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چکیده 
يو هماتولوژیمنیاپارامترهايالشه،کیفیت، بر عملکردو فالوومایسینبررسی تاثیر اسانس مرزهاز این مطالعه هدف 

طرح آزمایشی کامالًدر قالب ،308سویه تجاري راس قطعه جوجه جنس نر400تعداد در این تحقیق. بودگوشتی هاي جوجه
یتیمارهاي آزمایش.قطعه جوجه گوشتی در هر واحد آزمایش مورد استفاده قرار گرفت20و تکرار چهارو تیمارپنجتصادفی با 

سطوح و درصد6/0بیوتیک فالوومایسین آنتیجیره حاوي )،بیوتیک فالوومایسینفاقد اسانس مرزه و آنتیشاهد (جیره شامل
مقایسه با درنتایج نشان داد افزودن اسانس مرزه گرم در کیلوگرم خوراك) بود.میلی600و 400، 200رزه (متفاوت اسانس م

مصرف خوراك و ضریب تبدیل دار معنیکاهشباعثاول و پنجم پرورش هاي هفتهدر گوشتی هاي جوجهبه جیره فالوومایسین 
و تاثیر اسانس مرزه).>05/0p(شدوزن در مقایسه با گروه شاهد دار افزایشباعث بهبود معنینخستدر هفته وشد غذایی 

بین تیمارهاي دار نبود. هاي گوشتی در کل دوره معنیافزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی جوجهبر بیوتیک فالوومایسین آنتی
اي تغذیه شده با جیره حاوي هجوجه،وجود داشتداري معنیمیزان آب مصرفی در کل دوره پرورش تفاوت آزمایشی به لحاظ 

تاثیر اسانس مرزه . )>05/0p(گرم در کیلوگرم اسانس مرزه به ترتیب بیشترین و کمترین مصرف آب را داشتندمیلی400و 200
هاي با توجه به یافته.دار نبودهاي خونی، پارامترهاي ایمنی و کیفیت گوشت سینه معنی، فرآسنجهالشهو فالوومایسین بر کیفیت

هاي تولید، داري در جهت بهبود شاخصبیوتیک فالوومایسین و اسانس مرزه تاثیر معنیتوان بیان نمود که آنتیتحقیق حاضر می
. هاي گوشتی ندارندهاي ایمنی و کیفیت الشه جوجهپارامتر

عملکرد، فالوومایسینجوجه گوشتی،، اسانس مرزه: يکلیديهاواژه

مقدمه 
ی هستند کههایبیوتیکمحرك رشد، آنتیهايبیوتیکآنتی

بهبودرايباز دوز درمانیکمترسطوح بسیاردرمداومطوربه
هاي عفونتیکنواختی و سالمت گله و کاهشعملکرد،

هر یمتعاقب معرف. )26(شوند باکتریایی به جیره افزوده می
زیبه آن نییمقاومت داروها،کیوتیبیاز آنتدیکالس جد

استفاده يبراهاکیوتیبیآنتتیحفظ فعال.شودیممشاهده 
استفاده از بنابراین ،)25(است يضروراریبستی،آاحتمالی 

کاهش دیباهاکروبیاز مقاومت ميریمنظور جلوگبهها آن
هاي کارگیري جایگزینبهفته و صنعت طیور باید بتواند با ای

انات را مناسب، عملکرد طیور را بهبود بخشیده، سالمت حیو
ها بر تمرکز پژوهشتأمین کرده و حاشیه سود را حفظ کند.

عنوان مواد و کارآمد بهمنیمواد محرك رشد اییشناسا
ها،کیوتیپروبافتنبه یی،کیوتیبیرآنتیغیخوراکیافزودن

کوتاه و رهیچرب با زنجيدهایاس،یآليدهایاسک،یوتیبيپر
و مواد با منشاء هاآنزیم،یکروبیضدميدهایمتوسط، پپت

، یاهیگترکیباتها و اسانسند) مانکیتوژنی(مواد فیاهیگ
ساده بودن ییدارواهانیگيایاز مزا.)21(شده است منجر

زیو نواناتیبر عملکرد حیکاربرد، نداشتن اثرات سوء جانب
است. يدیتوليهاوردهآمضر در فرياینماندن بقایباق

توان از مییاهیگيهاوردهآع فرنونیبا استفاده از انیهمچن
در مصرفناشدرمانیها از جمله خواصمختلف آنيایمزا

.)9(برد ودکنندگان س

طور طبیعی از مزیت نسبی تولید گیاهان کشور ایران به
طوالنی یبین، مرزه قدمتاین درودارویی برخوردار است

انس شود. اسمیواقعاستفادهمورد طور گسترده و بهشتهدا
ها و از تقطیر با بخار آب از برگروغن فراري است که مرزه 

شود. این اسانس مایعی دار حاصل میهاي برگسرشاخه
زرد و داراي عطر و بوي تند و زننده و با رنگ و یا مایل به بی
حلقابلآبدرهااسانسریمانند ساو ودهباي شبیه فلفل مزه

.)8(هاي آلی محلول استلو در اتر، الکل و اغلب حالستنی
کردن آن در گونه مرزه مورد بررسی و همچنین روش خشک

. )6(شود تأثیر زیادي داردمیزان اسانسی که استخراج می
اسانس مرزه تابستانه نشان داد که ییایمیشبیترکیبررس

با یاز دو کتون فنلیقابل توجهریمقاديمرزه تابستانه حاو
یمقدار کارواکرول شاخص اصل. استمولینام کارواکرول و ت

رود که در مرزه است و انتظار مییکروبیضدمتیفعال
و کارواکرول باال از جمله مرزه تابستانه، مولیواجد تيهاگونه

).3(داشته باشندي اتوجهقابل یکروبیضدمویژگی
ها در صنعت طیور بیوتیکرویه از آنتیبا توجه به استفاده بی

رسد استفاده از آنها بر سالمت انسان به نظر میمضرو اثرات
هايجوجهآشامیدنیآبیاوخوراكگیاهی در هايافزودنی

عملکرد و سالمت ضروري باشد.گوشتی، به منظور بهبود
بیوتیک آنتیو اسانس مرزه مقایسه تاثیر این پژوهش هدف

الشه،کیفیتهاي عملکرد، شاخصبر فالوومایسین 
باشد.میهاي گوشتیجوجهيو هماتولوژیمنیااي پارامتره

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
ولیدات دامیپژوهشهاي ت
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هاروشمواد و 
جنس نر گوشتی قطعه جوجه 400با استفاده از طرح این

تصادفی در قالب طرح آزمایشی کامال308ًراسيتجارسویه
بیوتیک و اسانس مرزه) شاهد (فاقد آنتی-1شامل تیمارپنجبا 
- 3درصد6/0بیوتیک فالوومایسین آنتیجیره حاوي - 2

- 4گرم در هر کیلوگرم خوراك) میلی200مرزه (اسانس 
- 5گرم در هر کیلوگرم خوراك) میلی400اسانس مرزه (

چهار، درگرم در هر کیلوگرم خوراك)میلی600اسانس مرزه (
هفتهششدر طول ، در هر واحدنرقطعه جوجه20تکرار و 

روي بستر در داخل پن هایی به ابعاد ها جوجه.به اجرا در آمد
صورت آزاد در بهخوراكآب و پرورش یافتند ومتر 2×1×8/0

بررسیگزارش1در جدول گرفت.قرار هاآناریاخت
اسانس مرزه ارائه شده است.ی و کنترل کیفیت شگاهیآزما

اسانس مرزه مشخصات- 1جدول 
Table 1. Satureja hortensis essential oil specifications

آزمایشنتیجهد قابل قبولحصفت مورد بررسیردیف

زرد رنگزرد رنگرنگ1
مخصوص مرزهمخصوص مرزهبو2
+25/0+3تا -4چرخش نوري3
96/0909/0تا 844/0دانسیته4
4955/14753/1تا 4869/1ضریب شکست نوري5
درصد46/50درصد45تا 35غلظت کارواکرول6

بر 2طابق جدول م،این تحقیقمورد استفاده در یرهج
با .شدهیتهي، به شکل آرد308راس هیاساس راهنماي سو

در توجه به قابلیت انحالل اسانس مرزه در روغن مایع، 
هاي آزمایشی که خوراك مصرفی حاوي سطوح مختلف گروه

سویاروغن مایعگرم 75اسانس مرزه در بود،اسانس مرزه 
.ردیدگمخلوط پایهرهیاقالم جریو با ساشدحل 

گراد بود در درجه سانتی35دماي سالن به جز روز اول که 
و از هفته چهارم به 25و 27، 30هفته اول تا سوم به ترتیب 

تا 45درجه سانتی گراد تنظیم شد. رطوبت سالن بین 22بعد 
درصد بود. برنامه واکسیناسیون گله بر اساس برنامه 55

مصرف خوراكپیشنهادي دامپزشکی منطقه صورت پذیرفت.
گیري شد و با در نظر طور هفتگی اندازهو افزایش وزن به

روش روزـمرغ گرفتن میزان تلفات هر واحد آزمایشی، به
زنده با تقسیم خوراك مصرفی به وزنسپس .تصحیح شد

ضریب تبدیل غذایی براي همه واحدهاي آزمایشی محاسبه 
مداوم ساعت روشنایی 24برنامه نوري سالن به صورت د.ش

ها در روزهاي دهم، بود و میزان آب آشامیدنی مصرفی جوجه
گیري شد. با توجه به ام و چهلم پرورش اندازهبیستم، سی
29نیوکاسل در سن بیماريعلیهواکسیناسیوناینکه آخرین

35سندریعنیبعد،هفتهها انجام شد، یکروزگی جوجه
از هر واحد منظور ارزیابی پاسخ ایمنی،بهپرورشروزگی

االیزا روشازاستفادهگیري و باآزمایشی یک جوجه خون
یروزگ28سن در .بادي علیه نیوکاسل تعیین گردیدتیتر آنتی
سلولی مورد بررسی قرار گرفت. براي این یمنیاستمیپاسخ س
اینوشدتهیهاستونلیترمیلی4/0جوجههرازايبهمنظور 
بهها آنازیکیبهوشدسیمتقمساويقسمتدوبهمحلول

)DNCB(نیتروکلروبنزنديگرممیلی10جوجههرازاي
. شداضافه
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درصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره آزمایش- 2جدول 
Table 2. Ingredient (%) and nutrient composition of the diet

آغازینجیره (درصد)اجزاء
روزگی14تا 1

رشد
روزگی28تا 15

پایانی
روزگی42تا 29

06/5586/6056/64ذرت
555گندم

5/34295/25ایکنجاله سو
41/131/126/1ایسوروغن

25/11/11فسفاتمیمنوکلس
6/15/14/1میکلسکربنات
125/025/025/0معدنیمکمل

225/025/025/0مکمل ویتامینه
1/015/015/0میسدکربناتیب

2/015/015/0نمک
19/021/024/0نیونیمت- ال-دي
11/014/016/0نیزیل-ال
08/008/008/0نیترئون-ال

مواد مغذي جیره
297030503070(کیلوکالري/کیلوگرم)انرژي قابل متابولیسم

2/213/1918(درصد)پروتئین خام
194/09/0رصد)(دکلسیم 
49/043/041/0(درصد)غیر فیتاتهفسفر 
15/014/014/0(درصد)سدیم

16/015/015/0(درصد)کلر
12/103/196/0(درصد)آرژنین
1/119/0(درصد)لیزین

49/044/039/0(درصد)متیونین
8/075/069/0(درصد)متیونین+سیستئین

74/068/063/0(درصد)ترئونین
87/079/073/0(درصد)والین

18/017/016/0(درصد)تریپتوفان
74/07/064/0(درصد)ایزولوسین

15/106/196/0(درصد)لوسین
سلنیوم است. گرممیلی100ید و گرملیمی500گرم مس، 5گرم آهن، 25گرم روي، 50گرم منگنز، 50ترکیب مواد معدنی استفاده شده به هزاي هر کیلوگرم شامل: -1
المللی واحد بینD3 ،9000المللی ویتامین واحد بینA  ،1000000المللی ویتامین واحد بین3500000ترکیب مواد ویتامینه استفاده شده به هزاي هر کیلوگرم شامل: -2

پیریدوکسین، گرممیلی150منادیون، گرممیلی1000گرم پانتوتنیک اسید، میلی5000نیاسین، گرممیلی15000ریبوفالوین، گرممیلیB12 ،3300گرممیلیE ،5/7ویتامین 
کولین است.گرممیلی250000بیوتین و گرممیلی500

سیسی2/0ها پرندهچپپايانگشتانبینپردهبهسپس
پايانگشتانبینپردهبهونیتروکلروبنزنديحاويمحلول
نیتروکلروبنزنديفاقدمحلولمیزانهمانبهها آنراست

انگشتانبینپردهپوستضخامت.شدتزریقشاهدعنوانهب
تزریقازبعدساعت24و12وتزریقازقبلها پرندهپاهاي

شد و از اختالفگیري اندازهدیجیتالیکولیسازاستفادهبا
پاسخشدتمحلول،تزریقازبعدوقبلپوستضخامت

.)28برآورد گردید (زمانیمقطعهماندرپرندههرالتهابی
از روزگی 35، در سن هاي خونیمنظور بررسی پارامتربه
با توجه به این که شد. رگ زیر بال نمونه خون گرفته سیاه

سنجش برخی پارامترهاي خونی از طریق سرم خون منعقد 
شده و برخی دیگر از طریق خون منعقد نشده صورت 

انجام دو لوله جداگانه هاي خون در آوري نمونهجمعپذیرد، یم
اتیلن دي خونماده ضدانعقادحاوي ها که یکی از آنشد، 

ها بالفاصله به آزمایشگاه نمونه. بودآمین تترا استیک اسید
گلبول قرمز، شد و در آنجا پارامترهایی از قبیل منتقل 

رمز، وزن هموگلوبین، هماتوکریت، حجم متوسط گلبول ق
هموگلوبین موجود در یک گلبول قرمز، پالکت، چربی خون، 
کلسترول، آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز، آنزیم آالنین ترانس 

کل هاي سفید به یک از انواع گلبولنسبت هروآمیناز

از دیلدئآيالون دغلظت م.شدتعیین، سفیدهاي گلبول
درجه -20يدو ماه در دماهاي گوشتی که به مدت نمونه
شدند، طبق روش بوتسوگلو و همکاران ينگهدارگرادیسانت

هاي نمونه) تعیین شد و به طور همزمان با استفاده از همان 4(
روش طبق گوشت ظرفیت نگهداري آب گوشت سینه نیز 

جوجه نهیگوشت سشد. یک گرم تعیین) 5(همکارانبوتون و
رار گرفت و قیدرون کاغذ صافی، روزگ42ذبح شده در سن 

ه و سپسشدوژیفیرتسان1500در دور قهیدق4مدت به
گرادیدرجه سانت70يساعت درون آون در دما24مدت به

با تقسیم .گردیدتوزینه و کامال خشک و مجدداقرار گرفت
آبنگهداريکردن تفاوت وزن فوق بر وزن اولیه، ظرفیت

پرتابل مترpHاسیدیته گوشت با استفاده از گردید.محاسبه
ساعت بعد 2، بالفاصله بعد از کشتار و pH-25مدل پروپ دار

دوره پرورش از هر واحد آزمایشی در پایان گیري شد.اندازه
یک قطعه جوجه گوشتی به صورت تصادفی انتخاب، توزین، 

و درصد قطعات اصلی الشهکشتار و تفکیک الشه شد و 
هاي داده.ردیدوزن زنده تعیین گبهنسبت احشاء داخلی

افزار اکسل ویرایش شد و تجزیه آماري آوري شده، در نرمجمع
و براي انجام شدSPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمداده

اي دانکن استفاده شد. ها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین
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 4.........................................................................  ّای گَضتی ّای عولکزد ٍ پاراهتزّای ایوٌی جَجِ صتیَتیک فالٍٍهایسیي تز ضاخ تاثیز اساًس هزسُ ٍ آًتی

Yi=صَرت  هذل آهاری ایي طزح تِ + i + Ei  ِتَد ك
 ِ،هیاًگیي جاهع هقذار ّز هطاّذُ، Yiدر آى  i  اثز

 .استاثز خطای آسهایطی  Eiًَع جیزُ ٍ 
 

 و بحث  نتایج
 تاثیز فالٍٍهایسیي ٍ اساًس هزسُ تز هصزف خَراک  

گشارش ضذُ است. در  3در جذٍل  یگَضت یّا جَجِ
داری هیاى تیوارّا ٍجَد  ی اٍل ٍ پٌجن تفاٍت هعٌیّا ّفتِ

داضت. در ّفتِ اٍل تیطتزیي هصزف خَراک در گزٍُ ضاّذ 
 200تیوار حاٍی . در ّفتِ پٌجن (>01/0p)هطاّذُ ضذ 

تیطتزیي هصزف خَراک را اساًس هزسُ گزم در كیلَگزم  هیلی
 . (>05/0p) دارا تَد

 ییغذا زُیج تا تْثَد عطز ٍ طعن اى دارٍئیاّیگ اساًس
اها ، هصزف خَراک ّستٌذ صیافشا یالسم تزا لیپتاًس یدارا
رسذ  ًظز ًوی پزًذگاى تِ تَ ٍ طعن، تِ تیعذم حساس لیدل تِ

(. تز اساس 33) زدیهصزف داى تحت تأثیز قزار تگ َریكِ در ط
 کزٍبیه تی( تا تَجِ تِ خاص22گشارش ًَتخت ٍ ّوکاراى )

آى ٍجَد دارد كِ كارتزد اهکاى  يیاساًس هزسُ، ا یقَ یكط
 تیاس جوع یادیتزدى تخص س يی، تا اس تییغذا زُیجدر 

ّا  ّا، تاعث اختالل در كار آى دستگاُ گَارش جَجِ یکزٍتیه

كاّص اضتْا ٍ كاّص هصزف خَراک گزدد.  جِیٍ در ًت
كاركزد هزاكش كٌتزل اضتْاء،  نیتَاًذ تا تٌظ كارٍاكزٍل هی

 .(18تاعث كاّص هصزف خَراک گزدد )
افشایص ٍسى تاثیز فالٍٍهایسیي ٍ اساًس هزسُ تز 

افشایص  گشارش ضذُ است. 4، در جذٍل َضتیّای گ جَجِ
 ،(>05/0p)تٌْا در ّفتِ اٍل هعٌی دار ضذ  ّا جَجٍِسى 

گزم  هیلی 600ٍ  400ّای حاٍی تطَریکِ در ّفتِ اٍل تیوار
 ،را دارا تَدًذافشایص ٍسى  تیطتزیي اساًس هزسُ در كیلَگزم

داری هیاى تیوارّای  تفاٍت هعٌی ،اها در كل دٍرُ پزٍرش
ٍ ّوکاراى جاهزٍس  هختلف اس ًظز افشایص ٍسى هطاّذُ ًطذ.

 ٍسى تذىدر دار  تْثَد هعٌی( 32ٍ ّوکاراى ) ٍ تی ًَّي (13)
تز  َثزُ آىه تزكیثاتخی تز هزسُ، هطتقات آى ٍ یا افشٍدى را تا

ًَتخت ٍ . گشارش كزدًذّای گَضتی  جَجِ عولکزد رضذ
هزسُ  ییدارٍ اُیپَدر گگشارش كزدًذ افشٍدى ( 23ّوکاراى )

كِ  تْثَد افشایص ٍسى ضذتاعث  یگَضت یّا جَجِ زُیتِ ج
ٍ ّوکاراى  ایً یخسزٍ .ذاردًتا ًتایج تحقیق حاضز هطاتقت 

 500تا  200هستوز سطَح ( گشارش كزدًذ كِ افشٍدى 16)
 یّا جَجِ یذًیاساًس هزسُ تِ آب آضاه تزیگزم در ل هیلی
 ًذاضت.  یگَضت یّا ٍسى جَجِ صیتز افشا یتأثیز یگَضت

 
 )گزم(ّای گَضتی  جَجِ هصزف خَراکتاثیز فالٍٍهایسیي ٍ اساًس هزسُ تز  -3جذٍل 

Table  . Effect of savory essential oil and flavomycin on feed intake of broiler chickens (gr) 

 درصذ 6/0 فالٍٍهایسیي ضاّذ سي )ّفتِ(
 در كیلَگزم(گزم  هیلی) اساًس هزسُ

SEM P-Value 
200 400 600 

185a 180a 142c 156b 150bc 16/4 ّفتِ اٍل  001/0  
91/5 407 399 421 410 425 ّفتِ دٍم  618/0  

51/3 608 607 608 620 603 ّفتِ سَم  689/0  

26/13 998 1034 1069 1011 1007 چْارمّفتِ  488/0  

1258a 1231ab 1259a 1197ab 1160b 59/12 ّفتِ پٌجن  033/0  

52/15 1276 1334 1358 1328 1334 ّفتِ ضطن  594/0  

55/35 4597 4727 4856 4778 4811 كل دٍرُ  173/0  

 .(>05/0p)درصذ است  5دار تا یکذیگزدر سطح  ای تفاٍت هعٌیّای دارای حزٍف غیزهطاتِ دار ّز ردیف، هیاًگیي در

 
 )گزم(ّای گَضتی  تاثیز فالٍٍهایسیي ٍ اساًس هزسُ تز افشایص ٍسى تذى جَجِ -4جذٍل 

Table  . Effect of savory essential oil and flavomycin on body weight gain of broiler chickens (gr) 

 ضاّذ سي )ّفتِ(
 6/0یسیي فالٍٍها

 درصذ
 در كیلَگزم(گزم  )هیلیاساًس هزسُ 

SEM P-Value 
200 400 600 

 119b 121b 120b 135a 132a 98/1 003/0 ّفتِ اٍل
 77/0 4/4 365 352 359 366 371 ّفتِ دٍم

 171/0 46/9 304 290 354 306 289 ّفتِ سَم

 621/0 1/13 653 617 589 643 622 چْارمّفتِ

 173/0 9/8 628 651 693 644 641 ّفتِ پٌجن

 816/0 91/13 488 530 512 530 540 ّفتِ ضطن

 71/0 34/14 2568 2575 2627 2609 2580 كل دٍرُ

 .(>05/0p)درصذ است  5دار تا یکذیگزدر سطح  ّای دارای حزٍف غیزهطاتِ دارای تفاٍت هعٌی ّز ردیف، هیاًگیي در
 
ضزیة تثذیل غذایی ُ تز تاثیز فالٍٍهایسیي ٍ اساًس هزس   

گشارش ضذُ است. در  5در جذٍل  یگَضت یّا جَجِ
داری هیاى تیوارّا ٍجَد  ّای اٍل ٍ پٌجن تفاٍت هعٌی ّفتِ

داضت. در ّفتِ اٍل تْتزیي ضزیة تثذیل غذایی تا افشٍدى 
گزم تِ ّز كیلَگزم خَراک  هیلی 600اساًس هزسُ تِ هقذار 

. (>01/0pدار تَد ) هعٌی تذست آهذ ٍ تفاٍت آى تا گزٍُ ضاّذ
گزم در  هیلی 200در ّفتِ پٌجن استفادُ اس اساًس هزسُ )

دار ضزیة تثذیل غذایی ضذ  كیلَگزم( سثة تْثَد هعٌی
(05/0p<) ّوکاراى  ٍ تی ًَّي (13ٍ ّوکاراى ). جاهزٍس ٍ
 افشٍدى را تاتثذیل خَراک  ضزیة دردار  تْثَد هعٌی( 32)
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5........................... .............................................................................................................................1398بهار/ 23هم/ شماره دپژوهشهاي تولیدات دامی سال 

که با نتایج تحقیق گزارش کردندهاي گوشتی جوجهمرزه در
گزارش کردند ) 23نوبخت و همکاران (دارد.نحاضر مطابقت 

یگوشتيهاجوجهرهیمرزه به جییدارواهیپودر گافزودن 
باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی در آنها شد.

، تیمارهاي 5تا3ر جداولهاي مندرج دمطابق با داده
مختلف مورد بررسی در این آزمایش در مقایسه با گروه شاهد

هاي گوشتی ایجاد در توان تولیدي جوجهچشمگیريبهبود
هاي قبلی از این نتایج با گزارشات برخی از پژوهشند. نکرد
) که 17(و همکاران لیو) 10کاران (قلمکاري و همجمله

کلی پرنده داري در توان تولیدي هیچ اثر مثبت و بهبود معنی

خلیق و مشاهده نکردند، مطابقت داشت. مطابق با گزارش
) هرچند که استفاده مستقیم از پودر خشک 15همکاران (

و عملی بوده و با گیاهان دارویی در جیره غذایی طیور آسان
و جادوري رشاست اما بر اساس گزاهمراهتري هزینه کم
) موجب باالرفتن میزان فیبر جیره غذایی شده و 12همکاران (

ضمن حجیم نمودن جیره، باعث جلوگیري از جذب برخی مواد 
گردد و همچنین با تسریع دفع مواد مغذي مورد نیاز می

گوارشی نیز از جذب کافی مواد مغذي ممانعت نموده و ممکن 
ند.است موجب افت عملکرد تولیدي طیور گرد

یگوشتيهاضریب تبدیل غذایی جوجهتاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر - 5جدول 
Table 5. Effect of savory essential oil and flavomycin on feed conversion ratio of broiler chickens

در کیلوگرم)گرم (میلیاسانس مرزه درصد6/0فالوومایسین شاهدسن (هفته)
SEMP-Value

200400600
56/1هفته اول a49/1 ab19/1 b16/1 b14/1 b04/0001/0
15/112/117/113/111/101/0709/0هفته دوم
09/203/278/109/200/204/0091/0هفته سوم

62/157/192/168/153/106/0412/0چهارمهفته
97/1هفته پنجم a92/1 ab82/1 b84/1 b85/1 b01/0026/0
49/254/268/253/263/204/079/0هفته ششم
87/183/185/184/179/101/0275/0کل دوره

.)p>05/0(درصد است 5دار با یکدیگردر سطح هاي داراي حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیهر ردیف، میانگیندر

شه و وزن تاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر کیفیت ال
ارائه شده 6در جدول هاي گوشتیهاي داخلی جوجهاندام

مذکور درصد الشه، وزن نسبی کبد، جدول با توجه به است. 
قلب، سنگدان، چربی بطنی، ران و سینه در بین تیمارها 

و تیمارهاي مختلف مورد بررسی در این آزمایش نشد دار معنی
صوص صفات خبهبودي درهیچدر مقایسه با گروه شاهد

و همکاران . نوبخت هاي تحت آزمون ایجاد نکردالشه جوجه

باتیترکیبرخایمرزه گزارش کردند که استفاده از ) 22(
نداشت.داري معنیاثر موثره آن بر درصد ران، سنگدان و روده

درصد اجزاء الشه اذعان داشتند که ) 17و همکاران (لی 
در جیره قرار تحت تاثیر اسانس مرزه هاي گوشتیجوجه

بر وزن مرزه ) عدم تأثیر 10و همکاران (قلمکاري نگرفت.
ها با نتایج را گزارش کردند، که تمام این یافتههاي داخلیاندام

.مطابقت داشتتحقیق حاضر 

ه)هاي گوشتی (درصد وزن زندهاي درونی جوجهتاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر کیفیت الشه و وزن اندام- 6جدول 
Table 6. Effect of savory essential oil and flavomycin on carcass quality and weights of internal organs of broiler

chickens (percentage of live weight)

6/0فالوومایسین شاهدصفات مورد ارزیابی
درصد

در کیلوگرم)گرم (میلیاسانس مرزه 
SEMP-Value 200400600

75/7280/7305/7260/7088/7244/021/0راندمان الشه
27/221/255/222/233/207/063/0کبدیوزن نسب

44/041/044/048/042/001/066/0قلبینسبوزن
39/138/140/132/165/107/066/0یبطنیچربینسبوزن

78/180/182/172/175/104/097/0گداننسیوزن نسب
00/2792/2851/2728/2747/2732/041/0نهیسیوزن نسب

69/2977/2863/2826/2817/2923/039/0رانینسبوزن

هاي کیفیت تاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر شاخص
گوشت سینه مانند ظرفیت نگهداري آب، غلظت مالون 

بعد از کشتار و دو ساعت پس از نهیگوشت سpHآلدئید، و دي
) 14و همکاران (خادمپور).7دار نبود (جدول معنیکشتار 

يداریمرزه نتوانست بر پااهیگزارش کردند که استفاده از گ
آب در روز صفر، ينگهدارتیظرفزانیگوشت و مویداتیاکس

و خادمپورداشته باشد.يدارتأثیر معنیشیدوم و چهارم آزما

خود یقاتیاز گزارش تحقيگریدر بخش دزین)14ن (همکارا
ي هاگوشت جوجهدر آب ينگهدارتیداشتند که ظرفانیب

مقدار بیشتریندر گروهی که شیآزماششم در روز گوشتی
دارشاهد اختالف معنیگروه با مرزه را دریافت کرده بودند 

داشت که این قسمت از گزارش ایشان با نتیجه تحقیق حاضر 
.قت نداشتمطاب
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6......................................................................... هاي گوشتیهاي عملکرد و پارامترهاي ایمنی جوجهبیوتیک فالوومایسین بر شاخصتاثیر اسانس مرزه و آنتی

هاي گوشتیتاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر کیفیت گوشت سینه جوجه- 7جدول 
Table 7. Effect of savory essential oil and flavomycin on breast meat quality of broiler chickens

6/0فالوومایسین شاهدصفات مورد ارزیابی
درصد

رم)در کیلوگگرم (میلیاسانس مرزه 
SEMP-Value 200400600

14/742/746/732/732/743/074/0ظرفیت نگهداري آب
8/435/443/363/483/3947/386/0یدلدئآلون ديغلظت ما

pH8/59/52/68/56/508/021/0بعد از کشتار
pH8/58/58/56/55/504/014/0ساعت بعد از کشتاردو

نیز فاقد واحد است. pHارقام مربوط بهو ) ppb(بر حسب قسمت در بیلیون دیئلدآيارقام مربوط به غلظت مالون دمربوط به ظرفیت نگهداري آب بر حسب درصد، ارقام-1

در روزهاي ها مصرفی جوجهمیزان آبمقایسه میانگین 
ام و چهلم پرورش و مجموع چهار روز ذکر دهم، بیستم، سی

بر یشیآزمايهاماریارائه شده است. تأثیر ت8جدول در ،شده
و م چهلدر روز تحت آزمون وشتیهاي گمصرفی جوجهآب

مقداربطوریکه بیشترین،بودداریعنپرورش مکل دوره 
يحاوبه گروهدر روز چهلم و کل دوره پرورش مصرف آب 

این نتایج .تعلق داشتاسانس مرزهدر کیلوگرمگرم میلی200

که اذعان داشتند تیمارهاي )17و همکاران (زارش لیبا گ
هاي گوشتی تاثیر اسانس مرزه بر مصرف آب آشامیدنی جوجه

گزارش ) 16و همکاران (ا نیخسروينداشت، مغایرت دارد.
اسانس مرزه موجب کاهش مصرف آب افزودنکردند که 

اسانس نسبت کاهش مصرف زانیمشیبا افزاوها شدجوجه
که این گزارش با ،شدشتریبا گروه شاهد بسهیآب در مقا

.نتیجه تحقیق حاضر مطابقت نداشت

لیتر)هاي گوشتی (میلیتاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر میزان مصرف آب جوجه- 8جدول 
Table 8. Effect of savory essential oil and flavomycin on water intake of broiler chickens (ml)

6/0فالوومایسین شاهد(روز)سن
درصد

در کیلوگرم)گرم (میلیاسانس مرزه 
SEMP-Value 200400600

11511211011911817/2739/0روز دهم پرورش
26826826926626400/2934/0روز بیستم پرورش

51152552349451741/4146/0ام پرورشروز سی
605b628ab650a595b615ab89/605/0روز چهلم پرورش
1499ab1534a1552a1473b1513ab05/9038/0فوقمجموع چهار روز 

.)p>05/0(درصد است 5دار با یکدیگر در سطح غیر مشابه داراي تفاوت معنیهاي داراي حروفهر ردیف، میانگیندر

رامترهاي ایمنی تاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر پا
و همکاران پرور). 9دار نبود (جدول هاي گوشتی معنیجوجه

اسانس مرزه خوزستانی در آب مختلفسطوح ، عدم تاثیر)24(
بهبود بر هاي گوشتی تحت تنش گرمایی، آشامیدنی جوجه

ي گوشتی را گزارش کردند. هاصفات مرتبط با ایمنی جوجه
افزودن پودر مرزه به د اذعان داشتن) 10و همکاران (قلمکاري 

روزگی تیتر 42تا 1هاي گوشتی از سن جوجهخوراك
.ندادتحت تأثیر قراررا ها بر علیه نیوکاسل و آنفلوانزا باديآنتی

اهیاستفاده از گگزارش نمودند که)23(و همکاراننوبخت 

بريداریاثر معنيدارایی غذارهیمرزه در جییدارو
با ها. این یافتهبودنیگوشتيهاجوجهیمنیاهايشاخص

و )29و همکاران (سوريند.مطابقت داشتاین تحقیق نتایج
اذعان داشتند استفاده از اسانس مرزه ) 30و همکاران (استف 
، )19(منافی و محبی .شودمیتقویت سیستم ایمنی باعث 

بهبود )15(و همکاران و خلیق ) 34و همکاران (زمانی مقدم 
علیه بیماري نیوکاسل توسط باديآنتیتولید در دار معنی

ي اینها، که این نتایج با یافتهاسانس مرزه را گزارش کردند
د. نمغایرت دارتحقیق 

هاي گوشتیتاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر پارامترهاي ایمنی جوجه- 9جدول 
Table 9. Effect of savory essential oil and flavomycin on immune parameters of broiler chickens

فالوومایسین شاهدصفات مورد ارزیابی
درصد6/0

در کیلوگرم)گرم (میلیاسانس مرزه 
SEMP-Value

200400600
0/54/55/58/49/523/062/0)10(لگاریتم بر مبناي وکاسلینتریت

53/055/041/032/052/0047/058/0متر)(میلیDNCBبه ضخامت پرده پا واکنش اولیه 
44/038/025/018/052/0057/034/0متر)(میلیDNCBبه ضخامت پرده پاثانویهواکنش

67780443136213379413706354850213/0متر مکعب)(میلیگلبول سفید
3/323/400/345/330/3557/1585/0درصد هتروفیل
3/625/510/583/578/5549/1251/0درصد لمفوسیت
3/05/20/33/10/141/02/0درصد منوسیت

8/20/35/23/33/336/0969/0درصد ائوزینوفیل
5/28/25/28/40/55/0302/0درصد بازوفیل

8/530/818/583/613/6356/442/0نسبت هتروفیل/لمفوسیت
به پرده بین انگشتان پا مورد سنجش قرار گرفت.DNCBبعد از تزریق ساعتDNCB ،24به ثانویه نش واکو ساعتDNCB ،12به هیواکنش اول
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هاي خون تاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر فرآسنجه
و همکاران امد ). 10دار نبود (جدول هاي گوشتی معنیجوجه

و قلمکاري بر غلظت کلسترول،اسانس مرزه ) عدم تأثیر 2(
يبر پارامترهااسانس مرزه) عدم تأثیر10ن (همکارا

ن،یپروتئن،یآلبوملیسرم خون از قبییایمیوشیب
) عدم تأثیر بر 17و همکاران (لی و کلسترول،دیریسیگليتر

و همکاران نوبخت ها وخون جوجهيپالسمايدهایپیغلظت ل
و ، سوري خونییایمیوشیبي) عدم تأثیر بر پارامترها23(

و نیبر غلظت هموگلوبيدار) عدم تأثیر معنی29همکاران (
و ی و آقایی گوشتيهاخون جوجهتیدرصد هماتوکر

و HDLد،یریگلسبر ترييدار) عدم تأثیر معنی1همکاران (

LDLاین تحقیق هايیافتهبا را گزارش کردند، که این نتایج
گزارش کردند که ) 22و همکاران (همخوانی دارد. نوبخت 

خوندیریسیگلتريزانیکاهش مه موجب اسانس مرز
دار غلظت ) کاهش معنی20و همکاران (ماسوري وگرددمی

و تکلی را گزارش کردند. LDLو دیریسیگلکلسترول، تري
دن اسانس مرزه موجب وگزارش کردند که افز) 31همکاران (

وگردد میخونيهادیریسیگليغلظت گلوکز و ترشیافزا
ياز پارامترهایبرخداری) کاهش معن7ان (و همکارابراهیمی 

کم يهانیپوپروتئیو لیگلوکز، کلسترول، چربلیاز قبیخون
که این ، مرزه گزارش کردنديمارهایاز تیرا در برخیچگال

تحقیق مطابقت نداشت.هاي این نتایج با یافته

هاي گوشتیههاي خون جوجتاثیر فالوومایسین و اسانس مرزه بر فرآسنجه-10جدول 
Table 10. Effect of savory essential oil and flavomycin on blood parameters of broiler chickens

درصد6/0فالوومایسین شاهدپارامترهاي خونی
در کیلوگرم)گرم (میلیاسانس مرزه 

SEMP-Value 200400600
70/242/245/250/260/204/0289/0گلبول قرمز

88/1288/1195/1103/1233/1219/0528/0نیهموگلوب
98/3753/3405/3508/3695/3557/0413/0هماتوکریت

MCV5/1406/1420/1436/1445/13892/0278/0
MCH6/470/498/482/485/4729/0416/0
27501500200027502500203207/0پالکت

3/1420/1150/1198/1175/11842/67/0دیریسیگلتري
5/1173/1430/1148/1195/11106/5397/0کلسترول

AST3/2333/2188/2430/2228/2167/7814/0آنزیم 
ALT0/53/33/58/33/442/065/0میآنز

حجم متوسط MCVبر حسب درصد حجمی، خونتیهماتوکر، خونتریلیدر دسگرممیلیبر حسب نیهموگلوبخون، مکعبمترمیلیدر ونیلیمبر حسب تعداد گلبول قرمز 
پالکت بر حسب گرم)،-12بتوان 10(کوگرمیگلبول قرمز بوده و برحسب پکیموجود در نیوزن هموگلوبMCH)،تریل-15بتوان 10(تریگلبول قرمز بوده و برحسب فمتول

) نازیآسپارتات ترانس آم(ASTيکبدمیآنز، تریلیدر دسگرم میلیکلسترول خون بر حسب ، تریلیدر دسگرم میلیبر حسب خوندیریسیگلتريمکعب خون، مترمیلیعدد در 
انیببر حسب درصددیسفيهابه کل گلبولدیسفيهاگلبولهر یک از انواع نسبتو تریبر حسب واحد در ل) نازیترانس آمنیآالن(ALTيکبدمیآنز، تریبر حسب واحد در ل

.شودیم

بیوتیک آنتیو مرزه استفاده از اسانسکه ییاز آنجا
حاضر تاثیر مثبتی بر عملکرد شیآزماطیدر شرانیسیفالووما
توان بیان کرد که این هاي گوشتی نداشت، میجوجه

اي مانند بروز ها ممکن است تنها در شرایط ویژهافزودنی
شته باشند و در شرایط استرس و بیماري بتوانند اثرات مثبتی دا
و لی بر اساس گزارشاستاندارد پرورش کارایی چندانی ندارند.

هضم تیبا قابلهايرهیدر مواقع استفاده از ج) 17همکاران (
در رایبر عملکرد دارند زيدتریاثر مفیاهیگهايعصارهن،یپائ
است که یاز حالتشتریدر روده بییایحالت رشد باکترنیا

بر اساس شود.هضم باال استفاده میقابلیتبا هايرهیج
) دانش ما هنوز هم در 27و همکاران، (فرسجاديگزارش

محدود است اسانس هاهاي کاربرديمورد شیوه عمل و جنبه
یند و خاستگاه آجا که ترکیب گیاهان، نحوه فرو از آن

جغرافیایی گیاهان مورد استفاده در مواد افزودنی مزبور بسیار 

بر طبق مقاله یابد.اوت است، پیچیدگی موضوع افزایش میمتف
موادگیاهی از) اگر چه مواد افزودنی11(هاشمی و داودي 

ها در تغذیه کارگیري گسترده آنطبیعی هستند اما قبل از به
سازگاري باها،مکانیسم عمل آندر موردضروري استطیور 

های آنو ارزیابی ایمنسمیتسایر اجزاء جیره غذایی،
تحقیقات کامل انجام شود. 

توان بیان نمود که هاي تحقیق حاضر میبا توجه به یافته
داري در بیوتیک فالوومایسین و اسانس مرزه تاثیر معنیآنتی

هاي گوشتی مانند هاي تولید جوجهجهت بهبود شاخص
افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش 

ایمنی و کیفیت الشه ایجاد هاي ارامترنداشتند و تغییري در پ
سازي جیره و بنابراین ضرورتی در جهت مکملنکردند
هاي گوشتی با این ترکیبات وجود ندارد.جوجه
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Abstract
This study was carried out to investigate the effects of Savory essential oil and Flavomycin on

performance, some carcass traits, immune response and hematology of broiler chickens. In this
research, four houndered Ross 308 male chicks were used in a completely randomized design
with 5 treatments and 4 replicates and 20 broiler chicks per experimental unit. Experimental
treatments consisted of control group (without any additive in diet), diet containing 0.6% of
flavomycin, and dietes containing 200, 400 and 600 mg savory essential oil per Kg diet,
respectively. The results showed that the addition of savory essential oil significantly improved
feed intake and feed conversion ratio in comparison with flavomycin in first and fifth weeks of
age and in the first week significantly improved weight gain compared with the negative control
group (p<0.05). The effect of savory essential oil and flavomycin on body weight gain and feed
conversion ratio in broiler chicks was not significant in the whole period. There was a
significant difference between the experimental groups in terms of water intake during the
whole period of breeding, and in this regard, chicks fed 400 ppm of savory essential oil had the
least water intake (p<0.05). Consumption of savory essential oil and flavomycin had no
significant effect on carcass traits, blood parameters, immunity statue and quality of breast meat
of broiler chicks (p>0.05). Based on the results of this study, savory essential oil and
flavomycin had not positive impact on productive performance, immune response and carcass
quality in broiler chicks.

Keywords: Broiler chicks, Flavomicyn, Performance, Satureja hortensis essential oil
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