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هاي خونی و فراسنجه،عملکردمرزه با و بدون آنزیم بر، اثرات  آویشن
گوشتیجوجه هاي ایمنی در

3علی نوبختو2فرزاد  چاووشی،1علیرضا صفامهر

arsafamehr51@yahoo.ca)یسنده مسوول:و، (نآزاد اسالمی، واحد مراغهدانشگاهاستاد، -1

آزاد اسالمی، واحد مراغهدانشگاه، و دانشیارارشدآموخته کارشناسیدانش-3و 2
6/4/94تاریخ پذیرش:3/11/93تاریخ دریافت: 

چکیده
و ت الشه یکیف،گیاهان دارویی آویشن و مرزه، همراه با آنزیم بر عملکرداستفاده از پودر این تحقیق به منظور تعیین اثرات 

قطعه 480با روزگی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی42تا 1سنهاي گوشتی ازجوجههاي خونی جهفراسن
هاي آزمایشی عبارت . جیرهشدء قطعه جوجه) اجرا20تکرار (هر تکرار داراي 3تیمار و 8در)308ي راس جوجه گوشتی (سویه

) حاوي تیمار 4مرزه درصد1) حاوي 3آویشن، درصد 1) حاوي2اهان دارویی)، ) تیمار شاهد (بدون استفاده از گی1بودند از: 
درصد 05/0آویشن + درصد1) حاوي 6درصد آویشن، 5/0درصد مرزه + 5/0) حاوي 5آنزیم، % مولتی05/0شاهد + 

درصد05/0آویشن ورصدد5/0مرزه + درصد5/0) حاوي 8آنزیم، درصد مولتی05/0مرزه + درصد1حاوي )7آنزیم، مولتی
طور هآنزیم بآنزیم. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که افزودن گیاهان دارویی مرزه و آویشن و مکمل مولتیمولتی
42تا 0روزگی) و کل دوره پرورشی (42تا21ضریب تبدیل غذائی در دوره رشد (بهبودسبب افزایش وزن روزانه  و داريمعنی

استفاده توام آویشن و مرزه سبب کاهش درصد چربی بطنی در مقایسه با ). P>05/0(شدنددر مقایسه با تیمار شاهد روزگی)
قرار نگرفت. یهاي آزمایشتأثیر گروهاوریک خون تحت گلیسرید، آلبومین و اسید). غلظت کلسترول، تريP>05/0(شد4تیمار 

شدندآنزیم مشاهده فوسیت در تیمار حاوي مخلوط آویشن و مرزه و مولتیکمترین درصد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لم
)05/0<Pکاهش آنزیم اثرات مثبت بر رشدشود که استفاده از مخلوط آویشن و مرزه و مکمل مولتیگیري می). به طور کلّی نتیجه ،

.داردو صفات ایمنی چربی بطنی

گوشتیهايجوجه، ، آویشنآنزیمکلیدي: هايواژه

مقدمه
ترین مشاغل گوشتی یکی از مهمرورش طیورپصنعت 

هاي اخیر، اهمیت پویا در زمینه داد و ستد است. در سال
اقتصادي روز به افزایش سود هاي خوراکی با هدف افزودنی

روز افزایش یافته است و امروزه به طور جدي سالمتی خوراك 
تهیه اقتصادي بیش از گذشته مورد توجه است. از طرف دیگر،

ها بیوتیکآنتیباشد.خوراك یکی از فاکتورهاي اساسی می
بیش از چندین سال است که در خوراك حیوانات، براي بهبود 

اختصاصی و يعملکرد و جلوگیري از بعضی از عوامل بیماریزا
فلور روده استفاده هاي مفید در میکروافزایش میکروارگانیسم

هاي محرك بیوتیکستفاده از آنتیادر حال حاضرا امدنشومی
رشد به دلیل توسعه عوامل میکروبی مقاوم در انسان ممنوع 

هاي جدید شده است و امروزه تالش براي یافتن جایگزین
ها در جیره حیوانات افزایش یافته است یکی بیوتیکبراي آنتی

نظیر دیگر و مواد افزودنی ها، گیاهان دارویی از این جایگزین
باشد.ا میهآنزیم

ايآویشن یکی از گیاهـان دارویـی بـا خاسـتگاه مدیترانـه     
هـاي ویژگـی اکسیدانی و است که بیشتر به دلیل خاصیت آنتی

آویشن مواد مؤثرهترین . مهمباشدضدباکتریایی مورد توجه می
اکسـیدانی  آنتیهايویژگیکه داراي بودهول و تیمول راکوراک

گیـاه   فنولئیـک موجـود در ایـن    ترکیبات .)41(دنباشقوي می
به دلیل بروز خاصـیت ضـد میکروبـی و ضـد قـارچی      دارویی 

و دنلـی )، 4و همکـاران ( لـن آ،عالوههب.)1باشند (پراهمیت می

) اثرات مفید آویشـن را  12و همکاران (کراس) و 13(همکاران
گزارش کردند.بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذاییدر 
مـرزه گیاهرويتاکنونکهتجربیویشگاهیآزمامطالعاتدر

کننـده تسـهیل متعـددي از جملـه   خـواص است،انجام گرفته
ضـد  ) اثـرات 35(گوارشالیت دستگاهفعتقویتوهضمعمل

و تقویـت سیسـتم  ضداسـهال ،ضـد حرکـات دودي  ،اسپاسم
گزارش شـده اسـت  کبديکارکردو افزایشگوارشی-آنزیمی

دمولهايقارچعلیهخصوصهبچیقارضدخاصیت). مرزه38(
سـفیدکن و  وداشـته )14(ضـد اکسیداسـیونی  فالتوکسین وآ

میکروبــی اســانس گیــاه مــرزه راضــدات ) اثــر35همکــاران (
.گزارش نمودند

اي در ها براي کاهش اثـرات مـواد ضـدتغذیه   امروزه آنزیم
ن فواید افزود. )8(شوندهاي طیور به کار گرفته میاغلب جیره

ها با افزودن کربوهیـدرازها و فیتـاز تشـخیص داده شـده     آنزیم
است. این فواید شامل بهبود قابلیت هضم مواد مغذي، کاهش 
دفع ازت و فسفر، افزایش استفاده از اجزاي خوراکی جایگزین، 
کـاهش در تغییـرات کیفیـت مـواد مغـذي اجـزاي خــوراکی و       

تفاده از اثـرات مثبـت اسـ   ).6(کاهش وقوع بستر رطوبی است
سـویا گـزارش   کنجالـه  -هاي بر پایه ذرتآنزیم در جیرهمولتی

در منابع گیاهی مورد استفاده با توجه به اینکه ). 43شده است (
اي محلــول در سـاکاریدهاي غیرنشاســته در تغذیـه طیــور پلــی 

سـاکاریدها  اندوسپرم و دیواره سلولی آنها وجود دارند. این پلـی 
کوزیته سـ زیـاد آب را داشـته و وی  ظرفیت باند شدن با مقـادیر 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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). 10،21(دهنـد مواد هضمی را در روده کوچـک افـزایش مـی   
طور مستقیم از طریق کاهش ب بهآافزایش ویسکوزیته و ابقاء 

سرعت عبور و زمان رسیدن مواد مغذي به دیواره سـلول روده  
و از طریق غیر مسـتقیم از راه تحریـک تکثیـر میکروفلـوراي     

شـود.  ی مانع از هضـم مـواد مغـذي مـی    روده و تخمیر میکروب
میکروفلوراي تکثیر یافتـه در روده کوچـک بـا میزبـان جهـت      
ــی و      ــم چرب ــرده و هض ــت ک ــذي رقاب ــواد مغ ــتفاده از م اس

هاي محلول در چربی را به طریـق اثـر بـر دکونژوگـه     ویتامین
. این اثـرات منفـی   )16،31دهد (اسیدهاي صفراوي کاهش می

از طـرف دیگـر   شود. کاهش داده میدر طیور با مکمل آنزیمی 
متابولسـیم و   قابـل  هـا بـراي افـزایش انـرژي     استفاده از آنزیم

هاي وجههاي جئی استفاده از مواد خوراکی موجود در جیرهآکار
شواهد علمی مبنـی بـر ایـن کـه     گوشتی گسترش یافته است. 

هـاي مفیـد را   نها رشـد بـاکتري  آهاي ی و عصارهیگیاهان دارو
زا را در دسـتگاه  هـاي بیمـاري  و فعالیت باکتريتحریک کرده

با توجه بـه  ). 22،41وجود دارد (،دهندگوارش طیور کاهش می
ها و مشکالت مربـوط بـه افـزودن آنهـا در     گران بودن عصاره

در مقایســه بــا ی یــی طیــور اســتفاده از گیــاه دارویجیــره غــذا
).39گزارش شـده اسـت (  مفیددر چند تحقیق ها بیوتیکآنتی

ی و یــشــواهد خیلــی محــدودي از اثــر ترکیبــات گیاهــان دارو
هاي گوشتی وجـود دارد هاي مکمل شده با آنها در جوجهنزیمآ
هـا بـا   تاکنون تحقیقی در خصـوص اسـتفاده تـوام آنـزیم    . )7(

انجام نگرفته است. لـذا هـدف   (آویشن و مرزه) ان داروییگیاه
ن و مـرزه و  حاضر ارزیابی اثرات گیاهان دارویی آویشـ تحقیق

ــزیم بــر مکمــل مــولتی و بعضــیکیفیــت الشــه،ملکــردعآن
.باشدمیهاي گوشتی جوجههاي خونی و هماتولوژي فراسنجه

هامواد و روش
مخلـوط  قطعه جوجه گوشـتی 480از آزمایشبراي انجام 

در قالـب طـرح   308راس سـویه یـک روزه  مساوي دو جنس
قطعـه جوجـه در هـر    20(تکرار3تیمار و 8کامال تصادفی با 

) جیـره شـاهد   1هاي آزمایشی شامل: . جیرهدشاستفاده تکرار) 
1) جیـره حـاوي   2)، و آنـزیم (بدون استفاده از گیاهان دارویی

+ شـاهد ) جیره 4درصد مرزه، 1) جیره حاوي 3درصد آویشن، 
درصـد مـرزه +   5/0) جیره حاوي 5درصد مولتی آنزیم، 05/0
05/0درصد آویشـن +  یکجیره حاوي ) 6درصد آویشن، 5/0

05/0درصـد مـرزه +   یک ) جیره حاوي 7درصد مولتی آنزیم، 
5/0درصـد مـرزه +   5/0جیره حاوي ) 8درصد مولتی آنزیم و 

ایندراستفادهموردآنزیمو مولتی آنزیم بودند. درصد آویشن 
(محصـول شـرکت تـک    1مولتی آنزیم نـاتوزیم پـالس  طرح،

آزمایشی بـا  هاي جیرههمه.بوداسترالیا کشورساخت  فرآوره) 
جـداول اسـتاندارد   بر اساس راهنماي انرژي و پروتئین یکسان 

) روزگـی 1-21آغازین (ي براي دو دوره)27(احتیاجات غذایی 

). 1(جــدول شــدند) تنظــیم روزگــی21-42رشــد (ي دورهو 
گیاهان دارویی جهت تعیین ترکیبـات شـیمیایی مطـابق روش    

AOAC)5درصـد مـاده خشـک    100بر اسـاس  الیز شدند.) آن
% الیــاف خــام، 8/21، % پــروتئین خــام51/15آویشــن حــاوي 

درصـد  100بـر اسـاس   فسفر کل بود.23/0% کلسیم و25/1
% الیـاف  4/18% پروتئین خام، 21/13ماده خشک مرزه حاوي 

دوره طـول در فسـفر کـل بـود.   28/0% کلسـیم و  12/1خام، 
و افزایش وزن بـدن پرنـدگان   پرورشی میزان خوراك مصرفی

شده و ضریب تبدیل غـذایی در  ثبتهر تکرار بصورت هفتگی 
. در پایـان دوره آزمـایش بـه    دشـ هر گروه محاسبه و ثبت مـی 

گیـري اجـزاء الشـه (درصـد الشـه، ران، سـینه،      انـدازه منظور 
) کـور هاي، قلب، وزن نسبی روده کوچک و رودهکبدسنگدان،

کـه حـداقل   هـایی ر از میان نیمچـه دو قطعه جوجه از هر تکرا
صورت تصـادفی  هب،اختالف وزن با میانگین آن واحد را داشتند

انتخاب و پـس از شـماره زنـی بـه پـاي آنهـا، جهـت تخلیـه         
ساعت از غـذا محـروم   12مدت همحتویات دستگاه گوارش، ب

ـ    هاشدند. جوجه یمجدداً توزین و از ناحیـه اولـین مهـره گردن
ــت. کشــتار ــصــورت گرف ــین ب ــاي فراســنجهه منظــور تعی ه

چـپ  از وریـد بـال   42گیـري در روز  بیوشیمیایی خون، خـون 
از ). یـک نمونـه  نـر و مـاده  جوجه2انجام گرفت (از هر تکرار 

هاي اپنـدورف فاقـد مـاده ضـد انعقـاد      خون اخذ شده در  لوله
دار ریخته شد و سرم آنها با استفاده از یک سـانتریفوژ یخچـال  

)PIT 320 R(10دور در دقیقـه و در مـدت   3000سـرعت  با
هاي جدا شـده  د. سرمشجدا یلسیوسسدرجه4دقیقه و دماي 

درجـه -20گذاري شـده در دمـاي  هاي اپندورف شمارهدر لوله
داري شـدند. میـزان کلسـترول،    گراد تا زمان آنالیز نگـه سانتی

بـا  ، اسید اوریک، آلبـومین، پـروتئین کـل    گلیسرید، گلوکزتري
ــتگاه  ا ــتفاده از دسـ ــالیزسـ ــار آنـ ــا  خودکـ ــاخت آمریکـ سـ
)AutoAnalyzer, Technicon RA-1000ــدازه ــري ) ان گی

انعقـاد  ضـد هـاي حـاوي مـاده   در لولـه خونشد. نمونه دیگر
)EDTA ،mg/ml1    ،ریختــه شــد و ســریعاً در آزمایشــگاه (

هـاي  پارامترهاي همـاتولوژي آنهـا (شـمارش تفریقـی گلبـول     
ــد  ــین ش ــفید) تعی ــراي. )28(س ــمارشب ــیتش ولنفوس

دوآزمایشیهر واحدازپرورش42روزدرخون،يهاهتروفیل
ازاسـتفاده بـا لیتـر خـون  میلـی 2بـال وریدازوانتخابپرنده

وشـد گرفتـه آغشته بودنـد، هپارینبهپیشترکههاییسرنگ
تعـداد شـمارش .تهیـه شـد  هـا پرنـده خـون نمونهازگسترش

ـ ولنفوسـیت  پـی درواز میکروسـکوپ اسـتفاده بـا لهتروفی
بـا  حاصـل هـاي در پایـان داده .شـد انجـام رایتآمیزيرنگ

مـورد تجزیـه و  SASافزار آمـاري  نرمGLMاستفاده از رویه
و براي مقایسـه میـانگین تیمارهـا، از    )34(تحلیل قرار گرفتند 

درصد اسـتفاده  5اي دانکن در سطح احتمالی دامنهچند آزمون 
د.  گردی

1- Natuzyme Plus: each kg provides: 1,500,000 units phytase, 10,000,000 units xylanase, 6,000,000 units cellulase, 700,000 units
betaglucanase, 700,000 units alpha-amylase, 70,000 units pectinase, 500,000 units phyytase, 3,000,000 units protease and 30,000
units lipase
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(اجزاي جیره بر اساس درصد می باشند)ترکیب جیره غذایی در تیمارهاي مورد آزمایش- 1جدول
Table 1. The diet composition in experimental diets (components of diet in ration based on hundred percent)

مواد خوراکی
)21-42جیره رشد ()1- 21(جیره آغازین

درصد1درصد     5/0شاهد         درصد1درصد   5/0شاهد      
51/5881/5712/5761/6594/6427/64ذرت

72/3174/3277/3243/2943/2943/29کنجاله سویا
333000پودر ماهی

53/271/289/26/178/196/1روغن گیاهی
305/0105/01گیاه دارویی

30/129/127/128/128/128/1صدفپوسته
06/107/107/125/124/124/1دي کلسیم فسفات

23/023/023/029/029/029/0نمک طعام
125/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی

225/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی
15/015/015/005/005/005/0متیونین-دي ال 

ترکیب شیمیایی محاسبه شده
kcal/kg300030003000300030003000)(انرژي قابل متابولسیم 

56/2156/2156/2175/1875/1875/18پروتئین خام  (%)
94/094/094/085/085/085/0کلسیم  (%)

42/042/042/038/038/038/0فسفر قابل دسترس (%)
14/014/014/014/014/014/0سدیم  (%)

42/142/140/155/155/155/1اسید لینولئیک  (%)
71/379/388/371/379/388/3الیاف خام (%)

25/125/125/102/102/102/1لیزین (%)
45/045/045/035/035/035/0متیونین (%)

87/087/087/067/067/067/0متیونین+ سیستین (%)
ویتامین k3 ،mg1800ویتامین E ،mg000/2ویتامین D3 ،IU000/18ویتامین A ،IU000/000/2ویتامین IU000/000/9کیلوگرم ازمکمل ویتامینی شامل 5/2ر ) ه1(

B1 ،mg600/6 ویتامینB2 ،mg000/3 ویتامینB6 ،mg1000B9 ،mg15 ویتامینB12 ،mg100ویتامینH2 وmg000/500کیلوگرم از  5/2) هر 2(کلراید بود.کولین
سلنیوم بود.mg200ید و mg000/1مس، mg000/10روي، mg000/100آهن، mg000/500منگنز، mg000/100مکمل معدنی شامل 

و 38/0، 32، 2/8() و  22/0و 28/0، 8/72/34(پروتئین خام، الیاف خام، کلسیم و فسفر حاوي به ترتیبدرصد و یا آویشن 1و 5/0و آویشن ) گیاه دارویی حاوي مرزه 3(
28/0 (

نتایج و بحث
2ها در جدول آزمایشی بر عملکرد پرندههايتأثیر جیره

کننده گیاهان گوشتی دریافتهايجوجه.خالصه شده است
دارویی و مکمل مولتی آنزیم از افزایش وزن بیشتري در دوره 

.دنباش) برخوردار می1- 42) و کل دوره پرورشی (21-42رشد (
دار نبودهاي آزمایشی با گروه شاهد معنیولی تفاوت گروه

)05/0P>(.هاي در دوره آغازین خوراك مصرفی در همه گروه
داري نشان دادآزمایشی نسبت به شاهد افزایش معنی

)05/0<P بیشترین میانگین افزایش وزن در دوره آغازین .(
کل یشن، و در دوره رشد و% آو1حاوي هاي متعلق به گروه

آنزیم بود دوره مخلوط آویشن، مرزه و مکمل با مولتی
)05/0<P.(گوشتی در اثر هايبهبود در افزایش وزن جوجه

قابلیت هضم مواد براین گیاه مفیداستفاده از آویشن به اثرات 
تواندکه میعوامل دیگري) 22مغذي نسبت داده شده است (

ها نسبت ارویی بر عملکرد رشد پرندهبه اثرات مثبت گیاهان د
اکسیدانی و ضد میکروبی این داده شود احتماالً خاصیت آنتی

باشد. مکانیسم عمل این ها در روده میدسته از افزودنی
وجود دارد شواهديگیاهان به خوبی مشخص نشده است ولی 
سبب در جدار روده،که نفوذ مواد فعال گیاهی به غشاء سلولی

افزایش سطح .)36(دشومیزابیماريهايتن باکترياز بین رف
هاي انگشتی در سطح روده به عنوان عامل و تعداد سلول

هاي گیاهان داروییدر گروهافزایش میزان جذب مواد مغذي
) نشان دادند 22و همکاران (گاوتنال). 24گزارش شده است (

هاي گیاهی در تغذیه طیور سبب تحریک که استفاده از عصاره
هاي هاي هضمی، بهبود نقش کبد و افزایش آنزیمسیستم

مانند مؤثراین اثرات به وجود مواد د. شوهضمی پانکراس می
نسبت داده شده است که نهایتا افزایش تیمولکارواکرول و 

شود.قابلیت هضم مواد غذائی را در روده موجب می
ونگژهاي موافق با یافتهتحقیقنتایج حاصله از این 

) بود که گزارش کرده بودند افزودن مخلوط 45همکاران (
هاي ضروري آویشن، پونه کوهی و دارچین سبب بهبود روغن

) 25و همکاران (لی هاي گوشتی شده بود.عملکرد جوجه
سازي جیره با گیاهان دارویی حاوي مکملندمشاهده نمود

و اوکک. شودضریب تبدیل غذایی میافزایشباعث ارواکرولک
پودر گیاه % 2) گزارش کردند که استفاده از 30همکاران (

تدر مغایرد. یهاي گوشتی را بهبود بخشآویشن عملکرد جوجه
) هیچ تغییري را در 33و همکاران (ساریکا،هاي مابا یافته

آویشن گیاه افزودنهاي گوشتی در اثر افزایش وزن جوجه
رزماري و هاي هعالوه بر این استفاده از عصار. کردندمشاهده ن

هاي گوشتی داري بر عملکرد جوجهمعنیتأثیرآویشن هم 
هايفعالیتتنظیموایمنیسیستمرويبرآویشن.)20(نداشت 

ماده موثرهآویشن دراست،مؤثرریزدرونغددهورمونی
وداردباکتریاییضدخاصیتفنلاتیلمتیل- 1- 2متیل- 5

اعمالطریقازگیاهیهايعصارهبیوتیکیآنتیعملروش
گیاهازاستفادهباشد،میسلولیدیوارهتراواییدرتغییراتی
طولافزایشوایمنیبهبودباعثشدهخشکآویشندارویی

افزایشعلتبهوشدهآنپرزهايو تعدادها کریپتعمق،روده
موادجذببرايفرصترودهباشدههضمموادتماسسطح
به غلظت تواندمیعلت مغایرت ). 2(ودشمیمهیابیشترمغذي
.باشدمؤثر و شرایط محیط پرورش مرتبطمواد 
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هاي گوشتی با اضافه نمودن بهبود در عملکرد جوجه
) افزایش 1هاي آنزیمی احتماالً به دلیل دو مکانیسم مکمل

باشد.می) بهبود قابلیت هضم مواد مغذي2ومصرف خوراك
اهش ویسکوزیته و سبب کاهش زمان این دو مکانیسم موجب ک

ابقاء مواد هضمی در دستگاه گوارش شده و اجازه مصرف بیشتر 
خوراك را داده و بنابراین سبب بهبود رشد و ضریب تبدیل 

آنزیم در ) با افزودن مولتی43یو و چانگ (). 23(شودغذایی می
هاي حاوي ذرت افزایش در سطح انرژي قابل متابولیسم را جیره
هاي بر ش نمودند. اثرات مثبت استفاده از آنزیم در جیرهگزار

وهرناندزمطابقت دارد. ) 43(پایه ذرت با تحقیق یو و چانگ 
گیاهانهايعصارهازاستفادهکه) نشان دادند20(همکاران

هضمبهبودسریعتر،رشدباعثرزماريآویشن ودرمنه،
خشک مادهازهاستفادقابلیتونشاستههضماي، قابلیتروده
همچنین .گرددمیگوشتیهايجوجهدرغذاییهايجیره

افزودن آنزیم گزارش نمودند که ) 19و همکاران (اجاتیح
سویاکنجاله- گندم–هاي بر پایه ذرت در جیره)ایندوفیددابیلو(

.شودمیخوراكباعث افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل 

رمصرفی در دوره آغازین در اثدر تحقیق حاضر افزایش خوراك 
). 2(جدول هاي حاوي آنزیم مشاهده شدمصرف جیره

اثرات مفید این گیاهان دارویی بر ضریب تبدیل و افزایش 
واسطه دارا بودن ترکیبات ضد میکروبی و هتواند بوزن می

هاي مضر دستگاه گوارش و نهایتا تیک بر باکتريیوبفعالیت آنتی
از مواد مغذي و قابلیت هضم خوراك در بهبود استفاده

هاي گوشتی شده و همچنین بواسطه تحریک تولید صفرا جوجه
و فعالیت آنزیمی باعث تسریع در هضم و جذب مواد مغذي شده 

در خوراكو نهایتا موجب افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل 
) 24(لی و همکاران ).32،42(گردد هاي گوشتی میجوجه

حاوي تیمول و داروییانند اثرات مثبت گیاهگزارش نمود
قارچیضدوباکتریاییضداثراتناشی ازتواندمیکارواکرول

هاي آزمایشی گروهدررفتهکارهبگیاهاندر ترکیباتموجود
ضمندستگاه گوارش،مضرمیکروبیجمعیتکاهشباکهباشد

ازگیريجلوباوهاجوجهو ایمنیسالمتیسطحارتقاءبهکمک
مضر میکربیجمعیتتوسطآمینهاسیدهايپروتئین وتجزیه

.استنیز شدهآنهاعملکردبهبودبهمنجرگوارش،دستگاه

)در روزگوشتی (بر حسب گرمهايجوجهبر عملکرد مولتی آنزیم، آویشن و مرزه اثرات- 2جدول 
Table 2. The effects of Multi-enzyme, Thymus and Saturea on on performance in broiler (gr/day)

12345678p-valueSEMسنتیمارهاي آزمایشی

خوراك مصرفی
21-0b29/37a12/39a05/40a06/39a21/39a00/40a79/39a54/390423/046/0
42-21
42-0

42/104
54/75

75/107
61/72

14/104
77/76

92/103
12/76

78/108
96/78

57/106
04/78

41/106
86/77

61/109
58/79

1154/019/2
47/1 1765/0

افزایش وزن روزانه
21-0ab15/27a48/27b10/25ab01/26b08/25ab6/26ab70/25ab92/250234/065/0
42-21b58/47a34/61a90/56a71/57a38/62a73/58a09/59a55/630342/036/2
42-0b82/38a83/46a27/43a11/44a39/46a96/44a78/44a42/47037/047/1

ضریب تبدیل غذایی
21-0c38/1bc42/1a6/1ab5/1a56/1ab51/1a55/1ab52/10376/004/0
42-21a20/2b81/1b82/1b81/1b74/1b82/1b69/1b73/10211/006/0
42-0a95/1b60/1b78/1b73/1b70/1b74/1b74/1b68/10134/006/0

:a-b05/0(دار هستنددر هر ردیف اعداد داراي حروف نامشابه از لحاظ آماري داراي اختالف معنی<P.(
درصد 05/0) جیره پایه + 4رزه، درصد م1) جیره حاوي 3درصد آویشن، 1) جیره حاوي 2) جیره شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی و آنزیم)،  1هاي آزمایشی شامل: جیره

05/0) جیره حاوي یک درصد مرزه + 7درصد مولتی آنزیم، 05/0) جیره حاوي یک درصد آویشن + 6درصد آویشن، 5/0درصد مرزه + 5/0) جیره حاوي 5مولتی آنزیم، 
درصد آویشن و مولتی آنزیم5/0درصد مرزه + 5/0) جیره حاوي 8درصد مولتی آنزیم و 

ه شده یارا3هاي غذایی بر اجزاء الشه در جدول اثر جیره
درصدي گیاهان دارویی آویشن و 5/0مخلوط از است. استفاده 

داري در درصد چربی بطنی و باعث کاهش معنی)5(تیمار مرزه
که با شاهد ه بود شد4و 2ترتیب در مقایسه با تیمار ران به

عه درصد الشه، درصد در این مطالداري نداشتند.تفاوت معنی
و ، لوزالمعده، قلب کورهايروده کوچک، رودهسینه، وزن نسبی 

هاي مختلف آزمایش قرار نگرفت.گروهتأثیرتحت سنگدان 
هاي آنزیمی مکملنتایج حاصله در این آزمایش در مورد تأثیر

و همکاران گلیانهاي داخلی بدن با نتایج انداموي وزن ربر 
) 33و همکاران (ساریکاو)20کاران (و همهرناندز)18(

نشان دادند استفاده از ) 18و همکاران (گلیانخوانی داشت.هم
داري بر درصد طیور تأثیر معنیهاي تجارتی در تغذیهآنزیم

و هرناندز. ردوزن نسبی سنگدان، قلب و کبد ندا،چربی بطنی
ن، ر وزن نسبی سنگدابداري ) هیچ تفاوت معنی20همکاران (

گوشتی تغذیه شده از جیره مکمل يهاکبد و لوزالمعده جوجه
بیوتیک و دو عصاره گیاهی (پونه، فلفل و دارچین، و شده با آنتی

و لیمشاهده نکردند.را مخلوطی از آویشن، مرزه و درمنه) 
دار ق) در آزمایش خود از کارواکرول و تیمول در م24همکاران (

اده کردند و هیچ تفاوتی را در استفگرم بر کیلوگرممیلی200
وزن نسبی کبد در مقایسه با شاهد گزارش نکردند.
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گوشتی (بر حسب درصد)هاياثرات مولتی آنزیم، مرزه و آویشن بر صفات الشه جوجه- 3جدول 
Table 3. The effects of Multi-enzyme, Thymus and Saturea on carcass characteristics in broiler (%)

تیمارهاي آزمایشیصفات الشه
12345678P-valueSEM

56/7008/7142/7078/7107/7263/7096/7059/701881/073/0الشه
43/741/674/777/631/712/81/818/71154/079/0وزن روده کوچک

31/033/028/039/027/031/029/029/01765/004/0لوزالمعده
12/129/133/118/135/123/152/137/16861/013/0کورهايروده

ab64/3ab46/3ab54/3a97/3b01/3ab48/3ab23/3ab26/3037/025/0چربی بطنی
92/393/390/372/507/433/323/403/4342/073/0سنگدان

03/2927/3248/3271/3246/3282/3034/3011/333543/034/1سینه
ab54/26a11/28ab41/26ab64/26b24/25ab56/26b85/25ab87/260241/055/0ران
46/316/325/321/325/334/315/310/31821/018/0کبد
ab91/0ab82/0a96/0b7/0ab79/0ab78/0a98/0ab78/00323/008/0قلب
:a-b05/0هستند (دارف نامشابه از لحاظ آماري داراي اختالف معنیدر هر ردیف اعداد داراي حرو<P.(
) جیره 5درصد مولتی آنزیم، 05/0) جیره پایه + 4درصد مرزه، 1) جیره حاوي 3درصد آویشن، 1) جیره حاوي 2) جیره شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی و آنزیم)،  1هاي آزمایشی شامل: جیره

درصد 5/0) جیره حاوي 8درصد مولتی آنزیم و 05/0) جیره حاوي یک درصد مرزه + 7زیم، درصد مولتی آن05/0) جیره حاوي یک درصد آویشن + 6درصد آویشن، 5/0درصد مرزه + 5/0حاوي 
درصد آویشن و مولتی آنزیم5/0مرزه + 

مرزه همراه با مکمل استفاده از گیاهان دارویی آویشن و
داري بر سطح گلوکز سرم خون جوجه معنیتأثیرآنزیم مولتی

ها حاصل از مقایسه میانگیننتایج ).P>05/0(داشتگوشتی 
هاي نشان داد که تیمارهاي آزمایشی دریافت کننده گروه

درصد 1(6ودرصد مرزه)5/0درصد آویشن+5/0(آزمایشی
غلظت گلوکز خون کمتري در آنزیم)درصد مولتی05/0آویشن+

و بهشتی نتایج نتایج با این .داشتندمقایسه با تیمار شاهد 
ددي را در میزان گلوکز خون که کاهش ع)7(همکاران 

هاي تخمگذار تغذیه شده با تیمارهاي آزمایشی حاوي نعناع، مرغ
تحقیق درداشت.مغایرتندمرزه را مشاهده نمودآویشن و

داري در غلظت گلوکز ) تغییر معنی29نواز (نوبخت و مهمان
% درصد آویشن، 2گذار تغذیه شده با سطوح هاي تخمخون مرغ

% از هر کدام) گزارش نشد. 1نه و مخلوط آنها (نعناع، و پو
شواهد محدودي از علل کاهش گلوکز سرم در اثر مصرف 

هاي دار بین گروهعدم تفاوت معنیی وجود دارد. یگیاهان دارو
این پژوهش در مورد غلظت کلسترول ومختلف آزمایشی در 

) مغایرت داشت 17زوئل (تري گلسیرید خون با نتایج گندي و
کل لیپید سرم داري را در غلظت کلسترول وهش معنیکه کا

خون در بلدرچین ژاپنی تغذیه شده با گیاهان دارویی بابونه و
این تفاوت در نتایج احتماال مربوط به آویشن مشاهده نمودند.

و دز داروي گیاه مؤثرنوع گیاه دارویی، نوع پرنده، ترکیبات 
هاي جوجهذیه در تغ) 24،25(و همکارانلیمصرفی باشد. 

گرم بر کیلوگرم و میلی200و 100سطوحگوشتی تیمول در 
و به کار بردندگرم بر کیلوگرم میلی200کارواکرول در مقدار 

مشاهده کلسترول پالسما غلظتدر داريمعنیهیچ تفاوت
) گزارش کردند که 9و همکاران (کیس. در مقابل نکردند

گرم در کیلوگرم جیره به لییم150کارواکرول و تیمول در مقدار 
داري غلظت کلسترول پالسما را در جوجه طور معنی

) دریافت که 15(السوندهد. ها کاهش میخروس
- 3ایزوپروپنوئیدها سنتز کلسترول را از طریق مهار تولید 

رداکتاز (آنزیم Aمتیل گلوتاریل کوآنزیم - 3- هیدروکسی
زاده تیموريکنند.یکنترل کننده مسیر سنتز کلسترول) متوقف م

هاي گوشتی با جوجهدرهاییبا انجام آزمایش)39همکاران (و

داري را در غلظت استفاده از عصاره آویشن کاهش معنی
گلیسرید خون گزارش کردند. در مورد اثر آنزیم تريکلسترول و

گلسیرید خون نتایج متناقضی گزارش بر غلظت کلسترول و تري
هاي نشان دادند که جوجه)44(ارانهمکوزرگی.شده است

تغذیه شده با آنزیم تجاري کوکتایل از غلظت کلسترول بیشتري 
در مقایسه با تیمارهاي بدون آنزیم برخوردار بودند. بعالوه 

) افزایش در غلظت کلسترول و19همکاران (و حاجاتی
بردن آنزیم ایندوفیددابلیو مشاهده کارهگلسیرید را با بتري
هیچ تفاوت )3و همکاران (ییکسا- الد در مقابل نمودن
کل لیپید با اضافه نمودن داري را در غلظت کلسترول ومعنی

که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. آویزیم مشاهده نکردند
عدم حاکی ازآلبومین و اسید اوریک يهامقایسه میانگین
.مختلف بوددار بین تیمارهاي آزمایشیوجود تفاوت معنی

هاي ها نشان داد که گروههمچنین نتایج مقایسه میانگین
از غلظت پروتئین کمتري در مقایسه با 8و5، 4، 3آزمایشی  

نشان دادند )19(همکارانحاجاتی وگروه شاهد برخوردار بودند.
انیدوفید (که غلظت اسیداوریک خون با اضافه نمودن آنزیم 

کاهش در غلظت اسیداوریک خون در کاهش یافته بود.)دابلیو
تواند به قابلیت دسترسی و کار بردن آنزیم تجاري میهاثر ب

.هضم بیشتر پروتئین نسبت داده شود
از درصد هتروفیل 7و 6، 5، 4، 3هاي آزمایشیگروه

). این P>05/0کمتري در مقایسه با تیمار شاهد برخوردار بودند (
داري ) که کاهش معنی26و همکاران (هاي نجفی نتایج با یافته

هاي ضروري دارچین کاربردن روغنرا درصد هتروفیل در اثر به
هاي آویشن گزارش کردند مطابقت داشت. این نتایج با یافتهو

داري را در اثر استفاده از ) که هیچ تفاوت معنی7بهشتی (
مخلوط گیاهان داروئی نعناع، آویشن و مرزه در درصد لنفوسیت 

فاگوسیتهايسلولهاشاهده نکرد، مطابقت نداشت. هتروفیلم
ها،ویروسزایی نظیرعفونتعواملبامقابلهبرايکههستند
زیاديمیزانبهواندگرفتهشکلخارجینیز ذراتوهاباکتري

جاذب،شیمیاییموادتولیداثردردیدهآسیبهايمحلدر
یابند.حضور می
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گوشتیهايجوجه1بیوشیمیاییهاياثرات مولتی آنزیم، آویشن و مرزه بر فراسنجهارزیابی- 4جدول 
Table 3. The effects of Multi-enzyme, Thymus and Saturea on biochemical parametres in broiler (%)

اسید اوریکپروتئین کلآلبومینریدتري گلیسکلسترولگلوکز2تیمارهاي آزمایشی
1a7/20397/12887/5398/1a20/453/3
2ab97/19176/12838/3795/1ab01/440/2
3ab25/18710/11838/4887/1b37/388/4
4ab18005/12738/3776/1b38/302/3
5b40/16690/11546/4068/1b42/302/3
6b78/16622/11634/5696/1ab86/314/3
7ab96/18288/13847/5192/1ab55/375/2
8a91/16882/13621/3284/1b47/367/2

P-value036/054/078/044/004/047/0
SEM90/1041/776/710/021/093/0

a-b:05/0هستند (داردر هر ستون اعداد داراي حروف نامشابه از لحاظ آماري داراي اختالف معنی<p.(
آلبومین بر حسب و پروتئین کل-برحسب میلی گرم در دسی لیترگلیسریدو تري، اسید اوریکخونی به این صورت است: گلوکز، کلسترولهاياسنجهفرگیريواحد اندازه-1

لیتر.گرم در دسی
05/0+ شاهد) جیره 4درصد مرزه، 1جیره حاوي )3درصد آویشن، 1) جیره حاوي 2) جیره شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی و آنزیم)،  1هاي آزمایشی شامل: جیره-2

) جیره حاوي یک درصد مرزه + 7درصد مولتی آنزیم، 05/0) جیره حاوي یک درصد آویشن + 6درصد آویشن، 5/0درصد مرزه + 5/0) جیره حاوي 5درصد مولتی آنزیم، 
مولتی آنزیمدرصد آویشن و5/0درصد مرزه + 5/0) جیره حاوي 8درصد مولتی آنزیم و 05/0

بردنبینازوانداختندامبههاهتروفیلعملترینعمده
تعدادافزایشباشد وفاگوسیتوز میعملبوسیلهبیگانهذرات
عواملوجودنمودنمشخصجهتمهمی شاخصآنها

بههاهتروفیلنسبت.باشدمیبدندرزابیماريومیکروبی
باشدمیبدنایمنیسطحابیارزیدرمهمی شاخصهالنفوسیت

سطحنیزمقدارهمینبهبیشتر باشد،نسبتاینچقدرهرو
عواملمقابلدرمقاومتاحتمالوبودهکمتربدنایمنی

). در بررسی نتایج مربوط به این 37(یابد میکاهشزابیماري
نسبت صفت مشاهده شده که تمامی تیمارهاي آزمایشی از

متري در مقایسه با گروه شاهد برخوردار هتروفیل به لنفوسیت ک
ویشن آکمترین نسبت متعلق به تیمار حاوي یک درصد بود.

افزایش وظایف ایمنی ناشی از مصرف مکمل شده با آنزیم بود. 
ونوئیدها ارتباط شده فالوCی به وجود ویتامین یگیاهان دارو

اکسیدان عمل کرده و موجب تقویت سیستم که به عنوان آنتی
همکارانوییکسا- الاین نتایج با یافته ). 11شوند (نی میایم

استفاده از دارچین وندگزارش نمودهمطابقت داشته ک)3(
هاي گوشتی سبب کاهش نسبت هاي جوجهآویشن در جیره

به طور کلی از نتایج بدست هتروفیل به لنفوسیت گردیده بود.
ن دارویی گیاهامخلوط از شود که استفاده میاستنباطآمده 

آویشن و مرزه مکمل شده با آنزیم در جیره جوجه گوشتی، 
و صفات ایمنی ، کاهش چربی بطنیاثرات مثبتی بر عملکرد

.خون دارد

گوشتیهايخون جوجه1هاي ایمنیفراسنجهآنزیم، آویشن و مرزه بر ارزیابی اثرات مولتی- 5جدول 
Table 3. The effects of Multi-enzyme, Thymus and Saturea on blood immune parameters in broiler

هتروفیل به لنفوسیتلنفوسیتهتروفیل2تیمارهاي آزمایشی
1a67/23b34/76a31/0
2ab17/19ab84/77ab25/0
3b17/14a84b17/0
4b67/13ab67/83b16/0
5b67/15ab83b19/0
6b67/12a67/84b15/0
7b17/15ab82b18/0
8ab34/17ab84/80b21/0

P-value023/0037/0014/0
SEM15/226/203/0

:a-b05/0دار هستند (در هر ستون اعداد داراي حروف نامشابه از لحاظ آماري داراي اختالف معنی<p.(
رصد.واحد اندازهگیري پارامترهاي ایمنی خون به این صورت است: هتروفیل و لنفوسیت بر حسب د-1
05/0) جیره پایه + 4درصد مرزه، 1) جیره حاوي 3درصد آویشن، 1) جیره حاوي 2) جیره شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی و آنزیم)،  1هاي آزمایشی شامل: جیره-2

) جیره حاوي یک درصد مرزه + 7درصد مولتی آنزیم، 05/0) جیره حاوي یک درصد آویشن + 6درصد آویشن، 5/0درصد مرزه + 5/0) جیره حاوي 5درصد مولتی آنزیم، 
درصد آویشن و مولتی آنزیم5/0درصد مرزه + 5/0) جیره حاوي 8درصد مولتی آنزیم و 05/0
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Abstract
This experiment was conducted to assess the effects of using Thyme, Saturea, medicinal

plants with or without enzyme on performance, blood parameters in broiler chickens. This
experiment was conducted in a completely randomized design with 480 broiler (Ross-308) in 8
treatments and 3 replicates (n=20) for starter (1-21 days) and grower period (21- 42 days). The
experimental diets contained: 1, Control (basal diet); 2, Containing 1% Thymus; 3, containing
1% Saturea; 4, Containing 0.05% enzyme; 5, using of 0.5% Thymus + 0.5% Saturea; 6, 1%
thymus + 0.05% enzyme; 7, 1% Saturea + 0.05% enzyme); 8, 0.5% Thymus + 0.5%
Saturea+0.05% enzyme. The results of this experiment showed that thyme and saturea and
enzyme supplementation significantly increased the amount of body weight gain, and improved
feed conversion ratio in grower (21-42 days) and whole period (0-42 days), in comparison to
control diet (P<0.05). The feeding of combination of thyme and Saturea, and enzyme
supplementation decreased fat abdominal, in comparison to treatment four (P<0.05).
Furthermore, the using of treatment 3, 4, 5 and 8 significantly decreased the concentration of
total protein in comparison to control group (P<0.05). Concentration of cholesterol, triglyceride,
albumin, and uric acid were not significant between different groups. The lowest percentage of
hetrophyle and proportion of heterophyle to lymphocyte observed in group containing Thyme,
Saturea and enzyme (P<0.05). It could be included that supplementation of diet with 0.5%
Thyme, Saturea, and multi enzyme has positive effects on performance, immune system and in
abdominal fat reduction in broilers.

Keywords: Enzyme, Thyme, Broiler Chickens

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

16
.7

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.16.70
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-806-fa.html
http://www.tcpdf.org

