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چکیده
هاي پاداكسنده (آنتياكسيداني) و برخي آنزيم،شده بر عملكرداين آزمايش بهمنظور بررسي و تأثير اسانس آويشن خالص و ريزپوشاني
 چهار تكرار و دوازده جوجۀ گوشتي در هر تكرار انجام،متابوليتهاي خوني در جوجههاي گوشتي در قالب طرح كامل تصادفي با چهار تيمار
 ميليگرم در كيلوگرم اسانس۲00 ) جيرۀ پايه داراي۲ ،)) جيرۀ پايه بدون افزودني بهعنوان شاهد (كنترل1 : تيمارهاي آزمايشي شامل.شد
 ميليگرم در كيلوگرم اسانس100 ) جيرۀ پايه داراي4 ، ميليگرم در كيلوگرم اسانس آويشن ريزپوشانيشده۲00 ) جيرۀ پايه داراي۳ ،آويشن
۲4  در سن.)P>0/05(  وزن بدن در ده روزگي بين تيمارهاي حاوي افزودني با تيمار شاهد تفاوت معنيدار داشتند.شدهآويشن ريزپوشاني
 روزگي در تيمارهاي حاوي افزودني4۲  وزن در.)P>0/05( روزگي وزن بدن همۀ تيمارهاي حاوي افزودني نسبت به تيمار شاهد معنيدار شد
 ضريب تبديل، در دورۀ پاياني. ميليگرم در كيلوگرم اسانس ريزپوشانيشده با تيمار شاهد تفاوت معنيدار داشتند100 اسانس آويشن و
، نسبت وزن سنگدان.)P>0/05(  ميليگرم در كيلوگرم تفاوت معنيداري وجود داشت100 خوراك بين تيمارهاي شاهد و اسانس آويشن
، سطح گلوكز خون و سطح تريگليسيريد. تيموس و طحال تفاوت معنيداري بين تيمارهاي آزمايشي نداشتند، بورس،چربي محوطۀ بطني
 ميزان فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز بين تيمار.)P<0/05(  بين تيمارها تفاوت معنيداري نشان ندادندVLDL-C  وLDL-C ،HDL-C
 درمجموع با توجه به عملكرد يكسان و يا بهتر تيمار آويشن.)P>0/05(  آويشن ريزپوشانيشده تفاوت معنيدار داشتppm 100 شاهد و
 كه...  ميليگرم در كيلوگرم) نسبت به تيمار اسانس خالص درزمينۀ عملكردهاي وزن بدن و ضريب تبديل خوراك و100 شده (بهويژهمحافظت
.توان آن را توصيه كرد كه عملكرد بهتري داردشود ميسبب كاهش مصرف اسانس در جيره مي
. ريزپوشاني،هاي خوني متابوليت، وزن بدن، تيمار، اسانس آويشن:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This experiment was conducted to evaluate the effect of pure thyme essential oil and capsulated form on performance,
carcass traits yields, feed intake, blood metabolite, in broiler chicks. This experiment was conducted in a completely
randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 12 broiler chicks per each replicate. The experimental treatments were
1) basal diet 2) basal diet + 200 ppm thyme essence 3) basal diet + 200 ppm encapsulated thyme essence 4) basal diet +
100ppm encapsulated thyme essence. Body weight, feed intake and feed conversion were measured at the end of each
experimental period. 10d body weight was significantly different between control and other treatments (P<0.05). Body
weight at 24 d of age, in thyme essence and 100 ppm encapsulated thyme essence groups, were different from control group
(P<0.05). Overall Feed conversion ratio was significantly different between 100 ppm encapsulated thyme essence group and
control group. There were no significant differences in gizzard, abdominal fat, bursa of fabricius, and thymus and spleen
relative weight in between experimental treatments. Serum glucose, triglyceride, HDL, LDL, VLDL cholesterol did not
showed any significant differences among treatments. Serum cholesterol content was significantly different (P<0.05) and all
treatment with any form of essence had lower cholestrol content than control group. Based on our results, it can be
concluded that 100 ppm encapsulated thyme essence group had better performance parameters in compared to control
group. Encapsulation can increase efficiency so with lower amount of thyme essence similar performance to 200 thyme
essence treatment was obtained.
Keywords: Blood metabolite, body weight, encapsulation, thyme essence, treatment.
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مقدمه
از سالها پیش استفاده از افزودنیهاي غذایی در تغذیۀ
طیور بهعنوان یکی از راهحلها در راستاي بهرهوري
بیشتر پرنده از خوراك به شمار میآید .پادزي
(آنتیبیوتیك)ها از جملۀ این افزودنیهاي غذایی

هستند كه بهمنظور جلوگیري از رشد بیمارگر
(پاتوژن)هاي رودهاي ،تحریك رشد پرنده و همچنین

بهبود عملکرد آن در تغذیۀ طیور بهكاربرده میشوند.
پس از چندین سال این نتیجه به دست آمد كه ایجاد
مقاومت در عاملهاي بیمارگر و همچنین امکان وجود
باقیماندة پادزيها در محصوالت تولیدي ،ازجمله
كاستیهایی است كه استفاده از آنها را در تغذیۀ دام
و طیور محدود كرد .لذا در كشورهاي اروپایی مصرف
پادزيها در صنعت طیور به علت امکان ایجاد
سویههاي مقاوم ممنوع شده و در دیگر كشورها نیز

مصرف آنها محدود شده است ( Madrid et al.,
 .)2003امروزه افزودنیهاي خوراكی گیاهی مانند
اسانسها و یا عصارههاي گیاهی (تركیبهاي
فایتوژنیك) توجه زیادي را بهعنوان جایگزین
افزودنیهاي ضدمیکروبی در خوراك به خود جلب
كرده است .شواهدي وجود دارد كه اسانسهاي روغنی
موجب تحریك ترشح آنزیمهاي هضمی ،تعادل
بومنظام (اكوسیستم) میکروبی روده و درنتیجه بهبود
عملکرد در جوجهها میشوند ( Williams & Losa,
 .)2001در تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است
كه گیاهان داروئی و اسانسهاي بهدستآمده از آنها
ویژگیهاي كاهندة كلسترول دارند و نیز عملکرد طیور
گوشتی را با تحریك كردن ترشحات آنزیمهاي روده
بهبود میبخشند ( .)Herandez et al., 2004همچنین
اسانسهاي گیاهی عملکردهاي زیستی (بیولوژیك)
چندي را دارند از جملۀ این خواص میتوان به خواص
ضدمیکروبی ،ضدقارچی و یا پاداكسندگی
(آنتیاكسیدانی) اشاره كرد ( Mativan & Kalaiarasi,
 .)2007حال مهمترین عاملی كه در انتخاب یك الگوي
مصرف از طریق بلع با هدف رهاسازي در رودهها باید
در نظر گرفته شود ،پایداري این الگوي مصرف در برابر
 pHمعده است pH .پایین معده بزرگترین بازدارنده
در راستاي رسیدن داروهاي حساس به عامل اسیدیته

به نواحی و بخشهاي پایینتر دستگاه گوارشی یعنی
رودهها است ( .)Capurso & Fahmy, 2011براي این
منظور مواد مختلفی از جمله پلیمرهایی با  pkaباالتر
از  pHاسید معده باید به كار گرفته شوند .این مواد در
 pHپایینتر از  pkaخود بهصورت ذرههایی نامحلول
باقی میمانند و بهاینترتیب میتوانند مادة
محصورشدة خود را از تأثیر محیط حفظ كنند .از
میتوان به آلژینات ،هیدروكسی
جملۀ این پلیمرها 
متیل سلولز ،پلی كاپروالكتون اشاره كرد ( & Capurso
 .)Fahmy, 2011لذا تحقیق حاضر بر آن است تا اثر
تیمارهاي مختلف حاوي اسانس آویشن خالص و
ریزپوشانی شده را بر عملکرد و صفات مرتبط با اجزاي
الشه و اندامهاي داخلی و آنزیمهاي پاد اكسندگی
بررسی كند.
مواد و روشها
براي انجام این آزمایش از  192قطعه جوجۀ نر
یكروزة رأس ( )308استفاده شد .جوجهها پس از
ورود به سالن در چهار تیمار و چهار تکرار و دوازده
جوجه در هر تکرار قرار گرفتند .میانگین وزنی
جوجهها در روز آغاز آزمایش  47±1/5گرم بود.
جوجهها در طول  42روز پرورش یافتند و در همۀ
مدت آزمایش به آب و خوراك دسترسی آزاد داشتند.
برنامۀ نوري بهصورت  22ساعت روشنایی و دو ساعت
خاموشی بود و شرایط استاندارد راهنماي (كاتالوگ)
پرورشی (دما ،نور ،تهویه و واكسیناسیون) رعایت شد.
تیمارهاي مختلف آزمایشی شامل :تیمار )1جیرة پایه
بدون افزودنی ،تیمار )2جیرة پایه همراه با 200
میلیگرم در كیلوگرم اسانس آویشن تیمار )3جیرة
پایه داراي  200میلیگرم در كیلوگرم اسانس آویشن
ریزپوشانیشده ،تیمار )4جیرة پایه داراي 100
میلیگرم در كیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانیشده
بودند .جیرة پایۀ تیمارهاي آزمایش بر پایۀ نیازهاي
ارائه شده در راهنماي پرورش سویۀ رأس  308با
كمك نرمافزار  UFFDAتنظیم شد .همۀ جیرههاي
آزمایشی از نظر انرژي ،پروتئین و دیگر مواد مغذي
یکسان بودند (جدول  .)1در این آزمایش از اسانس
آویشن باغی (شركت اكسیر طبیعت كوهسار ،اراك،
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ایران) و مواد مورد استفادة شیمیایی از شركت مرك
آلمان استفاده شد .خوراك مصرفی و وزن بدن در
پایان هر یك از دورههاي آغازین ،رشد و پایانی
اندازهگیري شدند و افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل
نیز محاسبه شد .در روزهاي  24و  ،42دو قطعه جوجه
از هر تکرار بهطور تصادفی انتخاب و از طریق ورید بال
خونگیري انجام گرفت .دو نمونه خون یکی به درون
لولههاي ونوجکت محتواي  0/5سیسی ماده ضد
انعقاد اتیلن دي آمین تترااستیك اسید ،گردآوري و
بهمنظور اندازهگیري فراسنجههاي هماتولوژي خون
(میزان گلبول قرمز ،گلبول سفید ،هموگلوبین،
هماتوكریت و جمعیت تفریقی گلبولهاي سفید) و
بخش دیگري از خون به داخل لولههاي بدون مادة ضد
انعقاد بهمنظور جداسازي سرم خون ،براي اندازهگیري
متابولیتهاي بیوشیمیایی سرم منتقل شد و سپس
سانتریفیوژ شده و سرم بهدستآمده تا آغاز آزمایش در
دماي  -20درجۀ سلسیوس نگهداري شد .تفکیك سرم
خون از طریق سانتریفیوژ كردن نمونههاي خونی بدون
 EDTAبا سرعت  3000دور در دقیقه به مدت 15
دقیقه انجام شد .نمونههاي سرم بیدرنگ پس از
جداسازي و انتقال به ریزلوله (میکروتیوب) در فریزر
تحت دماي -20درجۀ سلسیوس تا زمان ارزیابی
فراسنجههاي مربوطه نگهداري شدند .اندازهگیري
گلوكز ،پروتئین ،تريگلیسرید ،كلسترولHDL ،
كلسترول و  LDLكلسترول سرم با استفاده از
كیتهاي آنزیمی شركت پارس آزمون و بهرهگیري از
دستگاه طیفسنج نوري (اسپکتروفتومتر) مدل
 Ce1010انگلستان استفاده شدند .قابل بیان است كه
اندازهگیري گلوكز بیدرنگ پس از جداسازي سرم
انجام گرفت تا میزان آن دستخوش تغییر نشود .پس از
پركنی ،قطع سرو پاها و خروج امعاواحشا وزن الشۀ
كامل و قطعههاي مختلف آن (سینه ،ران ،بال ،گردن،
پشت) ركورد برداري شد .سپس با استفاده از تقسیم
وزن هر بخش الشه به وزن زندة پیش از كشتار ،بازدة
هر بخش محاسبه شد .پس از باز كردن شکم،
اندامهاي كبد (بدون كیسۀ صفرا) ،سنگدان ،پیش
معده ،پانکراس ،دوازدهه ،ژژنوم ،ایلئوم و اندامهاي
لنفوئیدي (طحال ،بورس فابریسیوس و تیموس) جدا و
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وزن آنها اندازهگیري شد .همچنین چربی جدا شده از
سنگدان و همچنین چربی اطراف مقعد بهطور دقیق
تخلیه و همزمان توزین شدند.
براي تهیۀ مادة آزمایشی مورد نظر آلژینات سدیم
به آب مقطر اضافه شد سپس با همزن با دور 1000
 rpmمخلوط شد سپس اسانسها به آن افزوده شدند.
میکروذرات حاضر شدند با سدیم آلژینات و اسانس
دارچین با روش  (2001) Chang et al.با یك تعدیل
كوچك مخلوط شدند( .روش استاندارد ،یك محلول
سدیم آلژینات ( 1/5درصد) در  500میلیلیتر با
محلول  1/5درصد اسانس مورد نظر مخلوط شد.
( Heidolph RGL500 stirring motor, Prolabo,
 )Franceبراي  15دقیقه در دماي اتاق ،با استفاده از
همزن با دور  1000دور در دقیقه) سپس ،امولسیون
با یك سرنگ ) (Φ/0.63 mmدر محلول  2درصد
كلسیم كلراید چکانده شد و براي ده دقیقه باقی ماند.
این آزمایش در دماي اتاق  20درجۀ سلسیوس انجام
گرفت .پس از توده شدن ذرات ،آنها با آب مقطر با
قیف بوخنر شسته شدند و در پی آن در آون تحت خأل
) (200 mbar, 25°Cدر طول شب خشك شدند.
تجزیۀ آماري

در آغاز نرمال بودن دادهها بررسی و براي دادههاي
بهصورت درصدي تبدیل آركسینوس انجام گرفت.
تجزیۀ دادههاي بهدستآمده از آزمایش در قالب طرح
كامل تصادفی با استفاده از رویۀ مدلهاي خطی
( )GLMتوسط نرمافزار  SASتجزیهوتحلیل شدند .در
مورد صفات وزن بدن ،افزایش وزن بدن و مصرف
خوراك وزن در دورة پیش بهعنوان عامل كوواریت در
مدل قرار گرفت و در مورد این صفات تجزیه با استفاده
از رویۀ  MIXانجام شد .مقایسۀ میانگینها به روش
توكی و سطح معنیداري  5درصد در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث
تأثیر تیمارهاي مختلف آزمایشی بر فراسنجههایی
مانند وزن بدن و افزایش وزن در جدول  2ارائه شده
است .وزن جوجه در یكروزگی (وزن اولیه) بین
تیمارهاي آزمایشی مختلف تفاوت معنیداري نداشت
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( .)P<0/05وزن بدن در ده روزگی بین تیمارهاي
حاوي افزودنی با تیمار شاهد تفاوت معنیدار داشتند
( .)P>0/05اگرچه بین تیمارهاي  100و 200
میلیگرم در كیلوگرم آویشن ریزپوشانیشده تفاوت
معنیدار نداشت ( .)P<0/05در سن  24روزگی میانگین
وزن بدن همۀ تیمارهاي حاوي افزودنی نسبت به تیمار
شاهد معنیدار شد ( .)P>0/05وزن نهایی در سن 42
روزگی تیمارهاي حاوي افزودنی اسانس آویشن و 100
میلیگرم در كیلوگرم اسانس ریزپوشانیشده با تیمار
شاهد تفاوت معنیدار داشتند ( .)P>0/05در سن  11تا
 24روزگی بهترین عملکرد را تیمار  100میلیگرم در
كیلوگرم آویشن ریزپوشانیشده داشت كه تفاوت معنیدار
با دیگر تیمارها داشت ( .)P>0/05كمترین افزایش وزن
در این دوره نیز براي تیمار شاهد بود .افزایش وزن بدن
در سن  25تا  42روزگی ،داراي تفاوت معنیداري بین
تیمار 100میلیگرم در كیلوگرم آویشن ریزپوشانیشده و
تیمار شاهد مشاهده شد ( .)P>0/05افزایش وزن بدن در
سن یك تا  42روزگی همسان دورة پیش آن بود كه
تیمار  100میلیگرم در كیلوگرم آویشن ریزپوشانیشده

نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیداري داشت
(.)P>0/05
 (2009) Ciftci et al.در نتایج بررسیهاي خود
نشان دادند ،افزودن سطوح اسانس آویشن تا سطح
 400میلیگرم در كیلوگرم در جیرة جوجههاي
گوشتی خوراك دریافتی را كاهش داد و پرندگانی كه
پادزي آویالمایسین را دریافت كرده بودند و 200
میلیگرم در كیلوگرم اسانس آویشن ،باالترین وزن
بدن و كمترین ضریب تبدیل خوراك را داشتند.
در بررسی یك مخلوط از عصارههاي آویشن و رزماري
در جیرة جوجههاي گوشتی تأثیر مثبت این تركیبها
بر میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل در پرندههاي
مصرفكنندة آنها دیده شد .این محققان این
اثرگذاريها را وابسته به تركیبهاي فعال اسانس
آویشن و انیسون دانستند .برخالف نتایج این تحقیق،
برخی از محققان در نتایج بررسیهاي خود گزارش
كردند ،تفاوت معنیداري در افزایش وزن بدن در
جوجههاي گوشتی كه پودر گیاه آویشن را دریافت
كرده بودند دیده نمیشود (.)Sarıca et al., 2005

جدول  .1تركیبهاي مواد خوراكی و اجزاي شیمیایی جیرههاي آزمایشی در دوران مختلف پرورش
Table 1. Ingredient and chemical composition of the basal diet of experiment
)Finisher (24 – 42 d
60.00
31.00
0.00
1.20
1.10
4.30
0.40
0.00
0.23
0.25
0.25
3200
195
0.78
0.39
0.19
1.15
0.99

Experimental period
)Grower (10 – 24 d
55.00
37.00
0
1.40
1.20
3.60
0.40
0.00
0.26
0.25
0.25
3100
215
0.87
0.44
0.20
1.29
0.99

)Starter (1-10 d
55.00
36.00
7.20
1.60
1.30
1.20
0.40
0.10
0.20
0.25
0.25
3000
230
0.96
0.48
0.17
1.44
1.08

)Ingredients (%
Corn grain
)Soybean meal (CP 40%
Corn gluten meal
D-calcium phosphate
Limestone
Soybean oil
Salt
L-lysine HCL
DL- Methionine
Vitamin supplement1
Mineral supplement2
Calculated composition
)Metabolizable energy (kcal/kg
)Crude protein (%
)Calcium (%
)Available phosphorus (%
)Sodium(%
)Lysine (%
)Methionine + cysteine (%

 )1هر كیلوگرم مکمل ویتامینه حاوي  4400000واحد بینالمللی ویتامین  72000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین 14400 ،D
میلیگرم ویتامین  2000 ،Eمیلیگرم ویتامین  640 ،Kمیلیگرم كوباالمین 612 ،میلیگرم تیامین 3000 ،میلیگرم
ریبوفالوین 4896 ،میلیگرم پانتوتنیك اسید 12160 ،میلیگرم نیاسین 612 ،میلیگرم پیرودوكسین 2000 ،میلیگرم بیوتین
و  260گرم كولین كلراید بود.
 )2هر كیلوگرم مکمل معدنی حاوي  64/5گرم منگنز 33/8 ،گرم روي 100 ،گرم آهن8 ،گرم مس 640 ،میلیگرم ید 190 ،میلیگرم
كبالت و  8گرم سلنیوم بود.
;1, 2) Supplied per kg diet: Vitamin A, 4400000 IU; vitamin D3,72000 IU; vitamin E, 14400 mg; vitamin K, 2000 mg
;cobalamin, 640 mg; vitamin B1 (thiamine), 612 mg; vitamin B2 (riboflavin), 3000 mg; pantothenic acid, 4896 mg
;niacin, 12160 mg; vitamin B6 (pyridoxine), 612 mg; biotin, 2000 mg; choline chloride, 260 mg; Mn, 64.5 g; Zn, 33.8 g
Fe, 100 g; Cu, 8 g; I, 640 mg; Co, 190 mg; Se, 8 g.
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جدول  .2تأثیر تیمارهاي آزمایشی مختلف بر وزن بدن و میانگین افزایش وزن روزانه جوجههاي گوشتی در  1تا  42روزگی
Table 2. Effect of different treatment on body weight and average daily gain in broilers at 1-42 days
1-42 d
58.45b
60.82ab
59.43ab
60.89a
0.48
0.03

)Body weight gain (g /d
11-24 d
24-42 d
48.43c
87.79b
49.27bc
91.36ab
50.08ab
88.26ab
50.98a
90.72a
0.48
1.24
0.04
0.02

1-10 d
19.65
20.65
20.96
21.06
0.38
0.42

)Body weight (g
10 d
24 d
234.56 b
912.72b
244.38ab
947.83a
a
246.85
944.61a
248.82a
963.16a
1.22
8.22
0.01
0.03

42 d
2493.04 b
2592.47 a
2533.40 ab
2596.19 a
19.25
0.02

1d
37.98
37.88
37.16
38.66
0.72
0.26

Treatments
Control
Thyme- 200 ppm
Microencapsulated thyme-200 ppm
Microencapsulated thyme-100 ppm
SEM
P-value

 aو  :bحرفهاي غیر همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماري در سطح  0/05است.
a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهاي مختلف آزمایشی بر
خوراك مصرفی و ضریب تبدیل خوراك جوجههاي
گوشتی در سنین مختلف در جدول  3ارائه شده است.
در مورد مصرف خوراك ،در دورههاي آغازین و رشد
تفاوت معنیداري مشاهده نشد ( .)P<0/05این نتایج در
دوران پایانی و همچنین كل دوره از روز  1تا  42با عدم
معنیداري همراه بودند ( .)P<0/05ضریب تبدیل خوراك
در دورة آغازین بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنیداري
داشت ( )P>0/05و تیمارهاي حاوي هر نوع مادة افزودنی
نسبت به تیمار شاهد (كنترل) ضریب تبدیل پایینتر
داشتند .ضریب تبدیل خوراك در سن  11تا  24روزگی
تفاوت معنیداري بین تیمارها نداشت ( .)P<0/05در
دورة پایانی ،ضریب تبدیل خوراك بین تیمارهاي كنترل
و اسانس آویشن  100تفاوت معنیداري داشت .همچنین
در كل دورة پرورش تفاوت معنیداري بین تیمارهاي
حاوي  200و ppm 100آویشن ریزپوشانیشده یا تیمار
كنترل بود (.)P>0/05
نتایج برخی بررسیها نشان داد ،آویشن میزان وزن
زنده و افزایش وزن بدن را در جوجههاي تیمارشده با
آویشن تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش آن شده
است ( .)Sadeghi et al., 2012اما برخی نتایج

غیرهمسو نیز بیان داشتند كه در جوجههاي گوشتی،
افزایش وزن ،خوراك دریافتی و ضریب تبدیل تحت
تأثیر تیمول و با نسبت جیرهاي  ppm 100قرار نگرفت
( .)Lee et al., 2003و در بررسی دیگر گزارش شد كه
جیرههاي حاوي  0/2درصد برگ آویشن ،اثر
معنیداري بر افزایش وزن بدن ،خوراك دریافتی یا
ضریب تبدیل نداشتند (.)Ocak et al., 2008
نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف اسانس خالص و
اسانس ریزپوشانیشدة آویشن بر صفات الشۀ جوجههاي
گوشتی در سنین مختلف در جدول  4ارائه شده است.
نسبت الشه ،سینه ،پشت و بال بین تیمارها تفاوت
معنیداري نداشتند ( .)P<0/05موافق با این تحقیق
نشان داده است ،درصد الشه تحت تأثیر تیمارهاي
جیرهاي حاوي اسانس آویشن نبود ،امّا افزودن جیره با
اسانس آویشن بهطور معنیداري وزن چربیهاي محوطۀ
بطنی و درصد چربیهاي محوطۀ بطنی كاهش داد
( .)Denli et al., 2004برخی محققان نشان دادند ،كه
وزن الشه ،بازدة الشه و نسبت وزن اندامهاي داخلی در
جوجههاي گوشتی كه جیرة آنها با پودر آویشن و نعناع
مکملشده بود تحت تاثیر قرار نگرفت ( Ocak et al.,
.)2008

جدول  .3تیمارهاي آزمایشی مختلف بر خوراك مصرفی و ضریب تبدیل خوراك جوجههاي گوشتی از  1تا  42روزگی
Table 3. Effect of different treatments on feed intake and feed conversion rate in broilers at 1-42 days
1-42 d
1.69a
1.62b
1.56c
1.54c
0.02
0.003

)FCR (g/g
11-24 d
24-42 d
1.57
1.90a
1.59
1.86a
1.48
1.82ab
1.54
1.71b
0.04
0.04
0.35
0.04

1-10 d
1.60a
1.41b
1.37b
1.38b
0.06
0.01

1-42 d
81.47
82.68
79.50
80.18
1.68
0.57

)Feed intake (g/d
11-24 d
24-42 d
76.20
154.36
78.57
156.00
74.56
150.55
78.70
148.38
2.58
4.00
0.63
0.54

1-10 d
13.85
13.47
13.38
13.44
0.45
0.88

Treatments
Control
Thyme- 200 ppm
Microencapsulated thyme-200 ppm
Microencapsulated thyme-100 ppm
SEM
P-value

 aو  :bحرفهاي غیر همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماري در سطح  0/05است.
a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

بهرامی و همکاران :بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانیشده با آلژینات بر ...
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جدول  .4تأثیر تیمارهاي آزمایشی مختلف بر نسبت اجزاي الشۀ جوجههاي گوشتی در  42روزگی
Table 4. Effect of different treatment on carcass traits percentage in broilers at 42 days
Back
13.98
14.94
13.71
13.23
0.52
0.21

Breast
Leg
Organ weight g/ 100 g live weight
24.31
9.57
23.81
9.02
23.39
9.58
25.02
9.71
1.02
0.50
0.71
0.78

Carcass

Treatments
Control
Thyme- 200 ppm
Microencapsulated thyme-200 ppm
Microencapsulated thyme-100 ppm
SEM
P-value

68.99
67.23
66.10
67.96
1.67
0.67

 aو  :bحرفهاي غیر همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماري در سطح  0/05است.
a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف اسانس و اسانس
ریزپوشانیشدة آویشن بر وزن نسبی اندامهاي درونی
جوجههاي گوشتی در سنین مختلف در جدول  5ارائه
شده است .نسبت وزن كبد در همۀ تیمارهاي آزمایشی
یکسان بود و تفاوت معنیداري بین تیمارها دیده نشد
( .)P<0/05نسبت وزن پانکراس بین تیمار ppm 100
آویشن ریزپوشانیشده و تیمار شاهد تفاوت معنیدار
داشت ( .)P>0/05جوجههاي گوشتی تیمارشده با 200
 ppmآویشن ریزپوشانیشده بیشترین نسبت وزنی پیش
معده را بین تیمارها داشت كه با تیمار شاهد تفاوت
معنیداري داشت ( .)P>0/05نسبت وزن سنگدان ،چربی
محوطۀ بطنی ،بورس ،تیموس و طحال تفاوت معنیداري
بین تیمارهاي آزمایشی نداشت ( .)P<0/05موافق با این
تحقیق در بررسی روي آویشن نشان داده شد كه
هیچكدام از تیمارها بهطور معنیداري در نسبت وزن
كبد ،پانکراس ،قلب ،چربی محوطۀ بطنی ،طحال ،سکوم
و بورس فابرسیوس مؤثر نبودند (.)Sadeghi et al., 2012
نتایج مربوط به تأثیر اسانس آویشن خالص و
ریزپوشانیشده بر فراسنجههاي بیوشیمی خون
جوجههاي گوشتی در سنین مختلف در جدول  6ارائه
شده است .سطح گلوكز خون و همچنین سطوح
تريگلیسیرید LDL-C ،HDL-C ،و  VLDL-Cبین
تیمارها با تفاوت معنیداري همراه نبودند (.)P<0/05
میزان كلسترول تام خون تحت تأثیر تیمارهاي

آزمایشی قرار گرفت و بین تیمار شاهد با دیگر
تیمارهاي حاوي افزودنی تفاوت معنیداري داشت
( .)P>0/05میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز
بین تیمار شاهد و  ppm 100آویشن ریزپوشانیشده
تفاوت معنیدار داشت ( .)P>0/05همچنین فعالیت
آنزیم سوپراكسید دسموتاز نیز در تیمار شاهد و 200
 ppmآویشن ریزپوشانیشده تفاوت معنیدار داشتند
( .)P>0/05امّا بین دیگر تیمارها تفاوت معنیداري
وجود نداشت ( .)P>0/05برخالف این تحقیق نشان
داده شد ،سطوح  -HDLكلسترول بهطور معنیداري
در تیمار حاوي  g/kg 10پودر آویشن در مقایسه با
دیگر تیمارها افزایش یافت ).(Toghyani et al., 2010
بهطور همسان ،برخی محققان گزارش دادند ،افزودن 1
درصد آویشن در جیرة جوجههاي گوشتی یك كاهش
مشخص در سطح چربی (لیپید) كل پالسما است
(.)Radwan et al., 2008
افزودن آویشن در جیرة جوجههاي گوشتی بهطور
معنیداري  HDLپالسما ،كل كلسترول ،تريگلیسیرید
و كل چربیها را كاهش داد ( .)Ali et al., 2007دلیل
كاهش تريگلیسیرید و كلسترول تحت تأثیر آویشن
در بررسیهاي دامی كه نشان داده شده بودند ،توسط
تأثیر تیمول و كارواكرول بر كاهش فعالیت آنزیم ویژة
ساخت كلسترول  HMG-CoAردوكتاز گزارش شده
است (.)Case et al., 1995; Lee et al., 2003

جدول  .5تأثیر سطوح مختلف اسانس و اسانس ریزپوشانیشدة آویشن روي وزن نسبی اندامهاي درونی جوجههاي گوشتی در  42روزگی
Table 5. Effect of different treatments on relative weight of internal organs in broilers at 42 days

Liver Pancreas Proventriculos Gizzard Abdominal Fat Burs of fabrsius Thymus Spleen
Organ weight g/ 100 g live weight
Control
1.72
0.16b
0.33b
1.77
0.76
0.13
0.11
0.14
ab
ab
Thyme- 200 ppm
1.79
0.19
0.39
1.83
0.73
0.17
0.14
0.11
ab
a
Microencapsulated thyme-200 ppm 1.77
0.19
0.44
1.67
0.56
0.17
0.13
0.13
a
ab
Microencapsulated thyme-100 ppm 1.70
0.20
0.39
1.67
0.45
0.17
0.10
0.11
SEM
0.09
0.01
0.03
0.27
0.17
0.02
0.01
0.01
P-value
0.90
0.02
0.01
0.96
0.55
0.67
0.38
0.24
Treatments

 aو  :bحرفهاي غیر همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماري در سطح  0/05است.
a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).
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نتایج برخی بررسیها بیان داشتند ،باوجود
كارواكرول در جیره ،بدون تیمول تريگلیسیریدهاي
پالسما و فسفولیپیدها كاهش یافت و اظهار داشتند،
كارواكرول شاید اثر بیشتري بر لیپوژنز نسبت به
ساخت كلسترول دارد ( .)Lee, 2003اسانس آویشن در
جیرة سطوح تريگلیسیرید ،كلسترول ،LDL-و
كلسترول HDL-پالسما را در جوجههاي گوشتی
افزایش داد ( .)Bolukbashi et al., 2006در بررسی
نقش گیاهان و اسانسهاي مختلف در كاهش سطح
كلسترول نشان داده شد و همچنین تأثیر معنیداري
در اسانسهاي انتخابشده در جلوگیري از فعالیت
 HMC-CoAردوكتاز در كبد وجود داشت ( Craig,
 .)1999در مورد تأثیر گیاهان داروئی بر وضعیت
پاداكسندگی جوجههاي گوشتی بیان شد ،در بررسی
فعالیت و نقش اسانس آویشن در تركیب و بافت چربی
نشان داد ،تركیبهاي فنولیك (كارواكرول و بهویژه
تیمول) نخستین مسئول براي فعالیت پاداكسندگی
بودند ) .(Deighton et al., 1993همچنین در نتایج
برخی از بررسیها گزارش كردهاند ،افزودن اسانس
آویشن منجر به كاهش در سطوح كل كلسترول و
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تريگلیسیرید شده ،اما میزان  HDL-Cدر آن رو به
افزایش بوده است (.)Lee et al., 2007
نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف اسانس و
اسانس ریزپوشانیشدة آویشن بر جمعیت تفریقی
گلبولهاي سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت
جوجههاي گوشتی در سنین مختلف در جدول  7ارائه
شده است .درصد لنفوسیت ،هتروفیل ،مونوسیت،
ائوزینوفیل ،بازوفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت
بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنیدار نداشت
( .)P<0/05نتایج بررسیهاي مختلف نشان داده است،
لوكوسیتها یکی از نخستین خطوط دفاع ایمنی
شناختی (ایمنولوژیك) ذاتی و اكتسابی در بدن هستند
( .)Ganong, 1999ارزیابیهاي هماتولوژیك نشان داد،
آسیب و زیانی از سوي آویشن بر محتواي گلبولهاي
سفید ،هموگلوبین و درصد هماتوكریت وارد نشده است
( .)Toghyani et al., 2010برخالف این تحقیق ،در برخی
پژوهشها نشان داده شد ،تغذیۀ اسانس مشتقشده از
آویشن و دارچین در جیرة جوجههاي گوشتی بهطور
معنیداري شمار گلبولهاي سفید خون را در مقایسه با
گروه شاهد افزایش داد (.)Al-Kassie, 2009

جدول  .6تأثیر تیمارهاي آزمایشی مختلف بر آنزیمهاي پاداكسندگی و برخی متابولیتهاي خون جوجههاي گوشتی در  42روزگی
Table 6. Effect of different treatment on antioxidant enzyme and some blood metabolites in broilers at 1- 42 days
HDL-C LDL-C VLDL-C
GPx
SOD
)(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (IU/L
)(IU/L
107.66 113.66
29.80
5000.5a 199.50a
106.33 118.00
32.26
4643.0ab 190.00ab
108.66 117.00
29.86
4638.5ab 172.50b
110.33
10533
36.86
4274.0b 196.50a
2.97
6.55
3.32
144.14
7.67
0.81
0.54
0.44
0.04
0.01

Total Cholesterol
)(mg/dL
226.00a
205.00b
204.66b
203.66b
3.17
0.04

Glucose
TG
)(mg/dL) (mg/dL
242.33 149.00
210.00 161.33
200.33 149.33
206.00 184.33
15.29
16.63
0.28
0.44

Treatments
Control
Thyme- 200 ppm
Microencapsulated thyme-200 ppm
Microencapsulated thyme-100 ppm
SEM
P-value

 aو  :bحرفهاي غیر همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماري در سطح  0/05است.
a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

جدول  .7تأثیر تیمارهاي مختلف آزمایشی بر جمعیت تفریقی گلبولهاي سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت جوجههاي گوشتی
در  42روزگی
Table 7. Effect of different treatments on white blood cells differentiation and heterophile to lymphocyte ratio in
broiler at 42 days
Basophile
)(%
1.66
2.33
1.66
2.33
0.60
0.75

Eosinophil
)(%
2.00
1.66
2.00
2.33
0.47
0.80

Monocyte
)(%
4.66
4.00
2.66
5.00
1.28
0.60

Hetrophile/
Lymphocyte
0.26
0.24
0.25
0.25
0.05
0.98

Hetrophile
)(%
19.00
17.66
19.00
17.33
3.07
0.96

Lymphocyte
)(%
72.66
74.33
74.66
70.66
3.94
0.88

Treatments
Control
Thyme- 200 ppm
Microencapsulated thyme-200 ppm
Microencapsulated thyme-100 ppm
SEM
P-value

 aو  :bحرفهاي غیر همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماري در سطح  0/05است.
a-b: Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

...  بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانیشده با آلژینات بر:بهرامی و همکاران

میتوان از میزان مصرف آنها كاست و درعینحال
نتایج همسان با اسانس خالص در عملکرد آنها
.مشاهده كرد
سپاسگزاری
از معاونت پژوهشی دانشگاه اراك به علت حمایتهاي
مالی از این تحقیق و همچنین از كارشناس گروه و
كاركنان مزرعۀ گروه علوم دامی دانشگاه اراك بابت
 تشکر و قدردانی،مساعدت در انجام این تحقیق
.میگردد
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به استناد نتایج بهدستآمده از آزمایش میتوان بیان
داشت كه با توجه به اینکه در بیشتر مؤلفهها تیمارهاي
 آن با تیمار اسانس100ppm ریزپوشانیشده بهویژه
 درعینحال كه از،خالص هماننديهاي بسیاري داشت
میزان اسانس استفادهشده در جیره كاسته شده است
 در.ولی نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیدار داشت
كل میتوان نتیجهگیري كرد كه روش ریزپوشانی با
آلژینات قابلیت كاربرد در مورد اسانس آویشن را دارد
و در صورت ریزپوشانی اسانسهاي گیاهان دارویی
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