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چکيده
 تيمول و منتول، ميليگرم در كيلوگرم به ترتيب از كارواكرول200  و200 ،400 اين پژوهش برای بررسي و ارزيابي تأثير افزودن مقادير
 قطعه جوجۀ گوشتي ماده از سن96 به يك جيرۀ شاهد بدون افزودني بر ذخيره و توزيع چربي در الشۀ جوجههای گوشتي با استفاده از
 منتول و تيمول به جيره به ترتيب موجب كاهش معنيداری در قابليت هضم ايلئومي، افزودن كارواكرول. روزگي اجرا شد42  تا12
 ميانگين چربي الشه و چربي پرهای جوجههای تغذيهشده با جيرۀ.)p<0/01(  درصد شد15/08  و5/06 ،8/02 چربي خام به ميزان
،6/95 ،6/86  افزودن كارواكرول به جيره موجب.)p<0/05(  درصد كمتر از گروه شاهد بود31/57  و6/08 حاوی كارواكرول به ترتيب
) و چربيp<0/05(  چربي زيرپوست،)p>0/05(  چربي گردن،)p>0/05(  درصد كاهش به ترتيب در چربي شكمي10/50  و38/01
 تيمول و منتول بهطور معنيداری، ضخامت چربي پشت مرغهای دريافتكنندۀ جيرههای حاوی كارواكرول.)p<0/10( بافت ران شد
 پروژسترون و، دی هيدرو اپياندروسترون و تستووسترون، غلظت و نسبت هورمونهای استراديول.)p<0/05( كمتر از گروه شاهد بود
 منتول و تيمول و جيرۀ شاهد تفاوت معنيداری نداشت،كورتيزول سرم خون جوجههای تغذيهشده با جيرههای حاوی كارواكرول
 بنابر نتايج اين آزمايش به نظر ميرسد كه كارواكرول و تيمول موجب كاهش قابليت هضم ايلئومي چربي و كاهش چربي.)p>0/05(
.الشۀ مرغ بهويژه در بخش چربي زيرپوستي ميشوند
. مونوترپنهای فنلي، چربي الشه و زيرپوست، جوجههای گوشتي، استروئيدهای زيستسازی و زيستسوزی:واژههاي کليدي
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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-, mentholand 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.
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مقدمه
تجمع چربی در الشۀ مرغهاي گوشتی یکی از
مشکالت صنعت پرورش طیور است ( & Remignon
 .)Bihan-Duval, 2003این موضوع باعث کاهش بازدة
خوراک ،کاهش کیفیت الشه و کاهش گرایش
مصرفکنندگان به خرید الشههاي سنگینتر از
میانگین وزن گله میشود .مجموع چربی الشۀ
مرغهاي گوشتی بسیار متغیر (در دامنۀ  5تا 20
درصد) و با میانگین حدود  12درصد گزارش شده
است ( .)Sakomura et al., 2005بخش عمدة چربی
الشۀ مرغ بهصورت تودههاي جداگانهاي همچون چربی
موجود در حفرة شکمی (حدود  18تا  22درصد)،
زیرپوست (حدود  16تا  20درصد) ،اطراف گردن ( 8تا
 12درصد) ،رودهبند (حدود  4تا  7درصد)،
استخوانبندي یا اسکلت (حدود  15درصد) ،کبد و پر
(حدود  2/5درصد) تجمع یافته است ( & Crespo
 .)Esteve-Garcia, 2001اندازة تودههاي مختلف چربی
در بدن با یکدیگر رابطۀ مثبت دارد و تغییر هر یک از
آنها اغلب همراه با تغییر در دیگر اجزاي چربی الشه
است ( .)Cherry et al., 1984میزان و حجم تودة
چربی در نواحی ذخیرهاي مختلف الشۀ مرغ بسته به
عاملهایی چند از جمله ژنتیک ،تغذیه ،جنس ،وزن
زنده و سن پرنده متفاوت است ( & Tumova
 .)Teimouri, 2010این موضوع مبناي بررسیهاي
چندي براي کاهش چربی الشه و بهبود کیفیت
گوشت از راه تغییر تغذیه ( Descheppe & De
 ،Wiseman & Lewis, 1998 ; Groote, 1995نژادگان
یا ژنوتیپ ) (Leenstra, 1986و شرایط محیط پرورش
براي مرغهاي گوشتی ()Leenstra & Cahaner, 1992
بوده است .راهکارهاي تغذیهاي گوناگونی براي کاهش
انباشت چربی در بدن مرغهاي گوشتی تجاري پیشنهاد
شده است ،اما در مقیاس تجاري این راهکارها چندان
تأثیرگذار نبودهاند .چون در اغلب برنامههاي
خوراکدهی تجاري ،میل به رشد سریع مرغ با
دسترسی آزاد به خوراک ،همواره مستلزم سطوح
متوسط انرژي و پروتئین باال براي جیرة آغازین و
انرژي باال و پروتئین خام پایینتر براي جیرههاي
بعدي است .این رویه محرک افزایش وزن بهصورت

چربی است ( .)Wiseman & Lewis, 1998در شرایط
حاکم بر تغذیۀ گلههاي مرغ گوشتی ،شاید استفاده از
افزودنیهاي خوراکی با منشاء گیاهی (فیتوژنیک)
مناسب ،راهکار قابل اجرایی براي کاهش چربی الشه
باشد .نتایج تحقیقات نشان داده است که اسانس،
عصاره ،روغن و پودر برخی از گیاهان دارویی ،افزون بر
خواص مثبت بیشماري همچون ،ضد میکروبی و
پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) ،سبب کاهش چربی
الشه در مرغهاي گوشتی میشوند ( Alagawany et
.)al., 2015; Khosravinia et al., 2013b,c
کارواکرول ،منتول و تیمول سه مونوترپن فنلی تک
حلقهاي هستند که بخش اعظم اسانس گیاهان مهم
خانوادة نعناع مانند پونه ،آویشن ،مرزنجوش ،مرزه،
نعناع و نعناع فلفلی را تشکیل میدهند .غلظت
کارواکرول در برخی گونههاي گیاه مرزه تا  94درصد
( ،)Hadian et al., 2011غلظت تیمول در اسانس
آویشن در نمونههاي تهیهشده از مناطق مختلف ایران
در دامنهاي از  2/5تا  78درصد ( Khoshsokhan et
 )al., 2014و غلظت منتول در اسانس نعناع نیز بهطور
میانگین 15/7 ،درصد گزارش شده است .در میان
مونوترپنهاي فنلی ،کارواکرول بهعنوان ترکیبی با
سمیت بسیار اندک و ایمن براي انسان و دیگر گونه-
هاي جانوري توصیف شده است ،بهطوريکه افزودن
اسانس مرزة خوزستانی به آب آشامیدنی تا سطح
 2000میلیگرم در لیتر تأثیر سمی براي مرغهاي
گوشتی نداشت و سطح  400میلیگرم در هر لیتر
موجب بهبود رشد ،ضریب تبدیل خوراک و کاهش
چربی شکمی و کلسترول گوشت ران در مرغهاي
گوشتی شد (.)Khosravinia et al., 2013a
نظر به ضرورت توجه جدي به کاهش چربی الشۀ
مرغهاي گوشتی و وجود شواهد علمی براي خاصیت
کاهش چربی بدن براي گیاهان این خانواده ،بررسی
بیشتر تأثیر مونوترپنهاي فنلی بهعنوان مواد مؤثرة
اصلی گیاهان خانوادة نعناع بر میزان تجمع و الگوي
توزیع چربی در الشۀ مرغهاي گوشتی باید صورت
گیرد .لذا این تحقیق بهمنظور بررسی و ارزیابی تأثیر
افزودن سه مونوترپن فنلی کارواکرول ،منتول و تیمول
بر میزان ذخیره و الگوي توزیع چربی در بخشهاي

علوم دامی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،2تابستان 1396

مختلف الشۀ جوجههاي گوشتی از سن  14تا 42
روزگی اجرا شد.
مواد و روشها
گلۀ آزمایشی

براي اجراي این آزمایش ،شمار  400قطعه جوجۀ
گوشتی یک روزة سویۀ راس  308از یک واحد
جوجهکشی تجاري خریداري و بهصورت گروهی روي
بستر تهیهشده از تراشۀ چوب تا سن  11روزگی
پرورش یافتند .دماي سالن پرورش در روز اول 33
درجۀ سلسیوس بود و هر هفته  3درجه کاهش داده
شد تا به  24تا  25درجه رسید و پس از آن تا پایان
دورة پرورش ثابت ماند .در مدت دورة آزمایش نظام
نوري  23ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی براي
جوجهها فراهم شد .در طی یازده روز اول ،پرندگان با
یک جیرة آغازین کرامبل (جدول  )1بدون افزودنی
محرک رشد در حد اشتها تغذیه شدند .در سن
11روزگی 96 ،قطعه پرندة ماده با میانگین وزن
 300±5گرم انتخاب و پس از نصب شمارة بال در 48
قفس فلزي مجهز به دانخوري و آبخوري انفرادي
توزیع شدند .قفسها در چهار ردیف (بلوک) و عمود
بر جهت جریان هوا مستقر بودند .براي بررسی تأثیر
هر یک از چهار تیمار آزمایش از دوازده تکرار استفاده
شد .هر تکرار شامل یک قفس حاوي دو قطعه جوجۀ
ماده بود .پس از سه روز دورة عادتپذیري و تغذیه با
جیرة آغازین ،در آغاز روز پانزدهم دوباره جوجهها
توزین و تغذیه از جیرههاي آزمایشی آغاز شد.
جوجهها از سن  15تا  42روزگی با یک جیرة رشد
بر پایۀ توصیههاي راهنماي (کاتالوگ) مربوط به سویۀ
راس  )Anonymous, 2014( 308با اندکی تغییر در
نسبت مواد مغذي ،تغذیه شدند (جدول  .)1جیرههاي
آزمایشی شامل جیرة پایۀ آردي بدون هیچگونه مادة
افزودنی (شاهد) و جیرة پایه افزون بر  200 ،400و
 200میلیگرم در کیلوگرم به ترتیب از کارواکرول،
منتول و تیمول بودند .مقادیر انتخابشده بر مبناي
نتایج آزمایشهاي پیشین ( ;Lee et al., 2004a,b
)Windisch et al., 2008; Khosravinia, 2015b
بودند .در اغلب گزارشهاي علمی موجود ،تیمول و
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دیگر اسانسهاي گیاهی در سطوح  100تا  300و با
میانگین  200میلیگرم در کیلوگرم به جیره یا آب
آشامیدنی طیور اضافه شدهاند (.)Lee et al., 2004a,b
مقادیر مورد نظر از هر ترکیب مونوترپن بهصورت دو
بار در روز به میزان کافی از جیرة مورد نظر براي یک
وعده مصرف جوجهها اضافه شد .براي اطمینان از
درستی مخلوط شدن میزان کم اسانس ،در هنگام
تهیۀ جیره ،روغن سویا به جیره اضافه نشد .لذا غلظت
مورد نظر از هر مونوترپن در میزان الزم از روغن براي
هر کیلوگرم جیرة مخلوط و پس از آن با میزان کمی
از جیره بهخوبی مخلوط شد .در نهایت مخلوط یادشده
به میزان کافی از جیره براي یک وعده تغذیۀ جوجهها
اضافه و بیدرنگ در اختیار آنها قرار گرفت.
عملكرد توليدي و تركيب الشه

وزن زندة انفرادي و مصرف خوراک جوجههاي هر
قفس در پایان روزهاي  35 ،28 ،14و  42از دورة
پرورش اندازهگیري شد ولی نتایج مربوط به میانگین
افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک روزانه و ضریب
تبدیل خوراک براي دورة  15تا  42روزگی محاسبه و
گزارش شد .در دورة زمانی یادشده هیچ جوجهاي تلف
نشد .شاخص بازدة (راندمان) اقتصادي بهصورت
(((×100سن کشتار به روز× مصرف خوراک)(/درصد
زندهمانی× کیلوگرم وزن زنده)) در سن  42روزگی
براي پرندگان هر قفس محاسبه شد ( Lup et al.,
 .)2010براي اندازهگیري قابلیت هضم چربی و
پروتئین ،در سن  38تا  42روزگی ،اکسید تیتانیوم
(نشانگر غیرقابلهضم) به میزان  5گرم در هر کیلوگرم
به جیره اضافه شد.
در سن  42روزگی شمار ده قطعه جوجه از هر
تیمار بهصورت تصادفی انتخاب و پس از ثبت وزن
زنده با تزریق درون وریدي  0/2میلیلیتر محلول
الکلی حاوي  200میلیگرم در میلیلیتر تیمول کشته
شدند .براي تخلیۀ دستگاه گوارش از خوراک و مواد
هضمی ،پس از اعمال سه ساعت گرسنگی ،کشتار
پرندگان آغاز شد .پرندگان کشتهشده با استفاده از
ماشین ،پرکنی شدند و براي محاسبه وزن پرها ،الشۀ
بدون پر ،پس از خشک شدن وزن شد .الشههاي کامل
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پرکنیشده در دماي  -20درجۀ سلسیوس منجمد و
به قطعههاي کوچک برش و پس از نرم شدن دوباره،
سه بار چرخ شدند تا مخلوط یکنواخت همۀ الشه به
دست آید .حدود  200گرم از مخلوط نهایی براي انجام
تجزیههاي شیمیایی استفاده شد .درصد مادة خشک،
چربی خام و پروتئین خام جیرة رشد و نمونههاي الشه
و پرها توسط روشهاي استاندارد ()AOAC, 2005
اندازهگیري شد .براي نمونههاي الشه ،میزان پروتئین
با استفاده از روش کلدال تعیین شد (روش 928/08؛
 .)AOAC, 2005چربی نمونههاي الشه با روش
سوکسله اندازهگیري شد (روش 991/36؛ 2005
 .)AOACغلظت اکسید تیتانیوم در نمونههاي
محتویات رودة کوچک (ایلئوم) با روش Short et al.
) (1996سنجش شد .چهارده مرغ باقیمانده از هر
تیمار نیز در سن  42روزگی پس از توزین ،با قطع
رگهاي گردن ذبح شدند .الشۀ پرندگان بیدرنگ با
استفاده از ماشین پرکن آماده و وزن الشه ،چربی
محوطۀ شکمی و چربی گردن اندازهگیري شد .ران

سمت راست همۀ نمونههاي کشتارشده همراه با لگن
جدا و در پالستیک زیپدار در دماي  -20درجۀ
سلسیوس تا هنگام انجام تجزیۀ شیمیایی نگهداري
شد .در آزمایشگاه گوشت ران در حالت سرد ،بدون
پوست چرخ و بهطور کامل مخلوط شد .براي استخراج
چربی نمونۀ گوشت ران از روش (1975) Folch et al.
استفاده شد .براي اندازهگیري ضخامت چربی زیرپوست و
ضخامت پوست از نمونههاي منجمد ناحیۀ لگن مقطعی
دایرهاي شکل با شعاع  1سانتیمتر روي خط میانی بدن
همراه با پوست با استفاده از لولهاي فلزي طراحیشده
براي این منظور جدا شد .نمونۀ بهدستآمده از
استخوانهاي لگن پاک و ضخامت نمونه با و بدون پوست
با کولیس الکترونیکی (دقت 0/01میلیمتر) اندازهگیري
شد .میزان چربی زیرپوست و همچنین میزان چربی در
بافت خود پوست در نمونههاي جداشده از ناحیۀ پشت
هر پرنده نیز با استفاده از روش  (1975) Folch et al.با
اندکی تغییر ،اندازهگیري و بهصورت گرم در سانتیمتر
مربع پوست بیان شد.

جدول  .1اجزاي تشکیلدهنده و ترکیب مواد مغذي جیرههاي پایه
Table 1. The ingredients and nutrients composition of basal diets
Grower
)(15 to 42 d

Starter
)(1 to 14 d

53.00
10.00
2.70
29.60
2.49
0.90
0.19
0.30
0.25
0.05
0.02
0.25
0.25

51.75
10.00
2.50
31.65
1.90
0.75
0.19
0.37
0.33
0.05
0.025
0.25
0.25

)Ingredients (%
Corn
Wheat
Soybean oil
Soybean meal
Calcium carbonate calcium
Dicalcium phosphate
Common salt
Methionine
Lysine
Theronine
Phytase
Mineral premix1
Vitamin premix2

3080
18.72
2.32
1.26
0.61
0.92
0.53

3124
20.02
2.39
1.43
0.64
0.93
0.54

Calculated chemical composition
)AMEn (kcal/kg
)CP (%
)Crude Fiber (%
)Lysine (%
)Methionine (%
)Calcium (%
)Available Phosphorus (%

Item

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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غلظت اجزاي چربی و هورمونهاي استروئيدي در
سرم خون

در سن  42روزگی از ورید زیر بال هر یک از چهارده
مرغ ذبحشده  2میلیلیتر نمونۀ خون تهیه شد.
نمونههاي خون به مدت  15دقیقه با سرعت 3000
دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم بهدستآمده تا
هنگام تجزیۀ شیمیایی در دماي  -20درجۀ سلسیوس
حفظ شد .غلظت تري گلیسریدها ،کلسترول،
لیپوپروتئینهاي با چگالی باال ( )HDLو پایین ()LDL
در نمونههاي سرم با استفاده از کیتهاي آزمایشگاهی
پارس آزمون و توسط دستگاه اتوآنالیزر ( Selects E
.Autoanalyzer, Sr. No. 8-7140, Vital Company,
 )The Netherlandsسنجش شد ).(Elliott, 1984
غلظت هورمونهاي استرادیول ،کورتیزول ،دي هیدرو
اپیاندروسترون 1و پروژسترون با روش رادیو ایمونو اسی
اسی ( )RIAو غلظت هورمون تستووسترون با روش
الکتروکمیلومینسنس اسی )ECLA( 2اندازهگیري شد.
تجزیۀ آماري دادهها

دادههاي بهدستآمده در قالب طرح بلوکهاي کامل
تصادفی ،با استفاده از  proc mixedو مدل آماري زیر
به کمک نرمافزار آماري  SASنسخۀ )SAS, 2003( 6
تجزیه شدند .در این مدل ،بلوک بهعنوان یک عامل با
اثر تصادفی لحاظ شد.
Yijk=+Mi+Bj +ijk

در این مدل Yijk؛ نماد هر مشاهده براي متغیر
وابسته (صفت اندازهگیريشده)µ ،؛ بیانگر میانگین
جامعه براي صفت مورد نظرMi ،؛ نماد  iامین
مونوترپن فنولیBj ،؛ نشاندهندة  jامین اثر بلوک و
ijk؛ نماد خطاي تصادفی مربوط به هر مشاهده براي
هر متغیر است .مقایسۀ چند دامنهاي میانگین حداقل
مربعات با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار
محافظتشدة فیشر انجام شد .براي گروهبندي میانگین
تیمارها و اختصاص حرفهاي تعیینکنندة معنیدار
بودن اختالف بین آنها از گزینۀ SAS pdmix800
 (Saxton, 1998) macroاستفاده شد .براي
)1. Dehydroepiandrosterone (DHEA
)2. Electrochemiluminescence assay (ECLA

265

مقایسههاي بهطور عام ،سطح معنیداري  0/05در نظر
گرفته شد .در برخی موارد سطح احتمال خاص همراه
با مقایسۀ مورد نظر یاد شدهاند.
نتايج و بحث
میانگین مصرف خوراک روزانۀ مرغهاي تغذیهشده با
جیرههاي حاوي کارواکرول ،تیمول و منتول از سن 15
تا  42روزگی بهطور معنیداري ( )p<0/05کمتر از
جوجههاي تغذیهشده با جیرة شاهد بود (جدول .)2
میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک از
سن  15تا  42روزگی و شاخص بازدة اقتصادي در سن
 42روزگی تحت تأثیر افزودن مونوترپنهاي فنلی
(کارواکرول ،تیمول و منتول) به جیرة غذایی جوجههاي
گوشتی قرار نگرفتند ( .)p>0/05اگرچه اغلب
بررسیهاي پیشین در رابطه با بیتأثیر و یا تأثیر اندک
افزودنیهاي گیاهی بر عملکرد تولیدي جوجههاي
گوشتی این نتایج را تأیید میکنند اما در برخی موارد
نیز تأثیر مثبت افزودنیهاي گیاهی بر رشد و بهویژه
ضریب تبدیل خوراک گزارش شده استBotsoglou .
 (2002) et al.و همچنین  (2003) Lee et al.در
راستاي نتایج این بررسی در نتایج بررسیهاي خود
گزارش کردند ،استفاده از سطوح  50و  100میلیگرم
در کیلوگرم اسانس مرزنجوش (حاوي درصد باالي
کارواکرول) در جیرة جوجههاي گوشتی براي یک دورة
 38روزه ،تأثیري بر وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک
نداشت .در نتایج بررسی دیگري گزارش شده است،
استفاده از افزودنیهاي گیاهی با تأثیر منفی بر مزة
خوراک موجب کاهش مصرف خوراک حیوان میشوند
( .)Lee et al., 2004a,bاز سوي دیگر با نبود تأثیرپذیري
رشد پرنده از افزودنی با منشاء گیاهی ،افزایش وزن
همسان با مصرف خوراک کمتر ،منجر به بهبود ضریب
تبدیل خوراک میشود ( .)Brenes & Roura, 2010در
این بررسی ،به دلیل اندک بودن میزان عددي اختالف از
نظر مصرف خوراک و تغییر افزایش وزن جوجههاي شاهد
و جوجههاي دریافتکنندة جیرة حاوي مونوترپنهاي
فنلی ،چنین پدیدهاي تحقق نیافت .تأثیر ترکیبهاي
گیاهی بر عملکرد رشد بسیار متنوع است .این موضوع
ممکن است به علت تفاوت در ترکیب افزودنیهاي گیاهی

بیرانوند و همکاران :قابلیت هضم چربیها ،غلظت اجزاي چربی و هورمونهاي استروئیدي در ...

266

مختلف ،غلظت ترکیبهاي فعال و فعالیت زیستی
(بیولوژیک) آنها باشد .افزون بر این ،پاسخ جوجهها به
یک افزودنی با منشاء گیاهی ممکن است تحت تأثیر
عاملهاي دیگري مانند نوع جیره ،سن حیوان ،بهداشت و
عاملهاي محیطی همچون دماي محیط و نوع بستر
پرورش قرار گیرد (.)Basmacioglu et al., 2010
میانگین قابلیت هضم ایلئومی پروتئین خام براي
مرغهاي تغذیهشده با جیرة حاوي منتول بهطور
معنیداري بیشتر از مرغهاي دریافتکنندة جیرة شاهد
بود ( .)p<0/05افزودن کارواکرول ،منتول و تیمول به
جیره موجب کاهش معنیداري ( )p<0/05به ترتیب

به میزان  5/06 ،8/02و  15/08درصد در قابلیت هضم
ایلئومی چربی خام در مقایسه با جیرة شاهد شد
(جدول  .)3این نتایج با یافتههاي نتایج بررسیهاي
 (2004a) Lee et al. ،(2004) Botsoglou et al.و
 (2007) Jang et al.مغایرت دارد .در این بررسیها،
استفاده از اسانسهاي گیاهی در جیره تأثیري بر
فعالیت آنزیمهاي هضمی در رودة مرغهاي گوشتی
نداشت .این محققان تأثیر نداشتن اسانسها بر فعالیت
آنزیمهاي هضمی را اغلب به نوع گیاه دارویی و کم
بودن سطح استفاده شده در جیره نسبت دادند.

جدول  .2میانگین افزایش وزن روزانه (گرم) ،مصرف خوراک روزانه (گرم) ،ضریب تبدیل خوراک (گرم خوراک مصرفی به ازاي هر
گرم افزایش وزن) و شاخص عملکرد اقتصادي براي مرغهاي گوشتی تغذیهشده با جیرههاي آزمایشی از سن  15تا  42روزگی
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
P-value

SEM

0.6201
0.0005
0.1240
0.2351

3.39
2.93
0.02
8.35

Thymol
67.31
130.55b
1.939
184.14

Experimental Treatments
Carvacrol
Menthol
68.47
65.95
130.55b
129.12b
1.906
1.957
187.33
182.41

Control
67.78
134.19a
1.979
180.4

Parameters
)DWG (g. d-1
)DFI (g
)FCR (g: g
EPI

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

جدول  .3مادة خشک و رطوبت محتویات رودة کوچک و قابلیت هضم ایلئومی پروتئین خام و چربی خام (درصد) براي مرغهاي
گوشتی تغذیهشده با جیرههاي آزمایشی در سن  42روزگی
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
P-value

SEM

0.5841
0.5942
0.0007
0.0001

0.31
0.51
1.98
2.71

Thymol
21.23
77.88
57.32b
69.70c

Experimental Treatments
Carvacrol
Menthol
20.16
20.92
78.94
79.08
60.29ab
62.90a
b
75.50
77.93b

Control
20.56
79.44
57.70b
82.08a

Parameters1
)ICDM (%
)ICM (%
)ICPD (%
)ICFD (%

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).

بر خالف گزارشهاي باال ،محققان چندي تأثیر
مثبت یا منفی استفاده از اسانسهاي گیاهی و یا مواد
مؤثرة آنها در جیره را بر قابلیت هضم مواد مغذي در
مرغهاي گوشتی تأیید کردهاند ( Mellor, 2000; Jang
 .)et al., 2007; Basmacioglu et al., 2010افزایش
مدتزمان عبور خوراک ،تحریک ترشحهاي گوارشی و
افزایش فعالیت آنزیمهاي هضمی از جمله سازوکارهاي
پیشنهادي براي تأثیر اسانسهاي گیاهی بر عملکرد
دستگاه گوارش طیور است ( .)Puvaca et al., 2013با
افزایش غلظت آنزیمها در لولۀ گوارش ،ویژگیهاي

فیزیکی و شیمیایی مواد در حال هضم در محیط روده
دچار تغییرپذیريهایی همچون کاهش گرانروي و
افزایش احتمال برخورد آنزیم و بستره (سوبسترا) و
تغییر  pHمیشوند که در نهایت بهبود هضم و جذب
خوراک را به دنبال دارند (.)Williams & Losa, 2001
گزارش شده است که مصرف گیاهان دارویی حرکات
کیسۀ صفرا و حرکات دودي دستگاه گوارش را تشدید
کرده ( )Basmacioglu et al., 2010و باعث تسریع در
هضم و جذب خوراک در طیور میشود .در آزمایشی
استفاده از یک مخلوط تجاري اسانسهاي گیاهی در
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سطح 50میلیگرم در کیلوگرم جیره بهطور معنیداري
سبب افزایش ترشح تریپسین ،آلفا آمیالز ،پانکراس و
مالتاز در قسمت آغازین رودة جوجههاي گوشتی شد
( .)Jang et al., 2007نتایج این آزمایش نشان داد،
استفاده از سطوح باالي اسانس ،فعالیت آنزیمهاي
هضمی لوزالمعده و روده را در مرحلۀ رشد جوجههاي
گوشتی افزایش میدهد (2000) Mellor .پیشنهاد
کرد ،گیاهان دارویی میتوانند تأثیر مثبتی بر هضم
مواد مغذي داشته باشند .یافتههاي این محقق نشان
داد ،افزودن اسانس گیاهان دارویی به جیره تأثیر
مثبتی بر قابلیت هضم مادة خشک جیره داشت .در
این آزمایش تغییر قابلیت هضم ایلئومی پروتئین و
چربی جیره با تغییر رشد و یا ضریب تبدیل خوراک
پرندگان آزمایشی همراه نبود .این موضوع پیچیدگی
رابطهها و اثر متقابل بین مواد مغذي هضم و
جذبشده در پرنده و ارتباط آنها با رشد پرنده را
نشان میدهد (.)Bravo et al., 2014
میانگین میزان چربی الشه و پرهاي جوجههاي
گوشتی دریافتکنندة جیرة حاوي کارواکرول به ترتیب
 6/08و  31/57درصد کمتر از تیمار شاهد بود
( .)p<0/05میانگین درصد مادة خشک ،خاکستر و
پروتئین الشۀ مرغهاي تغذیهشده با جیرههاي حاوي
مونوترپنهاي فنلی با مرغهاي شاهد تفاوت معنیداري
نداشت (p<0/05؛ جدول .)4
افزودن کارواکرول به جیره موجب  6/9درصد
کاهش در چربی شکمی ( 6/9 ،)p>0/05درصد کاهش
در چربی گردن ( 38 ،)p>0/05درصد کاهش در
چربی زیرپوست ( )p<0/05و  10/5درصد کاهش در
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میزان چربی بافت ران ( )p<0/10در مقایسه با گروه
شاهد شد (جدول  .)5ضخامت چربی پشت مرغهاي
دریافتکنندة جیرههاي حاوي کارواکرول ،تیمول و
منتول بهطور معنیداري ( )p<0/05کمتر از گروه
شاهد بود (جدول  .)5جیرة حاوي منتول موجب
کاهش معنیداري ( )p<0/05در ضخامت چربی
زیرپوست در مقایسه با گروه شاهد شد (جدول .)5
میانگین غلظت هورمونهاي استروئیدي
زیستسازي (آنابولیک) استرادیول ،دي هیدرو
اپیاندروسترون و تستوسترون سرم خون پرندگان
تغذیهشده با جیرههاي حاوي مونوترپنهاي فنلی با
مرغهاي دریافتکنندة جیرة شاهد تفاوت معنیداري
نداشت ( .)p>0/05همچنین جیرههاي حاوي
مونوترپنهاي فنلی غلظت استروئیدهاي زیستسوزي
(کاتابولیک) پروژسترون و کورتیزول خون را نسبت به
پرندگان گروه شاهد تغییر ندادند (جدول  .)6نسبت
مجموع غلظت استروئیدهاي زیستسازي به
استروئیدهاي زیستسوزي باال در خون جوجههاي
دریافتکنندة جیرههاي حاوي مونوترپنهاي فنلی با
گروه شاهد تفاوت معنیداري نداشت (.)p>0/05
غلظت کلسترول سرم خون جوجههاي دریافتکنندة
جیرة حاوي کارواکرول و منتول به ترتیب  7/12و
 5/43درصد کمتر از مرغهاي تغذیهشده با جیرة شاهد
بود ( .)p<0/10غلظت تريگلیسرید و لیپوپروتئینهاي
با چگالی باال و پایین در سرم خون مرغهاي گوشتی
تغذیهشده با جیرة شاهد و جیرههاي حاوي کارواکرول،
منتول و تیمول در سن  42روزگی با یکدیگر تفاوت
معنیداري نداشت (p>0/05؛ جدول .)6

جدول  .4میانگین درصد مادة خشک ،خاکستر ،پروتئین خام و چربی الشه و چربی پرهاي مرغهاي گوشتی تغذیهشده با
جیرههاي آزمایشی در سن  42روزگی
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
P-value

SEM

Thymol

Experimental Treatments
Carvacrol
Menthol

Control

0.9189
0.4939
0.2712
0.0316

0.41
0.55
1.03
0.93

32.98
6.27
50.49
34.69ab

32.90
6.97
51.63
34.57ab

32.64
6.81
53.27
33.06b

32.40
7.73
50.93
35.20a

0.0001

0.034

1.50ab

1.50ab

1.30b

1.90a

Parameters
Carcass
)DM (%
)Ash (%
)Protein (%
)Fat (%
Feather
)Fat (%

a-b. Means within each raw with no common superscript differ significantly (P<0.05).
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جدول  .5میانگین وزن نسبی چربی محوطۀ شکمی (درصد) ،چربی گردن (درصد) ،ضخامت چربی پشت (میلیمتر) ،ضخامت
پوست (میلیمتر) ،وزن چربی نمونۀ پوست ناحیۀ پشت (گرم بر سانتیمتر مربع) و درصد چربی گوشت ران مرغهاي گوشتی
تغذیهشده با جیرههاي آزمایشی در سن  42روزگی
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
P-value

SEM

0.6856
0.2632
0.0174
0.0029
0.0941
0.8969
0.0728

2.10
1.21
0.10
0.10
0.07
0.01
1.03

Thymol
23.90
9.06
0.58b
0.56ab
0.44
0.12
6.99a

Experimental Treatments
Carvacrol
Menthol
23.12
24.49
9.50
12.18
b
0.52
0.56b
0.42b
0.41b
0.43
0.41
0.12
0.12
5.43b
5.61ab

Parameters

Control
24.83
10.21
0.73a
0.74a
0.49
0.11
6.52a

1

) Abdominal fat (g/ 100 g LBW
)Neck fat (g/ 100 g LBW1
)Back fat thickness (mm
)Back fat (g/cm2 skin
)Skin thickness (mm
)Skin fat (g/cm2 skin
)Thigh fat (g/ 100 g

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

جدول  .6میانگین غلظت هورمونهاي استرادیول ،دي هیدرو اپیاندروسترون ،تستوسترون ،کورتیزول و پروژسترون و تريگلیسریدها،
کلسترول و لیپوپروتئینهاي با چگالی باال و پایین در سرم خون مرغهاي گوشتی تغذیهشده با جیرههاي آزمایشی در سن  42روزگی
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
Experimental Treatments
Carvacrol
Menthol

P-value

SEM

0.9033
0.9933
0.9962
0.5303

12.25
0.44
0.15
1.46

41.82
14.50
0.31
56.63

0.8817
0.6509
0.8543
0.3377

0.50
0.06
0.53
1.29

0.88
0.37
1,25
45.30

1.24
0.32
1.56
38.27

0.3254
0.0705
0.9684
0.6804

4.52
5.63
3.36
2.55

48.57
110.29
51.02
49.35

47.52
106.02
48.98
48.35

Thymol

Control

Parameters

44.95
14.45
0.30
59.70

36.79
14.38
0.18
51.35

37.30
14.44
0.28
52.02

Anabolic hormones
)Esteradiol (pg/ ml
)DHEAS (ng/ml
)Testosterone (ng/ml
Total

0.95
0.26
1.18
43.35

0.86
0.34
1.20
43.35

Catabolic hormones
)Cortisol (mg/ dl
)Progesterone (ng/ml
Total
Anabolic: Catabolic

48.67
104.13
49.75
49.58

57.33
112.11
48.96
51.75

)Blood Lipids (mg/dl
Triglyceride
Cholesterol
LDL
HDL

1. Low density lipoproteins and high density lipoproteins

فرضیۀ اصلی مورد بررسی در این آزمایش تأثیر
مونوترپنهاي فنلی بر میزان تجمع و الگوي توزیع
چربی در الشۀ جوجههاي گوشتی بود .مشاهدهها
بهروشنی کاهش درصد کل چربی (عصارة اتري) الشه
در مرغهاي تغذیهشده با جیرة حاوي کاروکرول و به
میزان کمتر در مرغهاي تغذیهشده با جیره حاوي
تیمول را نشان دادند .کاهش حدود  6درصد در چربی
الشه بهطور همسان در ذخایر مختلف چربی الشه
ظاهر نشد و موجب تغییر الگوي توزیع چربی در بدن
شد .چربی پرها و چربی زیرپوست و پس از آن چربی
درون بافت عضالنی ران به ترتیب بیشترین کاهش را
نشان دادند .این نتایج شایانتوجه و در تأیید یافتههاي
محققان پیشین مبنی بر تأثیر مثبت اسانسهاي

گیاهی حاوي کارواکرول و تیمول بر کاهش چربی
الشۀ مرغهاي گوشتی است ولی از برخی جنبهها با
تجربههاي محققان پیشین مغایرت داشت.
 (2013a) Khosraviniaدر نتیجۀ بررسی خود گزارش
کرد ،افزودن اسانس مرزه (حاوي  94درصد
کارواکرول) به میزان  500میلیگرم در لیتر به آب
آشامیدنی مرغ نسبت چربی شکمی به وزن الشه را در
مقایسه با مرغهاي شاهد بهطور معنیداري (15
درصد) در سن  28روزگی کاهش داد .اگرچه در
گزارش یادشده الگوي توزیع چربی در الشه بررسی
نشد اما نتایج مربوط به چربی محوطۀ شکمی مرغهاي
دریافتکنندة کارواکرول با یافتههاي این گزارش
مغایرت دارد.
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در تفسیر نتایج آزمایش باال میتوان گفت ،کاهش
تجمع چربی در نواحی شکمی و گردن به دلیل کاهش
انتقال لیپوپروتئینهاي با چگالی (دانسیتۀ) خیلی کم
از کبد بهسوي این محلهاي ذخیرة چربی بوده است.
در آزمایش  (2013a) Khosravinia et al.استفاده از
اسانس مرزه ،میزان ساخت (سنتز) لیپوپروتئینهاي با
چگالی خیلی کم را توسط کبد تا حدودي کاهش داد.
در این آزمایش غلظت لیپوپروتئینهاي با چگالی
خیلی کم اندازهگیري نشد و تنها کاهش اندک و غیر
معنیداري در غلظت لیپوپروتئینهاي با چگالی کم
مشاهده شد .شاید بتوان گفت که اسانس مرزه توانایی
کاهش ذخیرة چربی را در سن پایین ( 28روزگی) در
مرحلۀ پرازدیادي یا افزایش شمار یاختههاي چربی
(هایپرپالزي) داشته است ،اما با افزایش سن (49
روزگی در آزمایش محققان یادشده و  42روزگی در
این آزمایش) و با ورود به مرحلۀ پررشدي یا افزایش
حجم یا اندازة یاخته (هایپرتروفی) ،اسانس مرزه قادر
به تأثیرگذاري بر تجمع چربی در یاختههاي چربی
پرشمار و با اندازههاي کوچک نبوده است .افزون بر
این ،میتوان گفت با افزایش سن مرغ میزان اسانس
مرزة مورد استفاده براي کاهش چربی گردن و چربی
حفرة شکمی کافی نبوده است و باید میزان اسانس
مرزه در جیرة مورد استفاده براي سنین باالتر ،افزایش
یابد .نکتۀ شایانتوجه در نتایج مربوط به الگوي توزیع
چربی ،گرایش کارواکرول به کاهش میزان چربی
گوشت ران (بدون پوست و چربی زیرپوستی) است.
میزان چربی گوشت ران تنوع به نسبت زیادي دارد و
در منابع مختلف از  5تا  15درصد گزارش شده است
( (1983) Grey et al. .)Dinh et al., 2011در نتایج
بررسیهاي خود دریافتند ،در مرغهاي گوشتی میزان
چربی گوشت ران از سن  3تا  11هفتگی تغییر
نمیکند درحالیکه میزان چربی پوست بهطور
شایانتوجهی افزایش مییابد .این یافته در راستاي
نتایج  (2014) Ebrahimeinejad et al.امکان استفاده
از کارواکرول و اسانسهاي گیاهی حاوي آن مانند
مرزنجوش ،مرزه و آویشن را براي تولید الشههاي
کمچرب مرغ تأیید میکند .در آزمایش این محققان
افزودن  400میلیگرم در لیتر اسانس مرزة خوزستانی

269

به آب آشامیدنی جوجههاي گوشتی بهطور معنیداري
میزان چربی عضلۀ ران را نسبت به گروه شاهد کاهش
داد .در مورد سازوکارهاي حاکم بر کاهش چربی الشه
در مرغهاي تغذیهشده با اسانسهاي گیاهی سه نظریه
وجود دارد .برخی از محققان کاهش هضم اجزاي
چربی جیره را در حضور ترکیبهاي گیاهی و یا
احتمال کاهش جذب اسیدهاي چرب را به دلیل
تداخل این مواد با فرآیندهاي جذب مطرح کردهاند
) .)Ostlund et al., 2003شمار بیشتري از محققان در
نتایج بررسیهاي خود ،کاهش فعالیت و یا مهار کامل
فعالیت برخی از آنزیمهاي کبدي دخیل در ساخت
چربیها توسط مواد مؤثرة موجود در اسانسها را دلیل
این موضوع بیان کردهاند ( ;Qureshi et al., 1983
.)Elson & Qureshi, 1995; Crowell, 1999
 )2015a( Khosraviniaدر رویکردي متفاوت گزارش
کرد ،مونوترپنهاي فنولیک موجود در اسانس مرزه
بهویژه کارواکرول ،مسیرهاي سوختوسازي
(متابولیکی) ساخت استروئیدها در بخش قشري غدة
فوق کلیوي مرغهاي گوشتی را بهگونهاي تغییر
میدهند که نسبت تولید استروئیدهاي زیستسازي
مانند تستوسترون به استروئیدهاي زیستسوزي مانند
استروژن افزایش مییابد .این امر با تغییر فعالیت
هورمونهاي دخیل در سوختوساز گلوکز ،فرصت را
براي سوختوساز چربیها و در نتیجه کاهش ذخیرة
چربی در الشه فراهم میکند .اگرچه در این بررسی
کاهش قابلیت هضم چربی جیره در نتیجۀ استفاده از
هر سه مونوترپن فنلی در جیره مشاهده شد اما بدون
دادههاي مربوط به غلظت آنزیمهاي هضمی و یا
شاخصهاي مولکولی دخیل در جذب اسیدهاي چرب
مانند بیان ژن کدکنندة پروتئین باندشونده با
اسیدهاي چرب نمیتوان این کاهش هضم را بهطور
دقیق توجیه کرد .از سوي دیگر در این آزمایش توجیه
پیشنهادي  )2015a( Khosraviniaنیز تأیید نشد.
چون غلظت هیچیک از هورمونهاي استروئیدي و
غلظت مجموع استروئیدهاي زیستسازي و
زیستسوزي و همچنین نسبت آنها تحت تأثیر
افزودن کارواکرول ،تیمول و منتول در جیرة مرغهاي
گوشتی قرار نگرفت .بااینوجود ،شواهد پژوهشی براي
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تأثیر اسانس گیاهان دارویی خانوادة نعناع بر تغییر
نسبت استروئیدهاي جنسی در دست است ( Haydari
 .)et al., 2013; Haeri et al., 2006اگرچه در اغلب
گزارشهاي پیشین صفات تولیدمثلی بهویژه ویژگیهاي
اسپرم در پرندگان ( )Ommati et al., 2013بررسی
شدهاند اما درمجموع با یافتههاي Khosravinia
( )2015aمبنی بر تأثیر مونوترپنهاي فنلی موجود در
اسانس گیاهان خانوادة نعناع بهویژه کارواکرول و
تیمول بر مسیرهاي سوختوسازي ساخت استروئیدها
در بخش قشري غدة فوق کلیوي در مرغهاي گوشتی
و تغییر آنها در جهت افزایش نسبت تولید
استروئیدهاي زیستسازي مانند تستوسترون به
استروئیدهاي زیستسوزي مانند استروژن مغایرتی
ندارند .بااینوجود ،اثبات تأثیرگذاري استروئیدهاي
یادشده بر میزان ذخیره و الگوي توزیع چربی در بدن
مرغهاي گوشتی ،نیاز به حمایت بیشتر توسط
دادههاي تجربی دارد .تغییر غلظت هورمونهاي
جنسی مرتبط با صفات تولیدمثلی بهویژه ویژگیهاي
اسپرم ،به دنبال مصرف خوراکی گیاهان دارویی،
در انسان ( ،)Jorsaraei et al., 2008موش
( )Kamtchouing et al., 2002; Khaki et al., 2009و
پرندگان ( Saemei et al., 2012; Ommati et al.,

 )2013نیز تأیید شده است .افزون بر این ،استدالل
تأثیر اسانسهاي گیاهان خانوادة نعناع بر سوختوساز
چربیها از راه بر هم زدن توازن استروئیدها با برخی
توصیههاي طب سنتی ) (Ernst, 2002همخوانی دارد.
شاید بتوان این موضوع را به کاهش تولید آندروژنها
در بدن با دخالت مواد مؤثرة موجود در گیاهان باال
نسبت داد.
نتيجهگيري كلی

نتایج این تحقیق نشان داد ،مونوترپن فنلی کارواکرول و
به میزان کمتري همپار (ایزومر) آن یعنی تیمول موجب
کاهش مصرف خوراک ،بهبود قابلیت هضم پروتئین،
کاهش قابلیت هضم چربی و کاهش چربی الشۀ مرغ
بهویژه در بخش چربی زیرپوستی میشوند .درمجموع
استفاده از کارواکرول براي تولید تجاري مرغ با الشۀ
کمچربی شایانتوصیه است .نتایج این آزمایش ارتباط
کاهش چربی الشه را با تغییر غلظت و نسبت
هورمونهاي استروئیدي زیستسازي و زیستسوزي در
خون مرغ ،حمایت نکرد .دادههاي تجربی بیشتري براي
اثبات سازوکارهاي حاکم بر چگونگی تحقق این کاهش
آنهم در بخشهاي مختلف بدن توسط این مولکولهاي
فعال ،کوچک و محلول در چربی مورد نیاز است.
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