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ازاثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات الشه و برخی
هاي گوشتیهاي ایمنی و خونی جوجهفراسنجه

5مسعود قربانپورو4، مرتضی ممویی3، سمیه ساالري2، محمد بوجارپور1امیريمریم زاده

چکیده 
روز در 42به مدت 308قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاري راس220این آزمایش با استفاده از 

) مخلوط نر و ماده(قطعه جوجه11تکرار و 5تیمار و 4واحد آزمایشی شامل 20قالب طرح کامالً تصادفی با 
150،300(و سطوح افزایشی اسانس مرزه ي پایههاي آزمایشی شامل جیرهتیمار. انجام گرفتدر هر تکرار

کردي به صورت هفتگی رکوردبرداري و خصوصیات هاي عملفراسنجه.بودند) قسمت در میلیون450و 
، مرزهاسانسقسمت در میلیون300نشان داد که سطح نتایج.روزگی مورد بررسی قرار گرفت42الشه در 

کمترین وزن نسبی چربی ). P>05/0(هاي گوشتی را در دوره آغازین افزایش داد مصرف خوراك جوجه
150حاويماریت). P>05/0(بود قسمت در میلیون اسانس مرزه450حاويحفره بطنی  مربوط به تیمار

35در ). P>05/0(را نشان داد SRBCضد يبادین غلظت آنتیشتریبقسمت در میلیون اسانس مرزه 
42و در قسمت در میلیون150مار یوکاسل  در تینيماریروس بیبادي ضد وین غلظت آنتیشتریبیروزگ
ن یشتریبیروزگ42در ). P>05/0(مشاهده شد قسمت در میلیون300مار یتن غلظت  دریشتریبیروزگ

). P>05/0(بود قسمت در میلیون150مار یمربوط به تگامبورويماریروس بیوبادي ضدیغلظت آنت
450در تیمارتبیشترین درصد لمفوسیت  و کمترین نسبت هتروفیل به لمفوسی،کمترین درصد هتروفیل

نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ). P>05/0(مشاهده شدمیلیونقسمت در 
سطوح مختلف هاي گوشتی نداشت ولیات الشه در جوجهعملکرد و خصوصیداري براسانس مرزه اثر معنی

.آن  بهبود پاسخ ایمنی را بدنبال داشته است

جوجه گوشتی،سیستم ایمنی،شهخصوصیات ال،عملکرد،اسانس مرزه: هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي مورد استفاده بیوتیکبدون شک آنتی

در جیره نقش اساسی در رشد و بهبود سالمتی 
هاي امروزه به دلیل نگرانی. حیوان دارند

نیز عمومی از باقی ماندن این مواد در بدن و
ه ــبت بــتریایی نســاومت باکــاد مقــایج

هایی ها، تمایل به یافتن جایگزینبیوتیکآنتی
). 18(براي این مواد در خوراك وجود دارد

دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشیار، واستادیار، کارشناسی ارشدآموختهدانش-4و1،2
)somayehsallary@yahoo.com:مسوولنویسنده(،رامین خوزستانطبیعیمنابعوکشاورزيدانشگاهاستادیار،-3

دانشگاه شهید چمران اهواز،استاد-5
17/6/92: پذیرشتاریخ17/12/91: دریافتتاریخ
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پژوهشهاي تولیدات دامی
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مثلگیاهیخوراکیهايافزودنیاخیراً،
معطرگیاهانيعصارهیاوضروريهايروغن
هايافزودنیجایگزینعنوانبهرازیاديتوجه

اندکردهجلبخودبهمیکروبیضدخوراکی
هاي شواهدي وجود دارد که اسانس). 17(

هاي روغنی موجب تحریک ترشح آنزیم
هضمی، تعادل اکوسیستم میکروبی روده و در 

شوندها مینتیجه بهبود عملکرد در جوجه
عنوان امروزه از گیاهان دارویی زیادي به). 22(

ي در جیرهبیوتیکی جایگزین مناسب آنتی
گیاهان دارویی از جمله.شودطیور استفاده می

این گیاه از . توان به گیاه مرزه اشاره نمودمی
هاي درمانی آن شناخته قدیم به خاطر ارزش

هاي درمانی اخیراً محققین از جنبه. شده است
هاي گونه. اندجدید این گیاه اطالع پیدا کرده

د درد، هاي ضفعالیتمختلف مرزه به علت
عفونی، ضد میکروبی، ضد اکسیدانی، ضد

ضد پروتوزوآیی، ضد قارچی، ضد ویروسی و 
هاي درمانی با ارزش جنبه. غیره مشهور هستند

هاي این جنس اغلب مربوط به وجود روغن
استترپنوئیدو تري هاضروري، فالونوئید

هايجوجهي استفاده از مرزه در جیره). 13(
گوشتی موجب خوشخوراکی جیره و در نتیجه 
افزایش مصرف خوراك، وزن بدن و عیار 

هاي روغنی اسانس). 23(گرددمیبادي آنتی
گیاهان دارویی موجب بهبود ضریب تبدیل 

). 7(گردندخوراك ماکیان گوشتی می
هاي گیاهی تأثیر مثبتی بر عصارههمچنین 

با ). 12(سیستم ایمنی ماکیان گوشتی دارند

ي توجه به اینکه مطالعات اندکی در زمینه
ي هاي روغنی در تغذیهاثرات تغذیه اسانس

کشت و با توجه به سطح زیرطیور وجود دارد، 
وسیع گیاه مرزه در ایران و اینکه تاکنون 
تحقیق جامعی با استفاده از اسانس این گیاه 

این صورت نگرفته است، ي طیوردر تغذیه
ر بررسی اثر سطوح مختلف آزمایش به منظو

اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات الشه و 
هايجوجهو خونیهاي ایمنیبرخی فراسنجه

.گوشتی انجام گرفت

هامواد و روش
قطعه 220این آزمایش با استفاده از تعداد 

جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاري راس
واحد 20در قالب طرح کامالً تصادفی با 308

قطعه 11تکرار و 5تیمار و 4آزمایشی شامل 
در هر تکرار به مدت ) مخلوط نر و ماده(جوجه 

هاي آزمایشی شامل تیمار. روز انجام گرفت42
، 150(وح مختلف اسانس مرزه کنترل و سط

اسانس . بودند) قسمت در میلیون450و300
از شرکت دارویی باریج مرزه به صورت آماده

ه و به صورت مخلوط با روغن و بااسانس تهی
. هاي ذکر شده به جیره آردي افزوده شدنسبت
هاي مختلف هاي خوراکی براي گروهجیره

آزمایشی بر اساس جداول احتیاجات غذایی 
و شیمیاییترکیب. تنظیم شدند) 14(طیور

شده ارائه1ها در جدول جیرهمواد متشکله
.تاس
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1)درصد(آزمایشیيدورهطولدراستفادهموردپایهيجیرهترکیب- 1جدول

)روزگی22-42(رشددوره)روزگی1-21(آغازیندورهخوراکیمواد
30/5450/61ذرت

CP                                       (00/3949/32% 43(سویاکنجاله
45/245/2آفتابگردانروغن
28/139/1آهکسنگ

84/125/1فسفاتکلسیمدي
47/035/0نمک

225/025/0موادمعدنیمکمل
325/025/0ویتامینیمکمل

16/007/0متیونین- ال-دي
)درصد(شیمیاییموادترکیب
30203110)کیلوگرمدرکیلوکالري(قابل متابولیسم انرژي 

64/2142/19پروتئین خام
83/405/5چربی خام

00/190/0کلسیم
48/036/0فسفر قابل دسترس

20/015/0سدیم
59/136/1آرژنین
37/118/1لیزین

50/038/0متیونین
.در اختیار پرندگان قرار گرفت) قسمت در میلیون450و 300، 150(هاي ذکر شده مرزه به صورت مخلوط با جیره و با نسبتاسانس -1
، کبالت  )mg10(مس ،)mg50(روي ،)mg20(آهن  ،)mg56(منیزیم  : شاملکیلوگرمهرازايبهشدهاستفادهمعدنیمکملترکیب- 2
)mg125(،  ید)mg8/0(  کولین ،)mg3.(

، )IU45(E، ویتامین )IU5000(D3، ویتامین )A)IU22500ویتامین :شاملکیلوگرمهرازايبهشدهاستفادهویتامینیمکملترکیب- 3
، اسید فولیک )mg5/24(، اسید پنتاتونیک )mg04/0(B12، ویتامین)mg5/16(B2، ویتامین )mg3/4(B1، ویتامین )K)mg5ویتامین 

)mg5/2( نیاسین ،)mg74( پیریدوکسین ،)mg3/7( بیوتین ،)mg04/0(.

ها در طول دوره آزمایش به صورت جوجه
ي برنامه. آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند

24ي اول به صورت نوردهی سالن در هفته
از هفته دوم تا آخر دوره پرورش ساعته بود، 

دماي . اعمال گردیدروزانه یک ساعت تاریکی  
33تا 32ي اول در محدوده سالن نیز در هفته

تا 2گراد بود و در ادامه هر هفته رجه سانتید
اثربررسیجهت. یافتدرجه کاهش می3

دواختصاصی،ایمنیپاسخبرمرزهاسانس
خونقرمزگلبولباتکرارهرازجوجهقطعه

10سوسپانسیونلیترمیلییک(گوسفندي

طریقازروزگی،35و28در) SRBC1درصد
پرندگانخونهاينمونه. شدتزریقبالورید
وریدازتزریق،نوبتهرازروز7گذشتازبعد
دادنقرارباخونسرموآوريجمعبال

3000سرعتباسانتریفیوژدستگاهدرهانمونه
وجداسازيدقیقه15مدتبهدقیقهدردور

بهSRBCضدباديآنتیغلظتارزیابیبراي
).6(گرفتندقراربررسیموردHA2روش

صورتبهروزگی18و8درنیوکاسلواکسن
روزگی14درگامبوروواکسنوچشمیقطره

42و35در.شداستفادهآشامیدنیصورتبه
1- Sheep Red Blood Cell 2- Hemmaglutination
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از دو قطعه پرنده از هر خونهاينمونهروزگی
درهانمونهدادنقرارباخونسرمتکرار، اخذ و

بهدقیقهدردور3000سانتریفیوژدستگاه
از حاصلهسرم .شدجداسازيدقیقه15مدت
روشبهنیوکاسلویروسهاي ضد پادتننظر
HIروشبهگامبوروویروسضدوELISAبا

موردآمریکاIDEXXتجاريکیتازاستفاده
)روزگی42(دورهپایاندر. گرفتقرارارزیابی

تصادفیطوربهتکرارهرازپرندهقطعه2
. شدگیريخونبالوریدازوانتخاب

حاويآزمایشیهايلولهبهخونهاينمونه
جهتوانتقالEDTAانعقادضديماده

خونسفیدهايگلبولافتراقیشمارش
و)ائوزینوفیلمونوسیت،لمفوسیت،هتروفیل،(

موردلمفوسیتبههتروفیلنسبتتعیین
روشازمنظوراینبراي. گرفتقراراستفاده

نوريمیکروسکوپو) 11(گیمساآمیزيرنگ
)100×=E(موردپرندگانسپس. شداستفاده

قطعهکی(بالوریدازگیريخونازپساشاره
منظوربهالشهتفکیکوکشتار،)تکرارهراز

طحال،سنگدان،کبد،سینه،ران،وزنتعیین
انجامبطنیيحفرهچربیوفابرسیوسبورس

رویهازاستفادهباآمدهدستبههايداده. شد
GLMافزارنرمبهمربوطSAS1/9ویرایش

ازاستفادهباهامیانگینمقایسهوآنالیز) 16(
5احتمالسطحدردانکنايدامنهچندآزمون
صورتبهطرحآماريمدل. گرفتانجامدرصد

ij€+Ti+Yij= µفرمولایندرکهبود:
Yij :شدهگیرياندازهصفتمقدار
µ :نظرمورديجامعهدرصفتمیانگین
Ti:تیماراثر

ij€:باشدمیآزمایشخطاياثر.

بحثونتایج

مختلفسطوحتأثیرازحاصلنتایج
درگوشتیهايجوجهعملکردبرمرزهاسانس
آغازین،يدورهدر. استشدهارائه2جدول

ايـهتیماررـاثدورهلـکزـنیودـرش
گوشتیهايجوجهخوراكمصرفبرآزمایشی

هــکوريــطهـــب،)P>05/0(بوددارمعنی
قسمت در 300يکنندهمصرفانـــدگـــپرن

صرفــمبیشترینمرزهاسانسمیلیون
).2جدول(دادنــدشــاننراوراكــخ
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هاي گوشتیسطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد جوجهاثر - 2جدول
غذاییضریب تبدیل )گرم(افزایش وزن )گرم(مصرف خوراك 

سطح اسانس مرزه 
روز/ )قسمت در میلیون(

21-142-2242-121-142-2242-121-142-2242-1

b59/1092ab40/2984ab99/407627/65623/110561/176166/173/232/2صفر

150ab38/1123ab21/2914b59/403745/62806/112051/174879/164/232/2

300a31/1163a90/3077a20/424166/66088/120736/186876/154/227/2

450ab37/1139b80/2845b18/398587/65295/111223/176874/157/226/2

SEM68/2177/6043/5918/2350/6429/6305/014/008/0

P Value17/0028/0041/0393/0440/0204/0355/0733/0748/0
).P>05/0(باشنددار میحروف غیرمشابه در هر ستون داراي اختالف معنیهاي داراي میانگین

SEM :خطاي استاندارد میانگین

پژوهشهاي
تولیدات

دامی
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تبدیلضریبووزنافزایشباارتباطدر
تفاوتآزمایشیتیمارهايبینخوراك

وجود تیمول و .نشدمشاهدهداريمعنی
هاي ي غذایی جوجهکارواکرول در جیره

گوشتی موجب بهبود هضم و جذب مواد 
این تأثیر هنگامی بهتر ). 4(گرددمغذي می
ها در شرایط مطلوب شود که جوجهظاهر می

ي مثال اگر پرندگان با پرورشی نباشند، برا
اي با قابلیت هضم پایین تغذیه شوند و یا جیره

اینکه در شرایط محیطی آلوده قرار گیرند 
خواهد بود مشهودغذاییبهبود ضریب تبدیل

دار اسانس شاید عدم مشاهده تأثیر معنی). 18(
مرزه بر افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك 

به دلیل هاي گوشتی در بررسی حاضرجوجه
. شرایط مطلوب پرورش باشد

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف 
هاي اسانس مرزه بر خصوصیات الشه جوجه

گوشتی به صورت درصدي از وزن زنده در 
وزن نسبی ران، . شده استارائه3جدول 

هاي گوشتی تحت سینه، کبد و سنگدان جوجه
از تیمارهاي آزمایشی قرار تأثیر هیچکدام 

درصد وزن چربی حفره بطنی تحت .نگرفت
قرار گرفت به طوري که تأثیر اعمال تیمار

اسانس قسمت در میلیون 450تیمار حاوي 
قسمت در 300مرزه کمترین و تیمار حاوي 

اسانس مرزه بیشترین وزن را نشان میلیون
داري از نظر وزن تفاوت معنی). P>05/0(دادند

نسبی بورس فابرسیوس و طحال در میان
).3جدول (هاي مختلف مشاهده نشدتیمار

ي عدم تأثیر اسانس مرزه بر خصوصیات الشه
هاي گوشتی نیز ممکن است به دلیل جوجه

آل پرورش طیور در این بررسی شرایط ایده

اند که محققین دیگري نیز گزارش کرده. باشد
داري بر مصرف سطوح مختلف مرزه اثر معنی

رایط مطلوب در شهاي گوشتی عملکرد جوجه
و از این نظر با نتایج )23، 8(نداشت پرورشی 

تعداد دیگري از . مطالعه حاضر همخوانی دارند
عصاره آویشندار عدم تأثیر معنیمحققین نیز

بر خصوصیات را در شرایط مطلوب پرورشی 
اندهاي گوشتی را گزارش کردهالشه جوجه

پژوهشگران با کاربرد پودر مرزه برخی از). 2(
هاي ي جوجهیز بهبودي در خصوصیات الشهن

اند که با نتایج این مشاهده نکردهگوشتی
برخی ). 8،18(آزمایش مطابقت دارد

اند، که گیري کردهنیز نتیجهپژوهشگران 
داري بر رشد و استفاده از پودر مرزه تأثیر معنی

). 9(هاي گوشتی داردخصوصیات الشه جوجه
ضر با مطالعه حاي مطالعهعدم مطابقت نتیجه

در تفاوت در شرایط پرورشی توانمذکور را می
ازاستفادهسودمنديکلدر.جستجو نمود

بهبستگیطیورتغذیهدرداروییگیاهان
سطحوترکیبدرتفاوت. داردزیاديعوامل
پرندگان،ژنتیکدارویی،گیاهانمصرف

مزرعهمدیریتوخوراکیيجیرهکلیبترکی
درگذارتأثیرعواملترینمهمعنوانبهتواندمی
).19(شودگرفتهنظر

ي دار وزن نسبی چربی حفرهافزایش معنی
در قسمت در میلیون300بطنی در تیمار

قسمت در میلیون450مقایسه با تیمار 
ها در اسانس شاید ناشی از رشد سریعتر جوجه

ي این تیمار و در نتیجه تجمع چربی در حفره
. شکمی باشد

مطابق با نتایج این آزمایش، استفاده از 
داري بر وزن عصاره آویشن باغی تأثیر معنی
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). 1(هاي آزمایشی نداشت رتیمابین نسبی بورس فابرسیوس و طحال در 

هاي گوشتی به صورت درصدي از وزن زندهسطوح مختلف اسانس مرزه بر خصوصیات الشه جوجهاثر- 3جدول 
سطح اسانس مرزه

)قسمت در میلیون(
طحالبورس فابرسیوسچربی حفره بطنیسنگدانکبدسینهران

13/1293/1956/276/2ab81/109/012/0صفر
15073/1293/1962/271/2ab72/109/014/0
30076/1483/2290/281/2a90/110/015/0
45093/1232/1978/272/2b34/112/014/0
SEM190/0100/0136/0076/0123/0002/00008/0

P Value300/0373/0475/0937/0046/0908/0421/0
).P>05/0(باشند دار میمشابه در هر ستون داراي اختالف معنیهاي داراي حروف غیرمیانگین

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف 
در SRBCبادي ضد اسانس مرزه بر عیار آنتی

روزگی 35در .نشان داده شده است4جدول  
هاي حاوي اسانس مرزه اختالف تیمار
داري نسبت به تیمار شاهد از نظر عیار معنی
). P>05/0(نشان دادند SRBCبادي ضد آنتی

قسمت در میلیون 150که تیمار به طوري
بادي و تیمار باالترین تیتر آنتیاسانس مرزه 

در . را نشان دادباديشاهد کمترین عیار آنتی
قسمت در 450و 150اي ــروزگی تیماره42

داري نسبت به تیمار معنیزایشـــافمیلیون
SRBCبادي ضد شاهد از نظر تیتر آنتی

42و 35به طور کلی در ). P>05/0(داشتند 
هاي حاوي اسانس مرزه در روزگی تیمار

بادي ضد مقایسه با کنترل افزایش عیار آنتی

SRBCستم یک سیبا تحر.را نشان دادند
میتوان ین خارجیط پروتئمنی توسیا

ن را ین پروتئیبر ضد ايبادیالعمل آنتعکس
به عنوان يبادن آنتییقدرت ا. مشاهده نمود

ستم هومورال در یسییاز توانایشاخص
مورد استفاده قرار یدامکمونولوژییقات ایتحق

منی بر یستم ایزان پاسخ سیم). 5(گیرد یم
که طی،یز تنوع محیکی و نیاساس تنوع ژنت

واهد ــر خیغــز در بردارد متیه را نیعامل تغذ
شتر یدهنده قدرت بنشانبــهترخ ــپاس. بود

است و یخارجيزاماريیبمل در مقابل عوا
يبدست آمده دارايبادین پاسخ آنتیبنابرا

دام در یمثبت با مقاومت عمومیهمبستگ
).20(باشد یمها ماريیمقابل ب
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SRBC1به نسبتهاي گوشتیجوجهایمنی سطوح مختلف اسانس مرزه بر پاسخ اثر- 4جدول 

log2(2(SRBCبادي ضد غلظت آنتی)قسمت در میلیون(سطح اسانس مرزه

روزگی42روزگی       35
b8/4b8/5صفر
150a2/8a8/8
300a2/7ab6/7
450a6/7a4/8
SEM54/076/0

P-Value057/0002/0
).P>05/0(باشند دار میمشابه در هر ستون داراي اختالف معنیهاي داراي حروف غیرمیانگین

.روزگی انجام شد42و 35روزگی و خونگیري در 35و 28تزریق در -1
آزمایش هماگلوتیناسیون-2

نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف اسانس 
بادي ضد نیوکاسل و آنتیغلظتمرزه بر 

5هاي گوشتی در جدول گامبورو در جوجه
غلظتروزگی 35در . شده استارائه
150هاي بادي ضد نیوکاسل در بین تیمارآنتی
داراي تفاوت قسمت در میلیون450و 

که به طوري،)P>05/0(داري بودندمعنی
بادي ضد نیوکاسل در آنتیغلظتبیشترین 

و کمترین قسمت در میلیون150تیمار حاوي 
قسمت در میلیون450در تیمار حاوي غلظت

روزگی 42در . مشاهده شداسانس مرزه 
بادي ضد نیوکاسل در بین آنتیغلظت
قسمت در میلیون300هاي شاهد و تیمار

به ). P>05/0(داري بودند داراي تفاوت معنی

300که بیشترین تیتر در تیمار حاوي طوري
اسانس و کمترین آن در قسمت در میلیون

غلظتدر ارتباط با . تیمار شاهد بدست آمد
روزگی اختالف 35ورو در بادي ضد گامبآنتی

. هاي مختلف مشاهده نشدداري در تیمارمعنی
بادي ضد آنتیغلظتروزگی 42اگرچه در 

قسمت 450و 150هاي تیمارگامبورو در بین
داري اسانس مرزه تفاوت معنیدر میلیون
به طوریکه باالترین ). P>05/0(نشان دادند

تیمار در ) 884(بادي ضد گامبوروآنتیغلظت
و کمترین تیترقسمت در میلیون150

ونـلیـقسمت در می450ار ـمـدر تی) 4/745(
.مشاهده شد

هاي نیوکاسل و گامبورو در جوجه هاي گوشتیاثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر پاسخ به واکنش-5جدول 
)ELISA(بادي ضد ویروس گامبورو غلظت آنتی)HIبه روش (بادي ضد ویروس نیوکاسل غلظت آنتیفراسنجه

سطح اسانس مرزه
روز)/ قسمت در میلیون(

روزگی42روزگی35روزگی42روزگی35

ab6/2b2/31503ab843صفر
150a8/4ab8/31445a884
300ab6/3a8/41644ab808
450b8/1ab0/41646b745
SEM76/048/06/936/42

P-Value033/0016/0350/0017/0
).P>05/0(دار می باشند مشابه در هر ستون داراي اختالف معنیهاي داراي حروف غیرمیانگین
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سطوح مختلف اسانس نتایج حاصل از تأثیر
هاي سفید خون مرزه بر درصد سلول

شده ارائه6هاي گوشتی در جدول جوجه
خون در هاي مونوسیتسلولدرصد . است
قسمت در میلیون450و 300هايتیمار

شاهد داشتداري نسبت به تیمارکاهش معنی
)05/0<P .( خون ائوزینوفیلهاي سلولدرصد

هاي تأثیر تیمارز تحتیهاي گوشتی نجوجه
، به طوریکه )P>05/0(آزمایشی قرار گرفت

در تیمار ) 0/7(بیشترین درصد ائوزینوفیل 
) 4(و کمترین قسمت در میلیون150حاوي 

. مشاهده شدقسمت در میلیون450در تیمار
خون در تیمار هتروفیلهايسلولمیزان

نسبت به سایر قسمت در میلیون450حاوي 
داري نشان دادتیمارها کاهش معنی

)05/0<P .(ها از نظر درصد بین سایر تیمار
داري مشاهده نشد خون تفاوت معنیهتروفیل

)05/0>P( اما از نظر عددي بیشترین درصد ،
قسمت 150در تیمار حاوي ) 0/24(هتروفیل

در ارتباط با لمفوسیت. هده شدمشادر میلیون
قسمت 450ماردر تی) 8/73(انبیشترین میز

مشاهده شد که داراي تفاوت در میلیون
ها بودداري نسبت به سایر تیمارمعنی

)05/0<P .( تحت نسبت هتروفیل به لمفوسیت
بطوریکه با ) P>05/0(تاثیر تیمار قرار گرفت 

افزایش سطح اسانس این نسبت کاهش خطی 
.نشان داد

استفاده از با توجه به نتایج مطالعه حاضر، 
SRBCاسانس مرزه موجب افزایش پاسخ به 

هاي برخی از محققان شد که مطابق با یافته
5در آزمایش دیگري نیز میزان ).12(است

گرم پودر مرزه در کیلوگرم جیره باعث افزایش 
). 8(شده است SRBCبادي ضد آنتیغلظت

سرخارگل نیز موجب ي گیاه استفاده از عصاره

شده SRBCبادي ضد آنتیغلظتافزایش 
ي آویشن تأثیري بر است، در حالی که عصاره

).15(نداشت SRBCبادي ضد آنتیغلظت
، تأثیري بر )8(استفاده از پودر مرزه

بادي ضد ویروس نیوکاسل نداشتآنتیغلظت
شاید این. که با نتایج این پژوهش مغایرت دارد
وري مرزهآمغایرت به علت تفاوت در نوع فر

اسانس در مطالعه حاضر و پودر در مطالعه (
هاي گیاهی وردهآباشد، البته فر) ذکر شده

، آویشن باغی)6(دیگري همچون نعناع فلفلی
نیز ) 15(هاي آویشن و سرخارگل و عصاره) 1(

کیان به واکسن نیوکاسل تأثیري بر پاسخ ما
محققان با استفاده از پودر آویشن و . نداشت

داري بر درصد هتروفیل، نارگیل تأثیر معنی
و نسبت لمفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل

هتروفیل به لمفوسیت سرم خون ماکیان 
مطابق با نتایج ). 21(اندگوشتی مشاهده نکرده

این آزمایش کاربرد اسانس آویشن عیار 
بادي ضد واکسن نیوکاسل را به طور آنتی

. داري افزایش دادمعنی
بهبود پاسخ ایمنی در این بررسی احتماالً 

) کارواکرول و تیمول(مربوط به ترکیبات فنولی 
. مرزه است

هاي آزاد موجب تضعیفتولید رادیکال
کهطوريسیستم دفاعی بدن طیور شده به

ایمنیهاياز سلولبسیاريسلولیيدیواره
در برابرهاماکروفاژوهالمفوسیتهمانندبدن

دروبودهحساسبسیارکسیداتیواصدمات
بسیار تنششرایطمقابلدررانتیجه آنها

هاي سیستم سلول). 3(کند میپذیرآسیب
ایمنی براي پیشگیري از آسیب ناشی از 

از قبیلحصوالتیهاي آزاد مرادیکال
، اسکوربیک اسید، سوپراکسید A ،Eیتامینو

ردوکتاز، گلوتاتیون دیسموتاز، گلوتاتیون
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عدم تعادل دارند کهاالز ــداز و کاتــپراکسی
هاي تولیدکننده سیستماین محصوالت وبین

استرس اکسیداتیو شده رادیکال آزاد منجر به
هاي که با آسیب سلولی در بسیاري از حالت

آسیب ناشی از . شودپاتولوژیک همراه می
هاي آزاد یک مکانیسم مهم آسیب رادیکال

ترکیبات فنولی گیاهان ). 10(سلولی است 
در دخیلهايآنزیمکاراییافزایشدارویی با

گلوتاتیونهمانندبدناکسیدانیآنتیسیستم
کننده توانند براي سالمتی مصرفدوکتاز میر

).3(مناسب باشند 
این تحقیق استفاده از بر طبق نتایج

داري بر تاثیر معنیاسانس مرزهسطوح مختلف
افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك نداشت 

قسمت در میلیون اسانس 300ولی سطح 
دار خوراك مصرفی در مرزه باعث افزایش معنی

همچنین .مختلف پرورش گردیدهاي دوره
قسمت در 150(سطوح کم اسانس مرزه 

بهبود ایمنی سلولی و هومورال را ) میلیون
به دلیل تفاوت پاسخ سطوح . موجب شد

هاي مختلف اسانس مرزه بر عملکرد و فراسنجه
ایمنی انجام آزمایشات دیگري جهت تعیین 

توصیه سطح مناسب استفاده از اسانس مرزه
.گرددمی

روزگی42سن هاي گوشتی در هاي سفید خون جوجهسطوح مختلف اسانس مرزه بر درصد سلولتأثیر- 6جدول 
سطح اسانس مرزه

روز/)قسمت در میلیون(
تروفیله/لمفوسیتلمفوسیتهتروفیلائوزینوفیلمونوسیت

a2/56/6صفر a6/23 ab6/6438/0 a

150ab6/30/7 a0/24 ab4/6537/0 a

300c6/2a0/62/23 ab2/6834/0 a

450b2/3b0/40/19 ba8/7326/0 b

SEM50/182/18/0062/160037/0
P-Value585/0038/0027/00002/00026/0

).P>05/0(باشند دار میمشابه در هر ستون داراي اختالف معنیهاي داراي حروف غیرمیانگین
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Effect of Different Levels of Essential Oil of Satureja Hortensis on
Performance, Carcass Characteristics and Some Immune and Blood

Parameters of Broiler Chickens

Maryam Zadehamiri1, Mohammad Bojarpour2, Somayyeh Salari3, Morteza
Mamoueei4 and Masoud Ghorbanpour5

Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Satureja

Hortensis essence on performance, carcass characteristics and immune response of
broiler chickens. 220 one day old Ross 308 chicks were used in completely randomized
design with 20 experimental units with 4 treatments, 5 replicates and 11 chicks in each
replicate for 42 days. The dietary treatments consisted of a basal diet, and Satureja
Hortensis essence (150, 300 and 450 ppm) added to the basal diet. Performance
parameters were recorded weekly and carcass characteristics analyzed at 42 days of age.
The results showed that consuming 300 ppm essence increased the feed intake of broiler
chickens (P<0.05). The lowest relative weight of abdominal fat was related to 450 ppm
Satureja Hortensis essence (P<0.05). At 35 and 42 days of age, highest antibody titer
against SRBC was observed in group fed with diet containing 150 ppm essence
(P<0.05). At 35 day, highest antibody titer against Newcastle at 150 ppm and at 42 day,
the highest antibody titer was observed in group fed diet containing 300 ppm Satureja
Hortensis essence. At 42 day, the highest antibody titer against Gumboro was related to
150 ppm essence (P<0.05). The lowest percentage of heterophile, the highest percentage
of lymphocytes and the lowest ratio of heterophile to lymphocyte proliferation were
observed in the 450 ppm essence (P<0.05). Our results suggest that addition of Satureja
Hortensis essence to broiler diet did not affect performance and carcass characteristics
but improved immune responses of  broiler chicks.

Keywords: Essence, Satureja Hortensis, Performance, Carcass characteristics,
Immune system, Broiler
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