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، کیفیت بستر و مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئینسطوح  تأثیر
 تحت تنش گرمایی های گوشتی های رفاهی جوجهفضوالت و ویژگی

 
 4و محمد امین مهرنیا 3، سمیه ساالری*2محمدرضا قربانی ،1حدیث میرزایی

 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعلوم گروه علوم دامی، دانشگاه دانشیار،  . دانشجوی دکتری تغذیه طیور، استادیار و3و  2، 1
 گروه صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان استادیار،. 4

 (14/7/1337تاریخ پذیرش:  - 23/12/1331)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 و فضوالت و بستر تیفیک ن،یپروتئ وی انرژ بازده نسبت بر انهیراز اسانس ونینانوامولس مختلف سطوح تأثیرآزمایش حاضر به منظور بررسی 
در قالب طرح  323قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس  222یی انجام شد. تعداد گرما تنش تحتی گوشتی ها جوجهی رفاهی ها یژگیو

امل تیمار شاهد )جیره پایه بدون هیچ افزودنی(، جیره پایه به تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی ش 4تیمار و  5کامال تصادفی به 
گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس رازیانه بودند.  میلی 222و  122، 52گرم بر کیلوگرم اسانس و جیره پایه به همراه سطوح  میلی 222همراه 

درصد، از ترکیبات اصلی اسانس رازیانه  33/4و  11/7، 42/31با آنتول، فنچون و لیمونن به ترتیب -نتایج این آزمایش نشان دادند که ترانس
فضوالت به هنگام استفاده از  pH(. <25/2Pهای مختلف آزمایشی قرار نگرفتند )بودند. نسبت بازده پروتئین و انرژی تحت تأثیر تیمار

گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس  میلی 122و  52داری کمتر از سطوح معنی صورت بهگرم بر کیلوگرم  میلی 222نانوامولسیون در سطح 
گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس رازیانه نسبت به گروه  میلی 52رازیانه و گروه شاهد بود. رطوبت بستر به هنگام استفاده از جیره حاوی 

گرم بر  میلی 52ون اسانس رازیانه در سطح (. سوختگی مفصل خرگوشی و سینه به هنگام استفاده از نانوامولسیP≤25/2شاهد کاهش یافت )
رسد که استفاده از نانوامولسیون اسانس رازیانه در (. بر اساس نتایج این آزمایش به نظر میP≤25/2ها کمتر بود ) کیلوگرم نسبت به سایر گروه

 شود. های گوشتی های رفاهی جوجه تواند با کاهش رطوبت بستر باعث بهبود ویژگی شرایط تنش گرمایی می
 

 .یرفاه یهایژگیو انه،یراز اسانس ونینانوامولس ،یگوشت یهاجوجه ،ییگرما تنش کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 

The present experiment was carried out to evaluate the effect of different levels of fennel essential oil nanoemulsion (FEON) 
on energy and protein efficiency ratio, litter and excreta quality and welfare related parameters of broiler chickens reared 
under heat stress. A total of 200 day-old Ross 308 broiler chicks were assigned in a completely randomized design with 5 
treatments and 4 replicates. The experimental treatments were control (basal diet with no additive), basal diet and 200 mg/kg 
fennel essential oil (FEO) and basal diet with 50, 100 and 200 mg/kg of FEON. The results of this experiment showed that 
trans-anethole, fenchone and limonene with the values of 81.49, 7.16 and 4.98 percent, respectively were the main 
compounds of fennel essential oil. The protein and energy efficiency ratios were not affected by different experimental 
treatments. The excreta pH of chicks fed diet containing 200 mg/kg FEON was significantly (P≤0.05) less than those of fed 
diets containing 50 and 100 mg/kg of FEON and the control group. The litter moisture was decreased significantly (P≤0.05) 
by supplementation of diet with 50 mg/kg FEON when compared with control group. The hock burn and abdominal 
plumage scores were decreased significantly (P≤0.05) in chicks fed diet containing 50 mg/kg FEON when compared with 
other groups. According to the results of this experiment, it seems that the utilization of FEON in heat stress condition can 
improve broiler welfare related parameters via decreasing the litter moisture. 
 
Keywords: Broilers, fennel essential oil nanoemulsion, heat stress, welfare parameters.  
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 مقدمه

یکی از چالش انگیزترین شرایط محیطی که بر رفاه و 

گذارد، تنش گرمایی  ری تأثیر میهای تجا وری مرغ بهره

تواند از طریق کاهش نرخ رشد،  است. تنش گرمایی می

میر ومصرف خوراک و همچنین افزایش میزان مرگ

 ,.Wang et alموجب افزایش ضررهای اقتصادی شود )

. تنش گرمایی یکی از عوامل اصلی تنش (2008

تواند با افزایش تولید  اکسیداتیو است. تنش گرمایی می

ها و غیرفعال کردن  پذیری اکسیدان واکنش و

اکسیدانی سلول، موجب  های دفاعی آنتی سیستم

 & Mahmoudشود )   تغییرات اکسیداتیو در سلول

Edens, 2003 .)اکسیدانی  آنتی های دفاعی سیستم

های اکسیداتیو به کار  ها از آسیب برای حفاظت سلول

ری از توانند از بروز و پیشرفت بسیا میو روند  می

ی باتیترکها  اکسیدان آنتی. ها جلوگیری کنند بیماری

و یا به ی کم قادر به پیشگیری ها هستند که در غلظت

فعال ی ها تأخیر انداختن اکسیداسیون ناشی از گونه

 منابع ازی کی اهانیگ کهنیا بهر نظ. باشند اکسـیژن می

 نهیزم نیا در قاتیباشند، تحق یم ها دانیاکس یآنت مهم

 ازی غندارویی،  اهانیگاست. برخی از  شیافزا به رو

 حفاظت باعث نندتوا یمو بوده  دانیاکس یآنتـ باتیترک

 & Kumaranند )شو ویداتیاکسی ها بیآسـ از ها سلول

Karunakaran, 2006.) 

، گیاهی Foeniculum vulgareرازیانه با نام علمی 

 رسد. متر می 4/7 علفی دو ساله است که ارتفاع آن تا

رازیانه گیاهی معطر است و حاوی درصد باالیی از 

باشد. این  اسیدهای چرب لینولنیک و استئاریک می

اکسیدانی بوده و در  گیاه دارای اثرات ضدالتهابی و آنتی

 Birdane et) بهبود ضایعات گوارشی نیز مؤثر است

al., 2007.)آنتول و -اند که ترانستحقیقات نشان داده

بات شاخص این گیاه بوده و اثرات استراگول از ترکی

تحریکی بر اشتها و گوارش دارند و باعث جذب بهتر 

. (Cabuk et al., 2003)شوند  مواد مغذی در بدن می

مشخص شده است که استفاده از اسانس رازیانه در 

داری بر  های گوشتی تأثیر مثبت معنی جیره جوجه

 Ciftci etافزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک دارد )

al., 2005 ،در شرایط طبیعی و نیز تنش گرمایی .)

های  درصد دانه رازیانه به جیره جوجه 4/0افزودن 

دار ضریب تبدیل خوراک  گوشتی باعث کاهش معنی

 (.Tollba et al., 2005شد )

اسانسی  یها اگرچه نشان داده شده است که روغن

مواد  ها و بیوتیک ی آنتیبرا یمناسب نیگزیجاتوانند  می

 یها تیحال محدود نی، با ایی باشندایمینگهدارنده ش

ها را محدود  د که استفاده از آننوجود دار یا ژهیو

به  توان یم ها تیمحدود نی. از جمله ادنساز یم

ها  اسانس یقو یو بو ناپایداری درآب،کم  تیحالل

 که نیبا توجه به ا(. Liang et al., 2012اشاره کرد )

 ابدی یم شیسطح، افزا شیافزامواد با  یستیز یفراهم

ی ستیز یفراهم شیجهت افزاتواند  مینانو لذا فناوری 

 .ردگیمورد استفاده قرار  وریدر صنعت دام و طمواد 

هایی است که با  ترین عرصه بخش کشاورزی از مهم

استفاده از دستاوردهای فناوری نانو منافع زیادی را 

استفاده  شک که بی ای گونه متوجه خود نموده است به

های  هایی در ابعاد نانو، باعث تعدیل در هزینه از فراورده

با توجه به  .تمام شده محصوالت کشاورزی خواهد شد

مطالب ذکر شده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 

افزودن سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه به 

بر نسبت بازده انرژی و های گوشتی  جیره جوجه

های رفاهی  بستر و فضوالت و ویژگی پروتئین، کیفیت

 .بود های گوشتی تحت تنش گرمایی جوجه

 

 ها مواد و روش
 های آزمایشی پرندگان و جیره

 ونیسطوح مختلف نانوامولس منظور بررسی تأثیر به

 تیفیک ن،یپروتئ وی انرژ بازده نسبتبر  انهیاسانس راز

 یها جوجه یرفاهی ها یژگیو و فضوالت و بستر

یی آزمایشی با استفاده از تنش گرما تحت یگوشت

 303قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس  000

 70تکرار و  9تیمار،  4در قالب طرح کامال تصادفی با 

قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای 

بدون هیچ آزمایشی شامل تیمار شاهد )جیره پایه 

گرم بر  میلی 000همراه  افزودنی(، جیره پایه به

یلوگرم اسانس رازیانه و جیره پایه به همراه سطوح ک

گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون  میلی 000و  700، 40

های آزمایشی بر اساس  اسانس رازیانه بودند. جیره

 (NRC, 1994های انجمن ملی تحقیقات آمریکا )توصیه
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روزگی( و رشد  07تا  7برای دو مرحله آغازین )سن 

در (. 7یم شدند )جدول روزگی( تنظ 90تا  00)سن 

آب و  هـبآزاد  روـه طـب نپرندگا، مایشدوره آز طی

 07تنش گرمایی از سن  .شتنددا سترسید خوراک

اعمال شد؛  Niu et al. (2009)روزگی بر اساس روش 

ای در معرض  صورت دوره هکه پرندگان ب ای گونه هب

ساعت از  3گراد،  درجه سانتی 4/03ساعت دمای 70

 33ساعت دمای  4گراد،  درجه سانتی 33تا  4/03

درجه  4/03تا  33ساعت از  9گراد و  درجه سانتی

 گراد قرار گرفتند. سانتی

 

اسانس رازیانه و طریقه تهیه نانوامولسیون اسانس 

 رازیانه

شد. تهیه  نسانس کاشاا یجرشرکت بااز  س رازیانهسانا

اسانس از دستگاه ات بیترک ییشناساجهت 

ی جرم سنجفیمتصل به ط یی گازکروماتوگراف

(GC/MS) مدلAgilent (MS 5975 C, GC7890)  و

ات بیبا ترک های حاصل از دستگاهطیف سهیمقا

آنتول -استفاده شد. در مطالعه حاضر، ترانساستاندارد 

ترین ترکیب موجود در درصد به عنوان اصلی 90/37با 

اسانس رازیانه شناسایی شد و فنچون و لیمونن به 

های بعدی قرار درصد در رتبه 43/9و  74/1ا ترتیب ب

 (. 0گرفتند )جدول 

جهت تهیه نانوامولسیون اسانس رازیانه با 

های مختلف اسانس، ابتدا اسانس و امولسیفایر  غلظت

های مساوی به همراه آب مقطر با در نسبت 30تویین 

 ,Ultra Turrax T25 basic)دستگاه هموژنایزر دور باال 

Germany )دقیقه با  3به مدت  73000ور در د

یکدیگر مخلوط شدند تا امولسیون قطره درشت اولیه 

به دست آید. سپس برای تهیه نانوامولسیون اسانس 

رازیانه، امولسیون قطره درشت اولیه تحت تأثیر 

به ( UP 200H, Germanyهموژنایزر اولتراسونیک )

 ,Hashtjin & Abbasi)دقیقه قرار گرفت  7مدت 

های تهیه . غلظت نهایی اسانس در نانوامولسیون(2015

 کیلوگرم بر گرم میلی 000و  700، 40شده معادل 

 نمولسیوانانو لمحلو ذرات در ازهندا میانگینبود. 

 گرم میلی 000و 700 ،40 سطوح برای رازیانه سانسا

نانومتر  734و  740، 94اسانس به ترتیب  کیلوگرم بر

 40بود. کمترین اندازه ذرات در نانوامولسیون حاوی 

 .حاصل شدگرم بر کیلوگرم اسانس رازیانه، میلی
 

های دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره . اجزای تشکیل7جدول 
 های گوشتی های آغازین و رشد جوجهپایه در طی دوره

Table 1. The ingredients and nutrients composition of 
basal diets in starter and grower periods of broilers 

Grower diet 
(22-42 days 

of age) 

Starter diet 
(1-21 days 

of age) 
Ingredients (%) 

60.94 55.24 Corn 
31.80 37.70 Soybean meal (44% CP) 
3.60 3.00 Sunflower oil 
1.45 1.15 Oyster shell 
1.15 1.60 Dicalcium phosphate 
0.23 0.23 Sodium bicarbonate 
0.18 0.30 Sodium chloride 
0.25 0.25 Vitamin premix1 

0.25 0.25 Mineral premix2 

0.10 0.23 DL-Methionine 
0.05 0.05 Coccidiostate 

Calculated analysis 
3086 2976 Metabolizable Energy (kcal/kg) 
19.20 21.40 Crude Protein (%) 
0.90 0.90 Calcium (%) 
0.35 0.45 Available phosphorus (%) 
0.15 0.20 Sodium (%) 
0.15 0.20 Chlorine (%) 
0.40 0.50 Methionine (%) 
0.72 0.91 Methionine + Cystine (%) 
1.00 1.15 Lysine (%) 

: کردجیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  یویتامینمکمل . 7
 -αگرم؛ میلی 004/0کوله کلسیفرول،  گرم؛میلی 4/7رتینیل استات، 

 3گرم؛ تیامین، میلی 0گرم؛ منادیون، لیمی 00توکوفریل استات، 
گرم؛ میلی 074/0گرم؛ سیانوکوباالمین، میلی 4گرم؛ ریبوفالوین، میلی

گرم؛ اسید پانتوتنیک، میلی 14/7گرم؛ اسید فولیک، میلی 74نیاسین، 
 گرم.میلی 040گرم و کولین کلرید، میلی 74
کرد: یر را تامین میجیره مقادیر زدر هر کیلوگرم  مکمل مواد معدنی. 0

گرم؛ سلنیم،  میلی 74گرم؛ مس،  میلی 700گرم؛ روی، میلی 700منگنز، 
 گرم.میلی 04/7گرم و ید، میلی 3/0

1. The vitamin premix supplied the following per kilogram of diet: 
retinyl acetate, 1.5 mg; cholecalciferol, 0.025 mg; α-tocopheryl 
acetate, 20 mg; menadione, 2 mg; thiamine, 3 mg; riboflavin, 6 mg; 
cyanocobalamin, 0.016 mg; niacin, 15 mg; folic acid, 1.75 mg; 
pantothenic acid, 15 mg and choline chloride, 250 mg. 
2. The mineral premix supplied the following per kilogram of diet: 
Mn, 120 mg; Zn, 100 mg; Cu, 16 mg; Se, 0.3 mg and I, 1.25 mg. 

 
 آنالیز شیمیایی اسانس رازیانه .0جدول 

Table 2. The chemical analysis of fennel essence 
Percent Chemical Compound 
81.49 Trans-Anethole 
7.16 L-Fenchone 
4.98 Dl-Limonene 
2.91 Benzene 
0.67 2-Cyclohexen-1-one 
0.40 Benzaldehyde 
0.49 Fenchylacetate 
0.42 Alpha-Pinene 
0.39 1,3,6-Octatriene 
0.23 Beta-Myrcene 
0.21 1,8-Cineole 
0.14 Camphor 
0.14 Benzene,1-methyl-2-(1-methylethyl)-(CAS) 
0.13 Benzene,1-methoxy-4 
0.09 l-Phellandrene 
0.08 Gamma-Terpinene 
0.07 Sabinene 
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 های مورد آزمایش فراسنجه

هفتگی  صورت بهمقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن 

دان، رشد و کل های پیش گیری و برای دوره اندازه

محاسبه شدند و با توجه به میزان انرژی و پروتئین 

ها، نسبت بازده انرژی و پروتئین برای دوره  جیره

اساس روش دان، رشد و کل دوره پرورش بر پیش

Dastar et al. (2006)  .مورد محاسبه قرار گرفتند

نسبت بازده پروتئین از تقسیم گرم افزایش وزن بر 

گرم پروتئین مصرفی و نسبت بازده انرژی از تقسیم 

مقدار انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی )کالری( بر 

 گرم افزایش وزن بدست آمد.

برداری به  های بستر، نمونه برای سنجش ویژگی

نقطه بستر )چهار  4از  McGrath et al. (2005)روش 

 pHگوشه و وسط هر پن( صورت گرفت. برای سنجش 

آوری شده از بستر با یکدیگر  های جمع بستر، نمونه

مخلوط و به نسبت یک به چهار با آب مقطر مخلوط و 

 ,pH(pH meter, WTW 3110 بعد از ورتکس، 

Germanyگیری شد. برای سنجش رطوبت و ( اندازه

 AOACبستر و فضوالت از روش پیشنهادی خاکستر 

استفاده گردید. صفات مربوط به فضوالت  (1995)

آوری فضوالت تازه از هر  و خاکستر( با جمع pH)رطوبت، 

گیری شد. برای سنجش  پن در پایان دوره پرورش، اندازه

pH آوری شده به نسبت یک به  های جمع فضوالت، نمونه

 pHاز ورتکس،  یک با آب مقطر مخلوط شده و بعد

 (.Nakaue & Koelliker, 1981گیری شد )اندازه

قطعه پرنده از هر تکرار به  4در آخر دوره پرورش، 

های رفاهی نظیر  طور تصادفی انتخاب و فراسنجه

سوختگی کف پا، سوختگی مفصل خرگوشی، 

 .Sun et alسوختگی سینه و راه رفتن طبق روش 

امتیاز براورد مورد سنجش قرار گرفت. برای  (2013)

سوختگی کف پا و مفصل خرگوشی از اعداد صفر 

ای مشاهده نشد(، یک )عارضه کم؛ عارضه با )عارضه

متر(، دو )عارضه متوسط؛ سانتی 14/0قطر کمتر از 

 4/7و کمتر از  14/0عارضه با قطر بیشتر از 

متر( و سه )عارضه شدید؛ عارضه با قطر بیشتر از  سانتی

فاده شد. برای امتیاز بندی متر( استسانتی 4/7

 یک(، سوختگی)بدون  سوختگی سینه اعداد صفر

 ی)سوختگ دوسوم کل سطح(،  یککمتر از  ی)سوختگ

از  یشترب ی)سوختگ سهدوم کل سطح( و  یکاز  یشترب

کار برده شدند. برای تعیین به دو سوم کل سطح(

امتیاز راه رفتن از امتیاز صفر )راه رفتن طبیعی(، یک 

میلی به راه رفتن(  فتن با مشکل( و دو )بی)راه ر

استفاده گردید. راه رفتن طبیعی برای پرندگانی ثبت شد 

 طور بهمتر  4/7رفتن نداشتند و حداقل که مشکلی در راه 

رفتند. در راه رفتن با مشکل، پرندگان متعادل راه می

توانستند راه  متر را به صورت نامتعادل می 4/7حداقل 

ی در راه رفتن در مورد پرندگانی بود که میل بروند. بی

 رغبت برای ایستادن و راه رفتن نداشتند.

 

 تجزیه و تحلیل آماری

در قالب طرح کامالً این پژوهش آمده از  دست به جینتا

 7/4ویرایش  SASی آمار فزارا مراز ن استفادهبا  یتصادف

وتحلیل قرار گرفتند. مقایسه  مورد تجزیه GLMو رویه 

ای دانکن و ها با استفاده از آزمون چند دامنه میانگین

برای آنالیز  درصد انجام شد. 4داری  سطح معنی

از روش کای های رفاهی  های مربوط به فراسنجه داده

 .استفاده شد(Kruskal-Wallis Test)اسکور

 

 نتایج و بحث

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک و افزایش 

یافته در شرایط تنش  شهای گوشتی پروروزن جوجه

نشان داده شده است. نتایج  3گرمایی در جدول 

آغازین پرورش،   آمده نشان دادند که در دوره دست به

داری  معنی صورت بهمصرف خوراک و افزایش وزن 

تحت تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی قرار گرفتند 

(04/0≥Pدر این دوره، به .) جز تیمار استفاده کننده از

گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس میلی 000سطح 

رازیانه، سایر تیمارها مصرف خوراک باالتری نسبت به 

تیمار شاهد داشتند. همچنین مقدار افزایش وزن 

گرم میلی 000های تغذیه شده با جیره حاوی جوجه

های حاوی سطوح بر کیلوگرم اسانس رازیانه و جیره

رم نانوامولسیون گرم بر کیلوگمیلی 000و  700، 40

( بیشتر از P≤04/0داری )طور معنیهاسانس رازیانه ب

گروه شاهد بود. میانگین مصرف خوراک و افزایش وزن 

رشد و نیز کل دوره پرورش تحت تأثیر  طی دوره

 های مختلف آزمایشی قرار نگرفت. تیمار
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تأثیر تیمارهای آزمایشی بر نسبت بازده پروتئین 

در شرایط تنش گرمایی در جدول پرندگان پرورش یافته 

نشان داده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند  9

های مختلف پرورش بین تیمارهای آزمایشی  که در دوره

 3/9(. افزایش <04/0Pداری وجود نداشت ) اختالف معنی

درصدی نسبت بازده پروتئین نیز به هنگام استفاده از 

نس رازیانه برای دوره گرم بر کیلوگرم نانو اسا میلی 700

 (.P≤70/0دار نبود ) آغازین پرورش از نظر آماری معنی

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر نسبت بازده انرژی 

پرندگان پرورش یافته در شرایط تنش گرمایی در 

آورده شده است. همان گونه که مشاهده  4جدول 

های مختلف شود، نسبت بازده انرژی در دورهمی

دار تیمارهای آزمایشی قرار ر معنیپرورش تحت تأثی

نسبت بازده انرژی در دوره آغازین در  .نگرفت

گرم بر کیلوگرم میلی 700و  40تیمارهای حاوی 

 1/9و  74/0نانوامولسیون اسانس رازیانه به ترتیب 

درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت هر چند این 

 (.P≤74/0دار نبود )کاهش از نظر آماری معنی

وجه به نتایج مطالعه حاضر مشخص شد که با ت

استفاده از نانوامولسیون اسانس رازیانه در سطوح پایین 

دان، اثرگذاری بهتری بر مصرف  و در دوره پیش

خوراک و افزایش وزن داشته است. در دوره رشد و 

شرایط تنش گرمایی هرچند استفاده از نانوامولسیون 

ین مصرف اسانس رازیانه باعث بهبود عددی میانگ

خوراک و افزایش وزن شد ولی این بهبود از نظر آماری 

 دار نبود. معنی
 

 های گوشتی تأثیر تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک و افزایش وزن بدن جوجه. 3جدول 
Table 3. The effect of experimental treatments on feed intake and body weight gain of broiler chickens 

Treatment1 
Starter (1-21 days of age) Grower (22-42 days of age) Total (1-42 days of age) 

Feed intake (gr) Weight gain (gr) Feed intake (gr) Weight gain (gr) Feed intake (gr) Weight gain (gr) 

1 822.58b 610.60b 2446.92 1311.67 3269.50 1922.27 
2 944.54a 670.50a 2563.31 1488.75 3480.84 2159.25 

3 887.55ab 666.58a 2563.31 1368.75 3450.86 2035.33 

4 909.98a 706.83a 2576.58 1391.46 3486.55 2098.29 

5 902.40a 682.63a 2657.32 1473.56 3559.72 2156.18 

SEM2 13.26 9.84 25.40 31 34.81 34.38 

P-value 0.03 0.01 0.11 0.35 0.08 0.14 

 000به همراه  هیپا رهیج، 3، انهیاسانس راز لوگرمیبر ک گرم یلیم 000به همراه  هیپا رهیج-، 0، (یافزودن چیبدون ه هیپا رهیشاهد )ج، جیره 7. تیمارها شامل 7

 40به همراه  هیپا رهیج، 4و  انهیاسانس راز ونیانوامولسن لوگرمیبر ک گرم یلیم 700به همراه  هیپا رهیج، 9، انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم

 بودند. انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم

 ها.. خطای معیار میانگین0

a-b : دارند  یدار یتفاوت معن ، از نظر آماریحروف مختلف یدارا یها نیانگیم ،ستوندر هر(04/0≥P.) 
1. Treatments were 1, Control (basal diet with no additive), treatment 2, basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil, treatment 3, basal diet with 200 

mg/kg fennel essential oil nanoemulsion (FEON), treatment 4, basal diet with 100 mg/kg FEON and treatment 5, basal diet with 50 mg/kg FEON. 

2. Standard error of means. 

a-b: Means within a column with different superscripts are statistically of significant difference (P≤0.05). 

 
 های گوشتی تأثیر تیمارهای آزمایشی بر نسبت بازده پروتئین جوجه .9جدول 

Table 4. The effect of experimental treatments on protein efficiency ratio of broiler chickens 

Treatment1 
Starter  

(1-21 days of age) 

Grower  

(22-42 days of age) 

Total  

(1-42 days of age) 

1 3.48 2.78 2.90 

2 3.30 3.08 3.05 

3 3.53 2.80 2.88 

4 3.63 2.83 2.98 

5 3.53 2.88 2.98 

SEM2 0.04 0.06 0.04 

P-value 0.12 0.56 0.73 

 000به همراه  هیپا رهیج (3، انهیاسانس راز لوگرمیبر ک گرم یلیم 000به همراه  هیپا رهیج( 0، (یافزودن چیبدون ه هیپا رهیشاهد )ججیره  (7 :لتیمارها شام .7

 40به همراه  هیپا رهیج (4و  انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 700به همراه  هیپا رهیج (9، انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم

 بودند. انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم

 ها.خطای معیار میانگین .0
1. Treatments were 1) Control (basal diet with no additive), treatment 2) basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil, treatment 3) basal diet with 200 

mg/kg fennel essential oil nanoemulsion (FEON), treatment 4) basal diet with 100 mg/kg FEON and treatment 5) basal diet with 50 mg/kg FEON. 

2. Standard error of means. 



 ... نسبت بر رازیانه اسانس نانوامولسیون مختلف سطوح تأثیرن: میرزایی و همکارا 970

 
 های گوشتی )کالری/گرم( . تأثیر تیمارهای آزمایشی بر نسبت بازده انرژی جوجه4جدول 

Table 5. The effect of experimental treatments on energy efficiency ratio of broiler chickens (Cal/gr) 

Treatment1 
Starter  

(1-21 days of age) 

Grower  

(22-42 days of age) 

Total  

(1-42 days of age) 

1 4020.1 5762.9 5157.8 
2 4194.2 5358.7 4928.2 

3 3963.4 5797.3 5149.6 

4 3831.0 5729.7 5041.8 
5 3933.8 5567.5 5004.7 

SEM2 46.7 95.8 63.1 

P-value 0.15 0.62 0.79 

 000به همراه  هیپا رهیج (3، انهیاسانس راز لوگرمیبر ک گرم یلیم 000به همراه  هیپا رهیج( 0، (یافزودن چیبدون ه هیپا رهیشاهد )ججیره  (7 :تیمارها شامل .7

 40به همراه  هیپا رهیج (4و  انهیس رازاسان ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 700به همراه  هیپا رهیج (9، انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم

 بودند. انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم

 ها.خطای معیار میانگین .0
1. Treatments were 1) Control (basal diet with no additive), treatment 2) basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil, treatment 3) basal diet with 200 

mg/kg fennel essential oil nanoemulsion (FEON), treatment 4) basal diet with 100 mg/kg FEON and treatment 5) basal diet with 50 mg/kg FEON. 

2. Standard error of means. 

 

، در گردد میمشاهده  3طورکه در جدول  همان

گرم بر کیلوگرم لیمی 700دوره آغازین، تیمار حاوی 

نانوامولسیون اسانس رازیانه، بیشترین افزایش وزن 

درصد بیشتر نسبت به گروه شاهد( را بخود  3/74)

دار وزن رسد افزایش معنیاختصاص داد. به نظر می

گرم بر کیلوگرم میلی 700بدن به هنگام استفاده از 

نانوامولسیون اسانس رازیانه باعث بهبود بازده پروتئین 

درصد بیشتر نسبت به تیمار شاهد( و کاهش  3/9)

درصدی انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی به ازای  1/9

هر گرم افزایش وزن شده است. محققین معتقدند 

 رهیج در ها کیوتیب یآنتی جا به استفاده مورد باتیترک

ی ور بهره مختلفی ها از جنبه دیبا وریطغذایی 

 گروه به نسبت نیئپروت وی انرژ بازده رینظی ا هیتغذ

 ,.Kalantarnistanki et al) باشند داشتهی برتر شاهد

ی انرژ از استفادهیی کارا(. در این راستا، محققین 2011

 شتریبی اهیگی ها مکمل از استفاده هنگام در را رهیج

 استفاده نشد، برآورد کردند ها مکمل نیا از کهی زمان از

(Ghazanfari et al., 2015) .Kalantarnistanki et al. 

بر  شنیآو یدنیگزارش کردند که مصرف آشام (2011)

 نیگزیجا تواند یو م شتدا یاثر مثبت یبازده انرژ

 رهیج در شده استفادهی ها کیوتیب یآنت یبرا یمناسب

دهند  . تحقیقات نشان میباشدی دنیآشام آب ای

استفاده از گیاهان دارویی سبب کاهش جمعیت 

شوند لذا سرعت  وارش میمیکروبی مضر دستگاه گ

تجزیه پروتئین و اسیدهای آمینه موجود در شیرابه 

ها در گوارشی، کاهش یافته و مقادیر بیشتری از آن

(. هر Lee et al., 2003بدن جذب و ابقا خواهند شد )

شد که در دوره  بینی می چند در تحقیق حاضر پیش

رشد، تنش حرارتی اثرات منفی بر بازده انرژی و 

ین داشته باشد و استفاده از افزودنی خوراکی پروتئ

بتواند بر اثرات منفی تنش حرارتی غلبه کند ولی 

اثرگذاری نانوامولسیون اسانس رازیانه در این دوره بر 

دار نبود. محققین معتقدند  بازده انرژی و پروتئین معنی

هضم مواد  تیباعث کاهش قابل طیمحی باالی دما که

. (Mahmoud & Edens, 2003)شود  ی میمغذ

ی شتریب ی، انرژی تحت تنش گرماییگوشت یها جوجه

 کنند استفاده می تنش طیبا شرا ی سازگاریبرا را

این امر و  منظور شدهرشد  یبرا یکمتر یانرژ نیبنابرا

 & Lei) شود یمنجر به کاهش عملکرد رشد م

Slinger, 1970 .)کاهش اشتها و مصرف  ن،یعالوه بر ا

 گرماتولید کاهش  یبرای بدن دفاع سمیمکانخوراک، 

زا،  تنش طیدر شرادر شرایط تنش گرمایی است. 

 نیا لیو به دل کردهرییپرندگان تغ یرفتار یالگوها

 یمصرف انرژ ،نظیر نفس نفس زدن دیجد یرفتارها

 ,Zulkifli & Stinornzah) ابدی یم شیها افزا آن

مانند درجه حرارت باالی زا  تنش طیشرا (.2004

 از حد شیب دیتول کیتحرتواند سبب  ط میمحی

باعث شود که  (ROS) ریپذ واکنش ژنیاکس یها گونه

 یدهایها و اس نیپروتئ دها،یپیبه ل ویداتیاکس بیآس

در مطالعه (.Sohail et al., 2011) دنشو می کینوکلئ

، مصرف خوراک (P≤07/0)حاضر، افزایش وزن بدن 

(03/0≥P) بازده پروتئین ،(70/0≥P) میزان مصرف  و
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انرژی قابل سوخت و ساز به ازای گرم افزایش وزن 

( در دوره آغازین به واسطه استفاده از P≤74/0بدن )

گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس رازیانه میلی 700

رسد در مراحل اولیه زندگی بهبود یافت. به نظر می

های گوارشی به طور ناقص انجام  پرنده، تولید آنزیم

د و استفاده از نانوامولسیون اسانس رازیانه شومی

های گوارشی باعث توانسته است با تأثیر بر آنزیم

افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی و در نتیجه 

بهبود افزایش وزن و بازده پروتئین و انرژی شود 

(Ciftci et al., 2005) مواد مؤثره موجود در گیاهان .

ر تحریکی بر افزایش آنتول اث -دارویی مانند ترانس

هایی نظیر لوزالمعده  گوارشی از اندام  ترشحات شیرابه

ها موجب هضم  و کبد داشته و ترشح کافی این شیرابه

و جذب و سوخت و ساز بهتر مواد مغذی شده که 

وری در رابطه با عملکرد و کیفیت  نتیجه آن بهبود بهره

-(. ترانسBrenes & Roura, 2010باشد ) الشه می

باشد  ول، ترکیب اصلی موجود در اسانس رازیانه میآنت

که باعث تحریک اشتها و افزایش ترشحات دستگاه 

گوارش و در نتیجه بهبود قابلیت هضم و جذب خوراک 

 ,.Lee et al., 2003; Guler et alشود ) و عملکرد می

(. مطالعات متعددی، خواص ضدمیکروبی گیاهان 2005

د جمعیت میکروبی روده و توان اند که می را نشان داده

سالمت دستگاه گوارش پرنده را از طریق کاهش تعداد 

 Ghazanfari etزا بهبود بخشد ) های بیماری باکتری

al., 2015) ( و باعث بهبود عملکرد شودAnderson et 

al., 1997.) 

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات مربوط به 

 های گوشتی تحت تنش گرمایی در فضوالت جوجه

آمده است. به طوری که  4روزگی در جدول  90سن 

 pHشود، اثر تیمارهای آزمایشی بر مالحظه می

(. نتایج این آزمایش P≤04/0دار بود ) فضوالت، معنی

های تغذیه شده با جیره حاوی  نشان دادند که جوجه

گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس  میلی 000

  pHها داشتند. وهکمتری نسبت به سایر گر pHرازیانه، 

های تغذیه شده با جیره حاوی اسانس  فضوالت گروه

گرم  میلی 700و  40های حاوی سطوح رازیانه و جیره

بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس رازیانه تفاوت 

با گروه شاهد نداشت. در مورد سایر صفات  داری معنی

داری  نظیر درصد رطوبت و خاکستر نیز تفاوت معنی

(. <04/0Pای مختلف وجود نداشت )بین تیماره

فضوالت و به دنبال آن آزاد سازی کمتر   pHکاهش

آمونیاک به هنگام استفاده از ترکیبات گیاهی در این 

مطالعه به بهبود شرایط بستر کمک نمود. مطالعات 

های گیاهی با اند که استفاده از عصارهنشان داده

های تولید کننده اسید افزایش جمعیت باکتری

بستر   pHالکتیک در محتویات روده باعث کاهش 

 .(Zhang et al., 2013) شوندمی

 
. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات مربوط به 4جدول 

 های گوشتی فضوالت جوجه
Table 6. The effect of experimental treatments on 

excreta traits of broiler chickens
 

Treatment1 
Ash  

(%) 

Moisture  

(%) 
pH 

1 12.77 81.44 7.23ab 
2 16.21 85.00 6.63bc 
3 15.11 79.18 6.46c 
4 16.00 82.37 7.36a 
5 18.00 82.80 7.60a 

SEM2 0.74 0.85 0.14 

P-value 0.27 0.30 0.01 

 رهیج( 0، (یافزودن چیبدون ه هیپا رهیشاهد )ج( جیره 7. تیمارها شامل: 7

به همراه  هیپا رهیج( 3، انهیاسانس راز لوگرمیبر ک گرم یلیم 000به همراه  هیپا

به همراه  هیپا رهیج( 9، انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 000

به  هیپا رهیج( 4و  انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 700

 بودند. انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 40همراه 

 ها.خطای معیار میانگین .0

a-c:  از نظر آماریحروف مختلف یدارا یها نیانگیم ،ستوندر هر ، 

 (.P≤04/0دارند ) یدار یتفاوت معن

1. Treatments were 1) Control (basal diet with no additive), 

treatment 2) basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil, treatment 

3) basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil nanoemulsion 

(FEON), treatment 4) basal diet with 100 mg/kg FEON and 

treatment 5) basal diet with 50 mg/kg FEON. 

2. Standard error of means. 
a-c: Means within a column with different superscripts are 

statistically of significant difference (P≤0.05). 

 

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات مربوط به بستر 

 90های گوشتی تحت تنش گرمایی در سن  جوجه

نشان داده شده است. بر اساس  1روزگی در جدول 

نتایج به دست آمده، بجز رطوبت بستر سایر صفات 

 دار تیمارهای مختلفمربوط به بستر تحت تأثیر معنی

قرار نگرفتند. باالترین درصد رطوبت بستر مربوط به 

تیمار شاهد و کمترین درصد رطوبت بستر مربوط به 

ترین سطح استفاده از نانو امولسیون اسانس  پایین

 (.P≤04/0رازیانه بود )
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. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات مربوط به بستر 1جدول 

 های گوشتی جوجه

Table 7. The effect of experimental treatments on 

litter traits of broiler chickens
 

Treatment1 Ash (%) Moisture (%) pH 

1 15.36 62.53a 7.80 
2 19.17 59.00ab 8.07 
3 17.22 56.78ab 8.22 
4 16.39 60.00ab 8.25 
5 15.79 54.40b 8.50 
SEM2 0.62 0.96 0.11 

P-value 0.33 0.05 0.46 

 رهیج( 0، (یافزودن چیبدون ه هیپا رهیشاهد )ج( جیره 7ا شامل: . تیماره7

به همراه  هیپا رهیج( 3، انهیاسانس راز لوگرمیبر ک گرم یلیم 000به همراه  هیپا

به همراه  هیپا رهیج( 9، انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 000

به  هیپا رهیج( 4و  نهایاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 700

 بودند. انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 40همراه 

 ها.خطای معیار میانگین .0

a-b:  از نظر آماریحروف مختلف یدارا یها نیانگیم ،ستوندر هر ، 

 (.P≤04/0دارند ) یدار یتفاوت معن

1. Treatments were 1) Control (basal diet with no additive), 

treatment 2) basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil, treatment 

3) basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil nanoemulsion 

(FEON), treatment 4) basal diet with 100 mg/kg FEON and 

treatment 5) basal diet with 50 mg/kg FEON. 

2. Standard error of means. 
a-b: Means within a column with different superscripts are 

statistically of significant difference (P≤0.05). 

 

تواند منجر به افزایش  دمای باالی محیط می

مصرف آب و در نتیجه افزایش رطوبت بستر و کاهش 

بر  یاثرات نامطلوب کیفیت بستر شود و این عوامل

 یو سالمت ریخوراک، سرعت رشد، مرگ و م مصرف

 ,.Dozier et al., 2005; Sohail et alد )نپرندگان دار

 تیفعال شیافزا باعث بستری باال رطوبت(.2010

 دما شیافزا به منجر خود نوبه به که شود یمی کروبیم

 شود یمی گوشتی ها جوجه بستر در اکیآمون و

(Miles et al., 2004.)ا مانند دمای ز ی تنشها طیمح

و عدم  ویداتیاکس تنش شیافزامحیطی باال باعث 

ی پرنده دانیاکسیو آنت یکروبیم تیتعادل در وضع

 ستمید بر سنتوان یم( و Gursu et al., 2004شده )

عملکرد و همچنین  گذاشته و یپرنده تأثیر منف یمنیا

و  یروسیو یها عفونتی مقابله با برا را ها آن ییتوانا

(. Heckert et al., 2002کاهش دهند ) یایی،باکتر

دهند در مطالعه حاضر به که نتایج نشان میطورهمان

گرم بر کیلوگرم  میلی 40هنگام استفاده از 

نانوامولسیون اسانس رازیانه، رطوبت بستر کاهش 

تواند از طریق کاهش یافت. کاهش رطوبت بستر می

 های رفتاری پرنده باعث بهبود عملکرد شود.چالش

های رفتاری  تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ویژگی

 90های گوشتی تحت تنش گرمایی در سن  جوجه

نشان داده شده است. طبق نتایج  3روزگی در جدول 

ترین سطح نانوامولسیون  آمده، استفاده از پایین دست به

دار سوختگی مفصل  اسانس رازیانه باعث کاهش معنی

و تیمار شاهد  خرگوشی و سینه در مقایسه با اسانس

در ارتباط با این دو صفت، تفاوت (. P≤04/0شد )

داری به هنگام استفاده از سطوح دیگر معنی

گرم بر  میلی 000و  700نانوامولسیون اسانس رازیانه )

کیلوگرم( و نیز اسانس رازیانه با تیمار شاهد وجود 

نداشت. امتیاز کف پا و راه رفتن تحت تأثیر تیمارهای 

 نگرفت.  مختلف قرار

 
های رفتاری  تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ویژگی. 3جدول 

 های گوشتی جوجه

Table 8. The effect of experimental treatments on 

behavioral characteristics of broiler chickens 
Gait 

score
 

Footpad 

burn 

score 

hock 

burn 

score 

Abdominal 

Plumage 

score 
Treatment1 

0.25 2.9 2.70a 2.10a 1 

0.05 2.65 2.65a 2.15a 2 

0.15 2.75 2.65a 1.55a 3 

0.05 2.65 2.80a 1.75a 4 

0.30 2.65 2.45b 1.45b 5 

0.05
 

0.12 0.05 0.11 SEM2 

0.48 0.96 0.02 0.02 P-value 

 رهیج( 0، (یافزودن چیبدون ه هیپا رهیشاهد )ج( جیره 7. تیمارها شامل: 7

به همراه  هیپا رهیج( 3، انهیاسانس راز لوگرمیبر ک گرم یلیم 000راه به هم هیپا

به همراه  هیپا رهیج( 9، انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 000

به  هیپا رهیج( 4و  انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 700

 بودند. انهیرازاسانس  ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم 40همراه 

 ها.خطای معیار میانگین. 0

a-b : از نظر آماریحروف مختلف یدارا یها نیانگیم ،ستوندر هر ، 

 (.P≤04/0دارند ) یدار یتفاوت معن
1. Treatments were 1) Control (basal diet with no additive), 

treatment 2) basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil, treatment 

3) basal diet with 200 mg/kg fennel essential oil nanoemulsion 

(FEON), treatment 4) basal diet with 100 mg/kg FEON and 

treatment 5) basal diet with 50 mg/kg FEON. 

2. Standard error of means. 

a-b: Means within a column with different superscripts are 

statistically of significant difference (P≤0.05). 

 

با توجه به اینکه رطوبت بستر به هنگام استفاده از 

گرم بر کیلوگرم نانو امولسیون رازیانه در  میلی 40

ها بود لذا کاهش مشکالت  جیره کمتر از سایر گروه

بینی رفتاری در این سطح از نانو امولسیون قابل پیش

 جادیا باعث که استی ماریب کی پا کف تیدرماتبود. 
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 یها سطح کف پا در جوجه یرو نکروزه عاتیضا

تواند  یم کف پا تیدرمات .دشو یدر حال رشد م یگوشت

را کاهش دهد و  یگوشت یها جوجه یورسالمت و بهره

 مشخصی به خوب .شود یاقتصاد یها انیمنجر به ز

 تیفیک، کف پا تیدرماتی شده است که علت اصل

 Mayne etاست ) سیخو وجود بستر مرطوب و  تربس

al., 2007.) باعث افزایش  تواند یم ییگرما تنش

مصرف آب و به دنبال آن افزایش دفع آب و رطوبت 

 Dozier et)بستر و در نتیجه کاهش کیفیت بستر شود 

al., 2005.) شیبستر منجر به افزا یرطوبت باال 

 ,.Dozier et al) شود یم نهیس یپا و سوختگ عاتیضا

بر  مدتی نشستن طوالنایجاد ضایعات پا و (. 2006

 عاتیضا جادیبستر مرطوب ممکن است باعث ا یرو

سالمت  تیشود که وضع ی در ناحیه پا و سینهپوست

 دهد یم قرار تأثیر تحترا و کیفیت گوشت گله 

(Bessei, 2006; Bokkers & Koene, 2004.) 

 گیری نتیجه

-که ترانس  نشان دادندهش نتایج این پژو در مجموع

و  74/1، 90/37آنتول، فنچون و لیمونن به ترتیب با 

درصد، از ترکیبات اصلی موجود در اسانس  43/9

سازی جیره با نانوامولسیون اسانس رازیانه بودند. مکمل

ه پروتئین و میزان بازدداری بر رازیانه، تأثیر معنی

م وساز مصرفی به ازای هر گرانرژی قابل سوخت

 40افزایش وزن بدن نداشت هر چند، استفاده از سطح 

در  انهیاسانس راز ونینانوامولس لوگرمیبر ک گرم یلیم

های رفتاری و  شرایط تنش گرمایی باعث بهبود ویژگی

 شد. های گوشتیبستر جوجهکیفیت 

 

 سپاسگزاری

از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به 

تشکر و قدردانی  ،حقیقمین مالی این تأجهت ت

 گردد.می
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