ود بروه شاهد از گكمتر 

نداشت داری معنيشاهد تفاوت  ۀحاوی كارواكرول، منتول و تيمول و جيرهای شده با جيره های تغذيهجوجهخون سرم كورتيزول 

(05/0p>) .چربي و كاهش چربي ايلئومي كاهش قابليت هضم موجب كه كارواكرول و تيمول  رسدر ميبنابر نتايج اين آزمايش به نظ
 شوند.مي يرپوستيز يدر بخش چرب ويژه مرغ به ۀالش
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ABSTRACT 

This research was conducted to examine the effect of addition 400, 200 and 200 mg/kg carvacrol, menthol and 
thymol, respectively, to a non- supplemented control diet on carcass fat deposition and distribution pattern in broilers. 
96 female Ross 308 broiler chicks were used in 4 treatments and 12 replicates of two birds in each from 14 to 42 days 
of age. Ileal fat digestibility was decreased by 8.02, 5.06 and 15.08 percent in the birds receiving carvacrol-, menthol- 
and thymol-supplemented diets, respectively (P<0.01). The mean of carcass fat and feather fat percentage was 
reduced in the birds fed diets containing carvacrol by 6.08 and 31.57 percent, respectively, in comparison to control 
(P<0.05). The addition of carvacrol to diet resulted in 6.86 (P>0.05), 6.95 (P>0.05), 38.01 and 10.50 (P<0.05) percent 
reduction in abdominal, neck, subcutaneous and thigh intramuscular fat deposits, respectively. The back fat thickness 
of chicks receiving diets containing carvacrol, thymol and menthol was significantly (P<0.05) lower than that of 
control group. The blood serum concentration and ratio of estradiol, dehydroepiandrosterone, testosterone, cortisol 
and progesterone of chicks fed diets containing carvacrol, thymol and menthol had no significant difference with 
control (P>0.05). According to the results of this study, it seems that carvacrol and thymol will result to reduction in 
ileal fat digestibility and carcass fat of broilers especially in subcutaneous fat. 
 
Keywords: Anabolic and catabolic steroids, broilers, carcass and subcutaneous fats, phenolic monoterpens. 
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 مقدمه

گوشتی یکی از  هايمرغ ۀتجمع چربی در الش

 & Remignonر است )مشکالت صنعت پرورش طیو

Bihan-Duval, 2003ة(. این موضوع باعث کاهش بازد 

 گرایشخوراک، کاهش کیفیت الشه و کاهش 

تر از هاي سنگینبه خرید الشه گانکنند مصرف

 ۀشود. مجموع چربی الش میانگین وزن گله می

 20تا  5 ۀدر دامن) بسیار متغیرگوشتی  هاي مرغ

د گزارش شده درص 12و با میانگین حدود  (درصد

چربی  ة(. بخش عمدSakomura et al., 2005است )

همچون چربی  اي جداگانههاي توده صورت بهمرغ  ۀالش

(، درصد 22تا  18شکمی )حدود  ةموجود در حفر

تا  8درصد(، اطراف گردن ) 20تا  16)حدود  یرپوستز

درصد(،  7تا  4)حدود  بند رودهدرصد(،  12

درصد(، کبد و پر  15د اسکلت )حدوبندي یا  استخوان

 & Crespoدرصد( تجمع یافته است ) 5/2)حدود 

Esteve-Garcia, 2001.) هاي مختلف چربی  توده ةانداز

مثبت دارد و تغییر هر یک از  ۀدر بدن با یکدیگر رابط

اجزاي چربی الشه  دیگراغلب همراه با تغییر در  ها آن

 ةتودو حجم میزان  .(Cherry et al., 1984است )

مرغ بسته به  ۀاي مختلف الشربی در نواحی ذخیرهچ

د از جمله ژنتیک، تغذیه، جنس، وزن چن یهای عامل

 & Tumova) متفاوت است پرنده زنده و سن

Teimouri, 2010 هاي بررسی(. این موضوع مبناي 

براي کاهش چربی الشه و بهبود کیفیت  يدچن

 Descheppe & Deتغییر تغذیه ) از راهگوشت 

Groote, 1995 ; Wiseman & Lewis, 1998 ، نژادگان

و شرایط محیط پرورش  (Leenstra, 1986)ژنوتیپ یا 

( Leenstra  & Cahaner, 1992گوشتی ) هايبراي مرغ

 براي کاهش اي گوناگونیتغذیه بوده است. راهکارهاي

 پیشنهاد گوشتی تجاري هايبدن مرغ در چربی انباشت

چندان ین راهکارها اما در مقیاس تجاري ا ،است شده

هاي چون در اغلب برنامه اند.نبوده یرگذارتأث

با  مرغ تجاري، میل به رشد سریع دهی خوراک

همواره مستلزم سطوح  ،دسترسی آزاد به خوراک

آغازین و  ةمتوسط انرژي و پروتئین باال براي جیر

هاي تر براي جیرهانرژي باال و پروتئین خام پایین

 صورت بهافزایش وزن محرک این رویه . بعدي است

(. در شرایط Wiseman & Lewis, 1998) استچربی 

هاي مرغ گوشتی، شاید استفاده از گله ۀحاکم بر تغذی

 (فیتوژنیکبا منشاء گیاهی ) خوراکی هاي افزودنی

اجرایی براي کاهش چربی الشه  قابل  مناسب، راهکار

تحقیقات نشان داده است که اسانس، نتایج  .باشد

بر  افزونگیاهان دارویی، از ه، روغن و پودر برخی عصار

همچون، ضد میکروبی و  شماري بیخواص مثبت 

، سبب کاهش چربی (اکسیدانی آنتیپاداکسندگی )

 Alagawany et ) شوند گوشتی می هايالشه در مرغ

al., 2015; Khosravinia et al., 2013b,c .)

تک کارواکرول، منتول و تیمول سه مونوترپن فنلی 

اي هستند که بخش اعظم اسانس گیاهان مهم حلقه

پونه، آویشن، مرزنجوش، مرزه،  مانندنعناع  ةخانواد

دهند. غلظت نعناع و نعناع فلفلی را تشکیل می

درصد  94هاي گیاه مرزه تا ول در برخی گونهرکارواک

(Hadian et al., 2011 غلظت تیمول در اسانس ،)

از مناطق مختلف ایران شده  هاي تهیهآویشن در نمونه

 Khoshsokhan etدرصد ) 78تا  5/2اي از در دامنه

al., 2014 طور به( و غلظت منتول در اسانس نعناع نیز 

درصد گزارش شده است. در میان  7/15 ،میانگین

ترکیبی با  عنوان بههاي فنلی، کارواکرول مونوترپن

-گونه دیگرسمیت بسیار اندک و ایمن براي انسان و 

افزودن  که يطور به ،جانوري توصیف شده است هاي

خوزستانی به آب آشامیدنی تا سطح  ةاسانس مرز

 هايسمی براي مرغ تأثیرگرم در لیتر میلی 2000

گرم در هر لیتر  میلی 400گوشتی نداشت و سطح 

موجب بهبود رشد، ضریب تبدیل خوراک و کاهش 

 هايچربی شکمی و کلسترول گوشت ران در مرغ

 (.Khosravinia et al., 2013aشد )گوشتی 

 ۀتوجه جدي به کاهش چربی الش ضرورت بهنظر 

گوشتی و وجود شواهد علمی براي خاصیت  هايمرغ

خانواده، بررسی  این کاهش چربی بدن براي گیاهان

 ةمؤثرمواد  عنوان بههاي فنلی مونوترپن یرتأثبیشتر 

ي نعناع بر میزان تجمع و الگو ةاصلی گیاهان خانواد

 صورتباید گوشتی  هايمرغ ۀتوزیع چربی در الش

تأثیر  و ارزیابی بررسی منظور به تحقیقلذا این گیرد. 

فنلی کارواکرول، منتول و تیمول  مونوترپنافزودن سه 

هاي ذخیره و الگوي توزیع چربی در بخش میزانبر 
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 42تا  14سن  ازهاي گوشتی  جوجه ۀمختلف الش

 روزگی اجرا شد.

 

 ها شمواد و رو
 آزمایشی ۀگل

 ۀقطعه جوج 400 ، شمارشین آزمایبراي اجراي ا

 واحداز یک  308راس  ۀیسو  ةروز  کیگوشتی 

گروهی روي  صورت به داري ویخرتجاري کشی  جوجه

روزگی  11چوب تا سن  ۀتراششده از  تهیه بستر

 33ش در روز اول رپرورش یافتند. دماي سالن پرو

درجه کاهش داده  3و هر هفته  سلسیوس بود ۀدرج

 پایاندرجه رسید و پس از آن تا  25تا  24شد تا به 

 نظامآزمایش دورة  مدت پرورش ثابت ماند. در ةدور

ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی براي  23نوري 

پرندگان با   ،روز اول یازدهها فراهم شد. در طی  جوجه

افزودنی  بدون( 1)جدول کرامبل آغازین  ةرییک ج

سن در حد اشتها تغذیه شدند. در محرک رشد 

ماده با میانگین وزن  ةقطعه پرند 96، روزگی11

 48بال در  ةگرم انتخاب و پس از نصب شمار 5±300

مجهز به دانخوري و آبخوري انفرادي  فلزيقفس 

ها در چهار ردیف )بلوک( و عمود توزیع شدند. قفس

 یرتأثبر جهت جریان هوا مستقر بودند. براي بررسی 

تکرار استفاده  از دوازدهیک از چهار تیمار آزمایش هر 

 ۀقطعه جوج دوشد. هر تکرار شامل یک قفس حاوي 

تغذیه با  وپذیري عادت ةدور پس از سه روزماده بود. 

ها جوجه دوبارهروز پانزدهم  آغازدر ، آغازین ةجیر

 هاي آزمایشی آغاز شد.جیرهاز توزین و تغذیه 

رشد  ةجیربا یک وزگی ر 42تا  15از سن ها جوجه

 ۀمربوط به سوی (کاتالوگ) راهنماي هايتوصیه پایۀبر 

( با اندکی تغییر در Anonymous, 2014) 308راس 

 هاي(. جیره1)جدول  ندشد تغذیه نسبت مواد مغذي،

گونه مادة  یچهبدون  آردي ۀپای ةآزمایشی شامل جیر

و  200، 400افزودنی )شاهد( و جیرة پایه افزون بر 

کارواکرول، از گرم در کیلوگرم به ترتیب میلی 200

شده بر مبناي  انتخاب مقادیرمنتول و تیمول بودند. 

 ;Lee et al., 2004a,b) پیشین هاينتایج آزمایش

Windisch et al., 2008; Khosravinia, 2015b )

علمی موجود، تیمول و  هايدر اغلب گزارش بودند.

و با  300تا  100هاي گیاهی در سطوح اسانس دیگر

گرم در کیلوگرم به جیره یا آب میلی 200میانگین 

(. Lee et al., 2004a,bاند )آشامیدنی طیور اضافه شده

دو  صورت بهمقادیر مورد نظر از هر ترکیب مونوترپن 

مورد نظر براي یک  ةجیرکافی از  میزانروز به بار در 

شد. براي اطمینان از  ها اضافهمصرف جوجهوعده 

کم اسانس، در هنگام  میزانمخلوط شدن  ستیدر

لذا غلظت  .جیره، روغن سویا به جیره اضافه نشد ۀتهی

الزم از روغن براي  میزاننوترپن در ومورد نظر از هر م

کمی  میزانبا  از آن مخلوط و پس ةهر کیلوگرم جیر

 یادشدهمخلوط شد. در نهایت مخلوط  یخوب بهاز جیره 

ها جوجه ۀراي یک وعده تغذیکافی از جیره ب میزانبه 

 .قرار گرفت ها آندر اختیار  درنگ یبو اضافه 

 

 عملكرد توليدي و تركيب الشه 

هاي هر انفرادي و مصرف خوراک جوجه ةوزن زند

 ةاز دور 42و  35، 28، 14قفس در پایان روزهاي 

گیري شد ولی نتایج مربوط به میانگین پرورش اندازه

خوراک روزانه و ضریب افزایش وزن روزانه، مصرف 

روزگی محاسبه و  42تا  15 ةتبدیل خوراک براي دور

اي تلف هیچ جوجه یادشدهزمانی  ة. در دورشدگزارش 

 صورت بهاقتصادي  (راندمانبازدة )نشد. شاخص 

مصرف خوراک(/)درصد × سن کشتار به روز×))100)

روزگی  42کیلوگرم وزن زنده(( در سن × مانی زنده

 ,.Lup et al) ر قفس محاسبه شدبراي پرندگان ه

گیري قابلیت هضم چربی و براي اندازه. (2010

روزگی، اکسید تیتانیوم  42تا  38پروتئین، در سن 

گرم در هر کیلوگرم  5( به میزان هضم یرقابلغ نشانگر)

 به جیره اضافه شد.

قطعه جوجه از هر  ده شمارروزگی  42در سن 

از ثبت وزن  تصادفی انتخاب و پس صورت بهتیمار 

لیتر محلول  میلی 2/0وریدي  درونزنده با تزریق 

تیمول کشته  لیتر یلیمدر  گرم یلیم 200الکلی حاوي 

دستگاه گوارش از خوراک و مواد  ۀتخلی برايشدند. 

 ، کشتار گرسنگیاعمال سه ساعت از  پسهضمی، 

شده با استفاده از  شد. پرندگان کشتهپرندگان آغاز 

 ۀو براي محاسبه وزن پرها، الش دنپرکنی شد ،ماشین

هاي کامل . الشهدشپس از خشک شدن وزن بدون پر، 
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منجمد و  سلسیوس ۀدرج -20شده در دماي  پرکنی

، دوباره کوچک برش و پس از نرم شدن هاي هبه قطع

به الشه  همۀتا مخلوط یکنواخت  ندسه بار چرخ شد

گرم از مخلوط نهایی براي انجام  200آید. حدود  دست

خشک،  ةماددرصد هاي شیمیایی استفاده شد.  تجزیه

هاي الشه نمونهرشد و  ةپروتئین خام جیر خام و چربی

( AOAC, 2005هاي استاندارد )و پرها توسط روش

پروتئین هاي الشه، میزان . براي نمونهشدگیري اندازه

؛ 08/928)روش  شدبا استفاده از روش کلدال تعیین 

AOAC, 2005هاي الشه با روش ه(. چربی نمون

 2005؛ 36/991)روش شد گیري سوکسله اندازه

AOAC .)هاي غلظت اکسید تیتانیوم در نمونه

 .Short et alبا روش محتویات رودة کوچک )ایلئوم( 

هر باقیمانده از مرغ . چهارده شدسنجش  (1996)

روزگی پس از توزین، با قطع  42تیمار نیز در سن 

با  درنگ بیپرندگان  ۀش. الندشدگردن ذبح  يها رگ

استفاده از ماشین پرکن آماده و وزن الشه، چربی 

گیري شد. ران  و چربی گردن اندازه شکمی ۀمحوط

هاي کشتارشده همراه با لگن نمونه همۀسمت راست 

 ۀدرج -20دار در دماي جدا و در پالستیک زیپ

نگهداري شیمیایی  ۀتجزیانجام گام نتا هسلسیوس 

اه گوشت ران در حالت سرد، بدون شد. در آزمایشگ

. براي استخراج شدکامل مخلوط  طور بهپوست چرخ و 

 Folch et al. (1975) گوشت ران از روش ۀچربی نمون

و  یرپوستگیري ضخامت چربی ز براي اندازه. شد استفاده

لگن مقطعی  ۀهاي منجمد ناحی ضخامت پوست از نمونه

خط میانی بدن متر روي سانتی 1اي شکل با شعاع دایره

شده  فلزي طراحیاي  همراه با پوست با استفاده از لوله

آمده از  دست به ۀجدا شد. نمونبراي این منظور 

هاي لگن پاک و ضخامت نمونه با و بدون پوست  استخوان

گیري  اندازه (مترمیلی01/0دقت )با کولیس الکترونیکی 

یرپوست و همچنین میزان چربی در چربی زمیزان شد. 

از ناحیۀ پشت هاي جداشده در نمونهفت خود پوست با

با  Folch et al. (1975)از روش استفاده نیز با هر پرنده 

متر گرم در سانتی صورت بهو گیري اندازهاندکی تغییر، 

 .مربع پوست بیان شد

 
 هاي پایهجیرهدهنده و ترکیب مواد مغذي  اجزاي تشکیل .1جدول 

Table 1. The ingredients and nutrients composition of basal diets 
Item 

Starter 

(1 to 14 d) 

Grower 

(15 to 42 d) 

Ingredients (%)   

Corn 51.75 53.00 

Wheat 10.00 10.00 
Soybean oil 2.50 2.70 
Soybean meal 31.65 29.60 

Calcium carbonate calcium 1.90 2.49 
Dicalcium phosphate 0.75 0.90 
Common salt 0.19 0.19 

Methionine 0.37 0.30 
Lysine 0.33 0.25 

Theronine 0.05 0.05 

Phytase 0.025 0.02 
Mineral premix1 0.25 0.25 

Vitamin premix2 0.25 0.25 

 
Calculated chemical composition 

AMEn (kcal/kg) 3124 3080 

CP (%) 20.02 18.72 
Crude Fiber (%)  2.39 2.32 

Lysine (%)  1.43 1.26 

Methionine (%)  0.64 0.61 
Calcium (%) 0.93 0.92 

Available Phosphorus (%) 0.54 0.53 
1. Supplied per kilogram of diet: 4,000 IU of vitamin A (retinyl acetate); 400 IU of cholecalciferol; 80 mg of α-tocopherol acetate; 3 mg of vitamin K3 

(menadione); 2.5 mg of thiamin; 2.5 mg of riboflavin; 25 mg of nicotinic acid; 4 mg of pyridoxine; 0.02 mg of cobalamin; 0.3 mg of biotin; 10 mg of 

calcium pantothenate; 1 mg of folic acid; 800 mg of choline chloride. 

2. Supplied per kilogram of diet: 50 mg of Zn (zinc oxide); 20 mg of Fe (iron carbonate); 60 mg of Mn (manganese oxide); 12 mg of Cu (copper 

sulfate pentahydrate); 0.45 mg of I (calcium iodate); 0.30 mg of Co [cobalt-(II)-sulfate-heptahydrate]; 0.35 mg of Se (sodium selenite); 1.3 g of Na 

(sodium chloride); 0.55 g of Mg (magnesium oxide). 
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هاي استروئيدي در چربی و هورمون اجزايغلظت 

 خونسرم 

 چهاردهروزگی از ورید زیر بال هر یک از  42در سن 

خون تهیه شد.   ۀلیتر نمونمیلی 2شده  مرغ ذبح

 3000دقیقه با سرعت  15 به مدت خون يها نمونه

تا  آمده دست بهو سرم  نددور در دقیقه سانتریفیوژ شد

 سلسیوس ۀدرج -20دماي  شیمیایی در یۀزتجهنگام 

. غلظت تري گلیسریدها، کلسترول، شدحفظ 

( LDL( و پایین )HDLهاي با چگالی باال )لیپوپروتئین

هاي آزمایشگاهی هاي سرم با استفاده از کیتدر نمونه

 Selects E) رآنالیزپارس آزمون و توسط دستگاه اتو

Autoanalyzer, Sr. No. 8-7140, Vital Company, .

The Netherlands شد( سنجش (Elliott, 1984) .

هاي استرادیول، کورتیزول، دي هیدرو غلظت هورمون

نو اسی وو پروژسترون با روش رادیو ایم 1اپیاندروسترون

( و غلظت هورمون تستووسترون با روش RIAاسی )

 گیري شد.( اندازهECLA) 2الکتروکمیلومینسنس اسی

 

 هاماري دادهآ ۀتجزی

هاي کامل در قالب طرح بلوک آمده دست بههاي داده

ماري زیر آو مدل  proc mixedبا استفاده از  ،تصادفی

( SAS, 2003) 6نسخۀ  SAS  افزار آمارينرمبه کمک 

با  عاملیک  عنوان بهبلوک  ،در این مدلشدند.  تجزیه

 اثر تصادفی لحاظ شد.
Yijk=+Mi+Bj +ijk 

یر نماد هر مشاهده براي متغ  ؛Yijkدر این مدل 

بیانگر میانگین  ؛µشده(،  گیريوابسته )صفت اندازه

امین  iنماد  ؛Miجامعه براي صفت مورد نظر، 

امین اثر بلوک و   jةدهند نشان ؛Bjمونوترپن فنولی، 

ijkنماد خطاي تصادفی مربوط به هر مشاهده براي  ؛

اي میانگین حداقل چند دامنه ۀهر متغیر است. مقایس

دار آزمون حداقل تفاوت معنی مربعات با استفاده از

بندي میانگین فیشر انجام شد. براي گروه ةشد محافظت

دار معنی ةکنند تعیین هاي تیمارها و اختصاص حرف

 SAS pdmix800 ۀاز گزین ها آنختالف بین ابودن 

macro (Saxton, 1998)  استفاده شد. براي

                                                                               
1. Dehydroepiandrosterone (DHEA) 

2. Electrochemiluminescence assay (ECLA) 

در نظر  05/0 داريمعنی سطح ،عام طور به هاي همقایس

. در برخی موارد سطح احتمال خاص همراه فته شدگر

 اند.شده یادمورد نظر  ۀبا مقایس

 

 نتايج و بحث

شده با  هاي تغذیهمرغ ۀمیانگین مصرف خوراک روزان

 15سن  ازحاوي کارواکرول، تیمول و منتول  هايجیره

کمتر از ( >05/0pداري )معنی طور بهروزگی  42تا 

(. 2 جدول)شاهد بود  ةشده با جیر هاي تغذیهجوجه

 ازضریب تبدیل خوراک و  میانگین افزایش وزن روزانه

اقتصادي در سن  بازدةروزگی و شاخص  42تا  15سن 

هاي فنلی مونوترپنافزودن  یرتأثروزگی تحت  42

 هاي جوجهغذایی  ةبه جیر (کارواکرول، تیمول و منتول)

اغلب  اگرچه(. <05/0p) ندگوشتی قرار نگرفت

 اندک یرتأثو یا  تأثیر بیپیشین در رابطه با  هاي بررسی

هاي  هاي گیاهی بر عملکرد تولیدي جوجه افزودنی

 کنند اما در برخی موارد می ییدتأگوشتی این نتایج را 

 ویژه هاي گیاهی بر رشد و به مثبت افزودنی یرتأث نیز

 Botsoglou ضریب تبدیل خوراک گزارش شده است.

et al. (2002)  همچنینو Lee et al. (2003)  در

 هاي خود در نتایج بررسی بررسیاین راستاي نتایج 

گرم  میلی 100و  50استفاده از سطوح  ،گزارش کردند

در کیلوگرم اسانس مرزنجوش )حاوي درصد باالي 

 ةهاي گوشتی براي یک دور جوجه ةکارواکرول( در جیر

تأثیري بر وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک  ،روزه 38

 ،گزارش شده استنتایج بررسی دیگري در نداشت. 

 ةمنفی بر مز یرتأثهاي گیاهی با  استفاده از افزودنی

 دنشو خوراک موجب کاهش مصرف خوراک حیوان می

(Lee et al., 2004a,b) یرپذیريتأث نبوددیگر با  سوي. از 

، افزایش وزن با منشاء گیاهیرشد پرنده از افزودنی 

به بهبود ضریب  منجر ،همسان با مصرف خوراک کمتر

(. در Brenes & Roura, 2010) شود تبدیل خوراک می

این بررسی، به دلیل اندک بودن میزان عددي اختالف از 

هاي شاهد نظر مصرف خوراک و تغییر افزایش وزن جوجه

هاي کنندة جیرة حاوي مونوترپن هاي دریافتو جوجه

 هاي تأثیر ترکیب. نیافتاي تحقق فنلی، چنین پدیده

اهی بر عملکرد رشد بسیار متنوع است. این موضوع گی

هاي گیاهی  ممکن است به علت تفاوت در ترکیب افزودنی
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 زیستی هاي فعال و فعالیت غلظت ترکیب ،مختلف

ها به  ها باشد. افزون بر این، پاسخ جوجه آن (بیولوژیک)

گیاهی ممکن است تحت تأثیر  با منشاء یک افزودنی

وع جیره، سن حیوان، بهداشت و هاي دیگري مانند ن عامل

همچون دماي محیط و نوع بستر هاي محیطی  عامل

 (.Basmacioglu et al., 2010قرار گیرد )پرورش 

براي  خام پروتئینومی ئایلمیانگین قابلیت هضم 

 طور بهحاوي منتول  ةشده با جیر هاي تغذیهمرغ

شاهد  ةجیر ةکنند هاي دریافتداري بیشتر از مرغمعنی

. افزودن کارواکرول، منتول و تیمول به (>05/0p)بود 

 به ترتیب (>05/0p)ي دارمعنی جیره موجب کاهش

قابلیت هضم در درصد  08/15و  06/5، 02/8به میزان 

شاهد شد  ةمی چربی خام در مقایسه با جیرئوایل

 هاي نتایج بررسی هاي یافته بااین نتایج  (.3جدول )

Botsoglou et al. (2004) ،Lee et al. (2004a)  و

Jang et al. (2007) ها بررسیدر این  .مغایرت دارد ،

ي گیاهی در جیره تأثیري بر ها اسانساستفاده از 

گوشتی  هايرغدر رودة م هاي هضمی یمآنزفعالیت 

بر فعالیت  ها اسانس نداشتن یرتأثن انداشت. این محقق

هاي هضمی را اغلب به نوع گیاه دارویی و کم  یمآنز

 در جیره نسبت دادند. شده  استفادهسطح  بودن

 
میانگین افزایش وزن روزانه )گرم(، مصرف خوراک روزانه )گرم(، ضریب تبدیل خوراک )گرم خوراک مصرفی به ازاي هر  .2 جدول

 گیروز 42تا  15هاي آزمایشی از سن شده با جیره هاي گوشتی تغذیهگرم افزایش وزن( و شاخص عملکرد اقتصادي براي مرغ
Table 2. Mean of daily weight gain (DWG), daily feed intake (DFI), feed conversion ratio (FCR) and economic 

performance index (EPI) for broiler chickens fed experimental diets from 15 to 42 days of age 

Parameters              
Experimental Treatments 

SEM P-value 
Control Carvacrol Menthol Thymol 

DWG (g. d-1) 67.78 68.47 65.95 67.31 3.39 0.6201 
DFI (g) 134.19a 130.55b 129.12b 130.55b 2.93 0.0005 

FCR (g: g) 1.979 1.906 1.957 1.939 0.02 0.1240 

EPI 180.4 187.33 182.41 184.14 8.35 0.2351 
a-b: Means within each raw with no common superscript differ significantly (P<0.05). 

 
هاي مادة خشک و رطوبت محتویات رودة کوچک و قابلیت هضم ایلئومی پروتئین خام و چربی خام )درصد( براي مرغ .3جدول 

 روزگی 42هاي آزمایشی در سن شده با جیره گوشتی تغذیه
Table 3. Dry matter and moisture of ileal contents and ileal crude protein and ether extract digestibilities (percent) in 

broiler chickens fed experimental diets at 42 day of age 

Parameters1 
Experimental Treatments 

SEM P-value 
Control Carvacrol Menthol Thymol 

ICDM (%) 20.56 20.16 20.92 21.23 0.31 0.5841 

ICM (%) 79.44 78.94 79.08 77.88 0.51 0.5942 

ICPD (%) 57.70b 60.29ab 62.90a 57.32b 1.98 0.0007 
ICFD (%) 82.08a 75.50b 77.93b 69.70c 2.71 0.0001 

1. Ileal contents dry matter percentage (ICDM), Ileal contents moisture percentage (ICM), Ileal crude protein digestibility (ICPD), Ileal crude fat 

digestibility (ICFD). 

a-c: Means within each raw with no common superscript differ significantly (P<0.05). 

 

 یرتأثدي چنن امحقق، باال هايخالف گزارش بر

هاي گیاهی و یا مواد اسانساستفاده از مثبت یا منفی 

را بر قابلیت هضم مواد مغذي در  در جیره ها آن ةمؤثر

 Mellor, 2000; Jangاند )هکرد ییدتأشتی گو هايمرغ

et al., 2007; Basmacioglu et al., 2010 افزایش .)

گوارشی و  هاي عبور خوراک، تحریک ترشح زمان مدت

هاي  سازوکارجمله  هاي هضمی از افزایش فعالیت آنزیم

هاي گیاهی بر عملکرد پیشنهادي براي تأثیر اسانس

(. با Puvaca et al., 2013دستگاه گوارش طیور است )

 هاي ویژگیگوارش، لولۀ ها در  افزایش غلظت آنزیم

روده محیط در و شیمیایی مواد در حال هضم  فیزیکی

و کاهش گرانروي ی همچون های پذیريدچار تغییر

و  (سوبسترابستره )نزیم و آافزایش احتمال برخورد 

بهبود هضم و جذب در نهایت که شوند می pHتغییر 

(. Williams & Losa, 2001)دنبال دارند  را بهخوراک 

گزارش شده است که مصرف گیاهان دارویی حرکات 

صفرا و حرکات دودي دستگاه گوارش را تشدید  ۀکیس

( و باعث تسریع در Basmacioglu et al., 2010) کرده

در آزمایشی  .شود در طیور می خوراکهضم و جذب 

ی در هاي گیاه تجاري اسانسمخلوط یک استفاده از 
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داري  معنی طور به جیره گرم در کیلوگرم میلی50سطح 

پانکراس و  ،سبب افزایش ترشح تریپسین، آلفا آمیالز

شد گوشتی  هايجوجه ةرود آغازینمالتاز در قسمت 

(Jang et al., 2007 .) این آزمایش نشان دادنتایج، 

هاي  استفاده از سطوح باالي اسانس، فعالیت آنزیم

هاي  رشد جوجه ۀروده را در مرحل و لوزالمعدههضمی 

پیشنهاد  Mellor (2000)دهد.  گوشتی افزایش می

مثبتی بر هضم  تأثیرتوانند  گیاهان دارویی می ،کرد

هاي این محقق نشان مواد مغذي داشته باشند. یافته

 تأثیرافزودن اسانس گیاهان دارویی به جیره  ،داد

ر . دشتخشک جیره دا ةهضم مادقابلیت بر  یمثبت

ومی پروتئین و ئآزمایش تغییر قابلیت هضم ایلاین 

چربی جیره با تغییر رشد و یا ضریب تبدیل خوراک 

پرندگان آزمایشی همراه نبود. این موضوع پیچیدگی 

و اثر متقابل بین مواد مغذي هضم و  اه هرابط

با رشد پرنده را  ها آنو ارتباط  پرندهشده در  جذب

  (.Bravo et al., 2014دهد )نشان می

هاي جوجه يهاچربی الشه و پرمیزان میانگین 

حاوي کارواکرول به ترتیب  ةجیر ةکنند گوشتی دریافت

 کمتر از تیمار شاهد بود درصد 57/31و  08/6

(05/0p<)خشک، خاکستر و  ة. میانگین درصد ماد

هاي حاوي شده با جیره هاي تغذیهمرغ ۀپروتئین الش

داري شاهد تفاوت معنی هايهاي فنلی با مرغنوترپنوم

 .(4؛ جدول >05/0p) تنداش

درصد  9/6افزودن کارواکرول به جیره موجب 

درصد کاهش  9/6(، <05/0pکاهش در چربی شکمی )

درصد کاهش در  38(، <05/0pدر چربی گردن )

درصد کاهش در  5/10و ( >05/0p) یرپوستزچربی 

در مقایسه با گروه ( >10/0p)ران  بافت چربیمیزان 

هاي . ضخامت چربی پشت مرغ(5)جدول  اهد شدش

و تیمول کارواکرول، حاوي هاي جیره ةکنند دریافت

کمتر از گروه  (>05/0pداري )معنی طور بهمنتول 

حاوي منتول موجب  ة. جیر(5)جدول  ودبشاهد 

ضخامت چربی در  (>05/0p) يدارکاهش معنی

 (.5)جدول  در مقایسه با گروه شاهد شد یرپوستز

 استروئیدي هاينگین غلظت هورمونمیا

دي هیدرو  ،استرادیول (نابولیکآ) سازي زیست

پرندگان خون اپیاندروسترون و تستوسترون سرم 

هاي فنلی با نوترپنومحاوي هاي شده با جیره تغذیه

 داريمعنی شاهد تفاوت ةجیر ةکنند هاي دریافتمرغ

هاي حاوي جیرههمچنین . (<05/0p) نداشت

 سوزي زیست استروئیدهاياي فنلی غلظت هنوترپنوم

به پروژسترون و کورتیزول خون را نسبت  (کاتابولیک)

. نسبت (6)جدول  گروه شاهد تغییر ندادند پرندگان

به  سازي زیستمجموع غلظت استروئیدهاي 

هاي در خون جوجه باال زيوس زیستاستروئیدهاي 

با  ي فنلیهانوترپنوم هاي حاويجیره ةکنند دریافت

. (<05/0p) داري نداشتگروه شاهد تفاوت معنی

 ةکنند هاي دریافتجوجهخون غلظت کلسترول سرم 

و  12/7حاوي کارواکرول و منتول به ترتیب  ةجیر

شاهد  ةشده با جیر هاي تغذیهدرصد کمتر از مرغ 43/5

 هاي لیپوپروتئینگلیسرید و  (. غلظت تري>10/0pبود )

هاي گوشتی خون مرغبا چگالی باال و پایین در سرم 

هاي حاوي کارواکرول، شاهد و جیره ةشده با جیر تغذیه

 تفاوتبا یکدیگر روزگی  42منتول و تیمول در سن 

 (.6؛ جدول <05/0p) نداشتداري معنی

 
شده با  هاي گوشتی تغذیهمیانگین درصد مادة خشک، خاکستر، پروتئین خام و چربی الشه و چربی پرهاي مرغ .4 جدول

 روزگی 42آزمایشی در سن  هاي جیره
Table 4. Mean of carcass dry matter, ash, crude protein and fat percentage and feathers fat percentage in broiler 

chickens fed experimental diets at 42 day of age 

Parameters 
Experimental Treatments 

SEM P-value 
Control Carvacrol Menthol Thymol 

Carcass       
   DM (%) 32.40 32.64 32.90 32.98 0.41 0.9189 

   Ash (%) 7.73 6.81 6.97 6.27 0.55 0.4939 

   Protein (%) 50.93 53.27 51.63 50.49 1.03 0.2712 
   Fat (%) 35.20a 33.06b 34.57ab 34.69ab 0.93 0.0316 

Feather       

   Fat (%) 1.90a 1.30b 1.50ab 1.50ab 0.034 0.0001 
a-b. Means within each raw with no common superscript differ significantly (P<0.05). 

 



 ... در استروئیدي هاي هورمون و چربی اجزاي غلظت ها، چربی هضم قابلیتبیرانوند و همکاران:  268

 
متر(، ضخامت  یلیممیانگین وزن نسبی چربی محوطۀ شکمی )درصد(، چربی گردن )درصد(، ضخامت چربی پشت ) .5 جدول

هاي گوشتی متر مربع( و درصد چربی گوشت ران مرغ یسانتمتر(، وزن چربی نمونۀ پوست ناحیۀ پشت )گرم بر  یلیمپوست )

 روزگی 42هاي آزمایشی در سن شده با جیره تغذیه
Table 5. Relative mean weight of abdominal fat (percent), neck fat (percent), back fat thickness (mm), skin thickness 

(mm), skin fat (g/cm2 skin) and intramuscular thigh fat (percent) of broiler chickens fed experimental diets at 42 day 

of age 

Parameters 
Experimental Treatments 

SEM P-value 
Control Carvacrol Menthol Thymol 

Abdominal fat (g/ 100 g LBW1) 24.83 23.12 24.49 23.90 2.10 0.6856 

Neck fat  (g/ 100 g LBW1) 10.21 9.50 12.18 9.06 1.21 0.2632 
Back fat thickness  (mm) 0.73a 0.52b 0.56b 0.58b 0.10 0.0174 

Back fat (g/cm2 skin) 0.74a 0.42b 0.41b 0.56ab 0.10 0.0029 

Skin thickness (mm) 0.49 0.43 0.41 0.44 0.07 0.0941 
Skin fat (g/cm2 skin) 0.11 0.12 0.12 0.12 0.01 0.8969 
Thigh fat (g/ 100 g) 6.52a 5.43b 5.61ab 6.99a 1.03 0.0728 
1. Live body weight

  

a-b. Means within each raw with no common superscript differ significantly (P<0.05). 
 

گلیسریدها، هاي استرادیول، دي هیدرو اپیاندروسترون، تستوسترون، کورتیزول و پروژسترون و تري. میانگین غلظت هورمون6 جدول

 روزگی 42هاي آزمایشی در سن شده با جیره هاي گوشتی تغذیهرغهاي با چگالی باال و پایین در سرم خون مکلسترول و لیپوپروتئین
Table 6. Mean blood serum estradiol, dehydroepiandrosterone (DHEAS), testosterone, cortisol, progesterone, 

triglycerides, cholesterol, LDL1 and HDL1 concentrations in broiler chickens fed experimental diets at 42 day of age 

Parameters 
Experimental Treatments 

SEM P-value 
Control Carvacrol Menthol Thymol 

Anabolic hormones 
Esteradiol (pg/ ml) 37.30 36.79 44.95 41.82 12.25 0.9033 

DHEAS (ng/ml) 14.44 14.38 14.45 14.50 0.44 0.9933 

Testosterone (ng/ml) 0.28 0.18 0.30 0.31 0.15 0.9962 
Total 52.02 51.35 59.70 56.63 1.46 0.5303 

       

Catabolic hormones       
Cortisol  (mg/ dl) 0.86 0.95 1.24 0.88 0.50 0.8817 

Progesterone (ng/ml) 0.34 0.26 0.32 0.37 0.06 0.6509 

Total 1.20 1.18 1.56 1,25 0.53 0.8543 
Anabolic: Catabolic 43.35 43.35 38.27 45.30 1.29 0.3377 

       

Blood Lipids  (mg/dl) 
Triglyceride 57.33 48.67 47.52 48.57 4.52 0.3254 

Cholesterol 112.11 104.13 106.02 110.29 5.63 0.0705 

LDL 48.96 49.75 48.98 51.02 3.36 0.9684 
HDL 51.75 49.58 48.35 49.35 2.55 0.6804 
1. Low density lipoproteins and high density lipoproteins 

 

 یرتأثاصلی مورد بررسی در این آزمایش  ۀفرضی

تجمع و الگوي توزیع  میزانهاي فنلی بر مونوترپن

 ها هگوشتی بود. مشاهد هايجوجه ۀچربی در الش

اتري( الشه  ةکاهش درصد کل چربی )عصار یروشن به

حاوي کاروکرول و به  ةشده با جیر هاي تغذیهدر مرغ

شده با جیره حاوي  هاي تغذیهکمتر در مرغ میزان

چربی در درصد  6. کاهش حدود ندتیمول را نشان داد

همسان در ذخایر مختلف چربی الشه  طور بهالشه 

ظاهر نشد و موجب تغییر الگوي توزیع چربی در بدن 

چربی  از آن و پس یرپوستزشد. چربی پرها و چربی 

بافت عضالنی ران به ترتیب بیشترین کاهش را  روند

هاي یافته ییدتأتوجه و در  شایاننشان دادند. این نتایج 

هاي مثبت اسانس یرتأثن پیشین مبنی بر امحقق

گیاهی حاوي کارواکرول و تیمول بر کاهش چربی 

با  ها هگوشتی است ولی از برخی جنب هايمرغ ۀالش

 .داشتن پیشین مغایرت امحقق هاي تجربه

Khosravinia (2013a)  گزارش در نتیجۀ بررسی خود

درصد  94افزودن اسانس مرزه )حاوي  کرد،

گرم در لیتر به آب میلی 500به میزان کارواکرول( 

آشامیدنی مرغ نسبت چربی شکمی به وزن الشه را در 

 15داري )معنی طور بههاي شاهد مقایسه با مرغ

در  اگرچهروزگی کاهش داد.  28ن درصد( در س

الگوي توزیع چربی در الشه بررسی  یادشدهگزارش 

هاي شکمی مرغمحوطۀ نشد اما نتایج مربوط به چربی 

گزارش این هاي کارواکرول با یافته ةکنند دریافت

 مغایرت دارد.
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کاهش  ،گفت توان یم باالدر تفسیر نتایج آزمایش 

کاهش  به دلیلو گردن  یشکمدر نواحی  یچربتجمع 

کم  یلیخ ۀ(تیدانسچگالی )با  هاينیپوپروتئیانتقال ل

. است بوده یچرب ةریذخهاي محل این يسو بهاز کبد 

استفاده از  Khosravinia et al. (2013a) در آزمایش

با  هاينیپوپروتئیل (سنتز) ساخت ، میزانمرزه اسانس

 داد.کاهش تا حدودي کم را توسط کبد  یلیخ چگالی

 چگالیبا  هاينیپوپروتئیلآزمایش غلظت این  در

کاهش اندک و غیر  تنهانشد و  یريگ اندازه کم یلیخ

 کم چگالیبا هاي داري در غلظت لیپوپروتئینمعنی

 ییبتوان گفت که اسانس مرزه توانا دیشاشد.  مشاهده

در روزگی(  28در سن پایین )را  یچرب ةذخیرکاهش 

 یچرب يها یاخته مارشافزایش  پرازدیادي یا ۀمرحل

 49) سن شیاما با افزا ،داشته است (يپرپالزیها)

 روزگی در 42و  یادشدهن اروزگی در آزمایش محقق

افزایش  پررشدي یا ۀورود به مرحلبا و  آزمایش( این

اسانس مرزه قادر  ،(یپرتروفیهایاخته ) ةاندازحجم یا 

ی چرب يها یاختهبر تجمع چربی در  یرگذاريتأثبه 

بر  افزون .نبوده استکوچک  يها اندازهبا  و رپرشما

اسانس  میزانمرغ سن  شیگفت با افزا توان یماین، 

 یگردن و چرب یکاهش چربمورد استفاده براي  ةمرز

اسانس  زانیم دینبوده است و با یکاف یشکم ةحفر

 شیافزا ،باالتر نیسن يمورد استفاده برا ةریمرزه در ج

ایج مربوط به الگوي توزیع توجه در نت شایان ۀنکت .ابدی

چربی  میزانکارواکرول به کاهش  گرایشچربی، 

( است. یرپوستیزگوشت ران )بدون پوست و چربی 

و  داردزیادي  تنسببه میزان چربی گوشت ران تنوع 

 درصد گزارش شده است 15تا  5 از در منابع مختلف

(Dinh et al., 2011.) Grey et al. (1983)  در نتایج

 میزانهاي گوشتی در مرغ ،دریافتندي خود ها بررسی

هفتگی تغییر  11تا  3چربی گوشت ران از سن 

 طور بهمیزان چربی پوست  که یدرحال کند نمی

یابد. این یافته در راستاي افزایش می توجهی یانشا

امکان استفاده  Ebrahimeinejad et al. (2014) نتایج

 مانندهاي گیاهی حاوي آن از کارواکرول و اسانس

هاي مرزنجوش، مرزه و آویشن را براي تولید الشه

 نااین محقق شیآزما درکند. می ییدتأمرغ  چرب کم

 یخوزستان ةاسانس مرزگرم در لیتر میلی 400افزودن 

 يدار یمعن طور به یگوشت يها جوجه یدنیبه آب آشام

کاهش  شاهدران را نسبت به گروه   ۀعضل یچرب میزان

حاکم بر کاهش چربی الشه  يکارهاسازوداد. در مورد 

هاي گیاهی سه نظریه شده با اسانس هاي تغذیهدر مرغ

کاهش هضم اجزاي  محققانوجود دارد. برخی از 

گیاهی و یا  هاي چربی جیره را در حضور ترکیب

احتمال کاهش جذب اسیدهاي چرب را به دلیل 

اند هکردتداخل این مواد با فرآیندهاي جذب مطرح 

., 2003)t ale Ostlund .)در  محققانبیشتري از  شمار

هاي خود، کاهش فعالیت و یا مهار کامل  بررسینتایج 

هاي کبدي دخیل در ساخت  فعالیت برخی از آنزیم

ها را دلیل اسانس ة موجود درمؤثرها توسط مواد   چربی

 ;Qureshi et al., 1983)اند  کرده بیاناین موضوع 

Elson & Qureshi, 1995; Crowell, 1999.) 

Khosravinia (2015a)  در رویکردي متفاوت گزارش

هاي فنولیک موجود در اسانس مرزه  مونوترپن ،کرد

وسازي  سوختکارواکرول، مسیرهاي  ویژه به

 ةساخت استروئیدها در بخش قشري غد (متابولیکی)

تغییر  يا گونه بههاي گوشتی را کلیوي مرغ فوق

 سازي زیستدهاي دهند که نسبت تولید استروئی می

 مانند سوزي زیستتستوسترون به استروئیدهاي  مانند

یابد. این امر با تغییر فعالیت  استروژن افزایش می

گلوکز، فرصت را  وساز سوختهاي دخیل در  هورمون

 ةها و در نتیجه کاهش ذخیرچربی وساز سوختبراي 

 بررسی این در اگرچهکند. چربی در الشه فراهم می

استفاده از  نتیجۀ هضم چربی جیره در کاهش قابلیت

فنلی در جیره مشاهده شد اما بدون  مونوترپنهر سه 

هاي هضمی و یا هاي مربوط به غلظت آنزیمداده

هاي مولکولی دخیل در جذب اسیدهاي چرب شاخص

پروتئین باندشونده با  ةبیان ژن کدکنند مانند

 طور بهتوان این کاهش هضم را اسیدهاي چرب نمی

دیگر در این آزمایش توجیه  سوي. از کردق توجیه دقی

یید نشد. تأنیز  Khosravinia (2015a)پیشنهادي 

هاي استروئیدي و یک از هورمون یچهچون غلظت 

و  سازي زیست غلظت مجموع استروئیدهاي

 یرتأثتحت  ها آنو همچنین نسبت  سوزي زیست

هاي مرغ ةافزودن کارواکرول، تیمول و منتول در جیر

 ، شواهد پژوهشی برايوجود ینبااشتی قرار نگرفت. گو
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نعناع بر تغییر  ةخانواداسانس گیاهان دارویی  یرتأث

 Haydariنسبت استروئیدهاي جنسی در دست است )

et al., 2013; Haeri et al., 2006 .)در اغلب  اگرچه

هاي  ویژه ویژگی یدمثلی بهتولهاي پیشین صفات گزارش

( بررسی Ommati et al., 2013اسپرم در پرندگان )

 Khosraviniaهاي با یافته درمجموعاند اما شده

(2015a)  هاي فنلی موجود در  مونوترپن یرتأثمبنی بر

کارواکرول و  ویژه نعناع به ةاسانس گیاهان خانواد

ساخت استروئیدها  وسازي سوختتیمول بر مسیرهاي 

گوشتی  هاي مرغکلیوي در  فوق ةدر بخش قشري غد

در جهت افزایش نسبت تولید  ها آنییر و تغ

تستوسترون به  مانند سازي زیستاستروئیدهاي 

استروژن مغایرتی  مانند سوزي زیستاستروئیدهاي 

استروئیدهاي  یرگذاريتأث، اثبات وجود ینبااندارند. 

بر میزان ذخیره و الگوي توزیع چربی در بدن  یادشده

 هاي گوشتی، نیاز به حمایت بیشتر توسطمرغ

هاي تجربی دارد. تغییر غلظت هورمون هاي داده

 هاي یژگیو یژهو به یدمثلیتولجنسی مرتبط با صفات 

 اسپرم، به دنبال مصرف خوراکی گیاهان دارویی، 

(، موش Jorsaraei et al., 2008در انسان )

(Kamtchouing et al., 2002; Khaki et al., 2009 و )

 ,.Saemei et al., 2012; Ommati et alپرندگان )

بر این، استدالل  افزونشده است.  ییدتأنیز  (2013

 وساز سوختنعناع بر  ةگیاهان خانواد هاي اسانستأثیر 

بر هم زدن توازن استروئیدها با برخی  راهها از  چربی

همخوانی دارد.  (Ernst, 2002)هاي طب سنتی توصیه

ها شاید بتوان این موضوع را به کاهش تولید آندروژن

 باالموجود در گیاهان  ةبدن با دخالت مواد مؤثر در

 نسبت داد.

 

 گيري كلینتيجه

فنلی کارواکرول و  مونوترپن داد،نتایج این تحقیق نشان 

موجب به میزان کمتري همپار )ایزومر( آن یعنی تیمول 

، بهبود قابلیت هضم پروتئین، خوراک مصرفکاهش 

غ کاهش قابلیت هضم چربی و کاهش چربی الشۀ مر

 درمجموعشوند. یرپوستی میزویژه در بخش چربی  به

استفاده از کارواکرول براي تولید تجاري مرغ با الشۀ 

توصیه است. نتایج این آزمایش ارتباط  ی شایانچرب کم

کاهش چربی الشه را با تغییر غلظت و نسبت 

سوزي در  سازي و زیست استروئیدي زیست هاي هورمون

هاي تجربی بیشتري براي هخون مرغ، حمایت نکرد. داد

ي حاکم بر چگونگی تحقق این کاهش سازوکارهااثبات 

ي ها مولکولهاي مختلف بدن توسط این در بخش هم آن

 فعال، کوچک و محلول در چربی مورد نیاز است.
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