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دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن،استادیار و دانشیار گروه علوم دامی-5و4
26/11/95تاریخ پذیرش: 28/8/95تاریخ دریافت: 

چکیده
هاي خونی و خصوصیات الشه دربر عملکرد، برخی فراسنجهشدهریزپوشانیآویشن و دارچیناسانس در این پژوهش تأثیر 

به صورت 308قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 320به این منظور، تعداد هاي گوشتی، مورد بررسی قرار گرفت. جوجه
. تیمارها شامل جیره پایه + ندروز مورد آزمایش قرار گرفت42طرح کامآل تصادفی به مدت هشت تیمار و چهار تکرار در قالب یک 

آنتی بیوتیک، جیره پایه، جیره پایه + اسانس آزاد آویشن، جیره پایه + اسانس ریزپوشانی شده آویشن، جیره پایه + اسانس آزاد 
اسانس آزاد آویشن و دارچین، جیره پایه + اسانس دارچین، جیره پایه + اسانس ریزپوشانی شده دارچین، جیره پایه +

ي برصفات عملکردي شامل دارمعنیریزپوشانی شده آویشن و دارچین بودند. نتایج تحقیق نشان داد که تیمارهاي آزمایشی تاثیر 
خونی، هاي). در بررسی فراسنجهP<05/0مقدار مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره نداشت (

شود. همچنین تیمار حاوي دارچین آزاد، میدار غلظت کلسترول خونمشاهده شد که افزودن اسانس به جیره باعث کاهش معنی
بیشترین غلظت لیپوپروتئین با چگالی باال و تیمار حاوي آویشن و دارچین ریزپوشانی شده، بیشترین غلظت آنزیم گلوتاتیون 

در بررسی صفات الشه نیز مشاهده شد که تیمارهاي فاقد .)P>05/0(یر تیمارها نشان دادند پراکسیداز را در مقایسه با سا
ثیر أدر کل نتایج این تحقیق حاکی از ت). P>05/0(ندافزودنی داراي وزن کبد و چربی بطنی باالتري نسبت به سایر تیمارها بود

لظت کلسترول خون، افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون بر کاهش غهاي گوشتی جوجهدرهاي ریز پوشانی شده مثبت اسانس
بود.چربی بطنی پراکسیداز و کاهش وزن کبد و

دارچین،ریز پوشانی، هاي گوشتیجوجهاسانس، ،آویشن: هاي کلیديواژه

مقدمه
به آنتی بیوتیک، باعث مصرف محصوالت دامی آلوده 

هاي کنشکروبی مقاوم، اثرات سمی، وامیهايگسترش سویه
و اختالالت سوخت و هاي ثانویهحساسیت، شیوع عفونت

اده از ). به همین دلیل استف22شود (میسازي در انسان
در اتحادیه اروپا از AGP(1(ي محرك رشدهابیوتیکآنتی

). منع استفاده از 56ممنوع شده است (2006سال ژوئن 
ر به ها به عنوان افزودنی غذایی موثر، منجبیوتیکآنتی

هاي مناسب براي گسترش تحقیقات، جهت یافتن جایگزین
شده است. در این راستا، ترکیباتی نظیر هابیوتیکآنتی

ها، اسیدهاي آلی، گیاهان ها، آنزیمبیوتیکها، پريپروبیوتیک
). 37(اندمورد ارزیابی قرار گرفتهآنهادارویی و مشتقات 

هاي زیستی الیتگیاهان دارویی و مشتقات آنها داراي فع
کروبی، ضدانگلی، ضد ویروسی میمتنوعی از قبیل خاصیت ضد

همچنین باعث ).53و خواص آنتی اکسیدانی در طیور هستند (
داراي آنها). 28شوند (میتحریک سیستم ایمنی و هورمونی

هاي گوارشی بوده و روي متابولیسم کننده آنزیمنقش تحریک
یکی از گیاهان دارویی از ). آویشن39و هضم چربی موثرند (

اکسیدانی و ضد آنتیاست که به دلیل خواص تیره نعناع 
جمله کاربردهاي این گیاه، باکتریایی مورد توجه است. از

هاي افزایش قابلیت هضم مواد خوراکی و بهبود ناراحتی
یکی دیگر از گیاهان دارویی، ).44باشد (میدستگاه گوارش

به خانواده برگ بویان است. گیاه باشد که متعلق میدارچین
دارچین داراي خواص منحصر به فردي از جمله 

کننده خون و اکسیدانی، ضد قارچی، ضد ویروسی، تصفیهآنتی
).15باشد (میکننده هضم خوراك مطرحکمک

اي هاي گیاهی مایعات آب گریز تغلیظ شدهاسانس
. این مواد و اشندبمیهستند که حاوي ترکیبات فرار آروماتیک

هاي ثانویه گیاهان، متابولیتآنهاهمچنین ترکیبات موجود در 
هاي مدیدي ، مدتآنهاباشند که خاصیت ضدمیکروبی می

). اما از آنجایی که 38است که شناسایی شده است (
هاي کربن غیراشباع دارند توسط نور و حرارت به زنجیره

حاصل از اکسیداسیون ) و تولیدات42شوند (میآسانی اکسید
با ی یهاواکنشمنجر به ها، ا به ویژه در مورد ترپنهآن

آنهاند. عالوه بر آن، محلول بودن ناچیز شومیحساسیت باال
کند. میدر مایعات بیولوژیکی محدودآنهادر آب، استفاده از 
شده و در نتیجه دسترسی زیستی راآنهازیرا مانع از جذب 

دهد. در نتیجه در صورت عدم استفاده از میها را کاهشآن
هاي روش مناسب، این ترکیبات ممکن است به قسمت

). همچنین گزارش شده است که 56انتهایی روده نرسند (
اتصال کارواکرول (ماده اصلی موجود در اسانس آویشن) با 

هاي اجزاي خوراك و مایع گوارشی و جذب سریع اسانس
کروبی میروده باریک، خاصیت ضدگیاهی در معده و ابتداي 

شماري با در عین حال مطالعات بی).54برد (میآن را از بین
1- Antimicrobial Growth Promoters
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ها در هاي گیاهی مختلف یا مخلوطی از آناستفاده از اسانس
شرایط درون تنی انجام شده است که نتایج ضد و نقیضی به 

رسد می).  این تناقض در نتایج به نظر19همراه داشته است (
روده درهاي بیماریزااز محدودیت در کنترل باکتريناشی 

ها را ها، استفاده دارویی از اسانساین محدودیت. باشدحیوانات 
ها، نیاز به با محدودیت مواجه کرده و در صورت استفاده از آن

).56است (آنهاهایی براي کنترل اثرات دارویی روش
ر، با محافظت تکنیک ریزپوشانی یا کپسوله کردن مواد معط

فرار مقدارباعث کاهش ،در برابر نور، حرارت، اکسیژنآنهااز 
شود. این موضوع، فرصت خوبی را در صنایع میآنهابودن 

تنی ها در شرایط درونغذایی، به منظور بررسی این کپسول
در دستگاه آنهاسازي کند، زیرا امکان کنترل آزادمیایجاد

خاص و نیز با سرعتی مشخص، گوارش، در زمان و مکانی 
در برابر اثرات آنهاتواند از می). همچنین29وجود دارد (

متقابل با دیگر اجزاي موجود در خوراك نیز محافظت کند 
پوشانی مواد معطر باعث بهبود خاصیت براین، ریز). عالوه16(

شود. زیرا این مواد به میآنهادرمانی و سهولت دسترسی 
شان باعث افزایش مکانسیم جذب سلولی کوچکازه اندلحاظ

).42شوند (میآنهاو افزایش کارایی 
اي در صنایع دارویی، این تکنیک امروزه به طور گسترده

شود. در این میی، غذایی و چاپ استفادهشیمیایی، آرایش
تکنیک، مواد مورد نظر، درون پوششی از جنس پلیمر، مواد 

پلی ). آلژینات، یک هتروپلی 1(وندشآلی و معدنی احاطه می
مانورونیکاز واحدهاي ساختمانی ديساکارید خطی متشکل 

هاي دریایی باشد که از جلبکمیگلورونیک اسیداسید و ال
توان به میآلژیناتاز مزایاي ریزپوشانی باشود.میاستخراج

فناوري آسان و سهولت کار، سمی نبودن آن، ارزان بودن و 
به عنوان افزودنی مجاز غذایی شناخته شده است اشاره اینکه
ها ها توانایی آنترین ویژگی آلژیناتمفیدترین و برجسته.کرد

هاي ویژه یونههاي فلزي چند ظرفیتی بدر واکنش با کاتیون
هاي قوي یا پلیمرهاي نامحلول هستند کلسیم براي تولید ژل

یه پذیري زیستی، تنظیم ساختار و خواص آن مانند تجز.)24(
ها باعثمقاومت مکانیکی، تشکیل ژل و اتصال به سلول

شود که بتواند در ترکیب با دیگر مواد زیستی قرار گیرد می
هاي اکستروژن توان به روشمیهاي آلژینات را). کپسول50(

بررسی اثر). هدف از این تحقیق 26و امولسیون تهیه کرد (
بر عملکرد، شده ریزپوشانی ن اسانس گیاهی آویشن و دارچی

هاي هاي خونی و خصوصیات الشه در جوجهفراسنجهبرخی 
گوشتی بود.

هاو روشمواد
حل محلول آلژینات سدیم (شرکت مرك، آلمان) از 

گرم پودر آلژینات سدیم در یک لیتر آب مقطر 30کردن
درصد آلژینات سدیم) تهیه شد. همچنین محلول سه(محلول 

دارچین (تهیه و درصد اسانس آویشنیک سدیم حاويیناتآلژ
زدن و شده از دانشگاه شهید بهشتی تهران) همراه با هم

گراد تهیه شد. از آنجا که درجه سانتی55گرماي مالیم 
درصد گلیسرول دوپوشش آلژینات سدیم شکننده است 

کننده به محلول اضافه (شرکت مرك، آلمان) نیز به عنوان نرم
درصد کلرید کلسیم (شرکت مرك، دو. همزمان محلولشد

آلمان) هم تهیه و به منظور تشکیل ژل و انسجام آن به 
هاي تولید شده با آب کروکپسولمیمحلول فوق اضافه شد.

ساعت در معرض هوا خشک 48مقطر شستشو و به مدت 
شده به منظور مقایسه اسانس آزاد و ریزپوشانی).43(شدند

قطعه جوجه خروس گوشتی 320تعداد رچین، آویشن و دا
تکرار در قالب چهارتیمار و هشتبه صورت 308سویه راس 

روز مورد آزمایش قرار 42یک طرح کامال تصادفی به مدت 
محلول آزاد و ریز پوشانی شده اسانس آویشن و .ندگرفت

)47(با نشاسته الک شده مخلوط شد 50:50دارچین، با نسبت 
. هاي گوشتی اضافه شدپرورش در جیره جوجهو در کل دوره

آزمایشی عبارت بودند از:تیمارهاي 
T1:بیوتیک آویالمایسین به عنوان شاهد جیره پایه + آنتی

گونه افزودنی به عنوان شاهد جیره پایه بدون هیچ: T2،مثبت
گرم/ کیلوگرم اسانس آویشن لیمی100جیره پایه +T3:،منفی

آویشن کیلوگرم اسانسگرم/میلی100+پایهجیرهT4:، آزاد
کیلوگرم گرم/لیمی100: جیره پایه +T5،ریزپوشانی شده
گرم/ کیلوگرم میلی100جیره پایه +: T6،آزاداسانس دارچین 

100پایه +جیره: T7،اسانس دارچین ریزپوشانی شده
جیره : T8،کیلوگرم اسانس آویشن و دارچین آزادگرم/لیمی

گرم/کیلوگرم اسانس آویشن و دارچین لیمی100پایه +
.ریزپوشانی شده

هاي مورد آزمایش به صورت جیره آغازین جیره
روزگی) و جیره پایانی 11- 24(روزگی)، جیره رشدصفر -10(
308تهیه و طبق توصیه سویه راس )روزگی42-25(
) آماده شدند. ترکیب اقالم خوراکی مورد استفاده بر 2007(

ها با ). محاسبه جیره34دست آمد (بهNRCجدول اساس
هاي ترکیب جیره1جدولانجام شد. UFFDAافزارنرم

دهد.میآزمایشی مورد استفاده در این مطالعه را نشان
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، گرملیمیK3ویتامین  ،گرملیمیE60واحد بین المللی ، ویتامین D3500/3واحد بین المللی ، ویتامین A000/10ویتامین هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل: - 1
1، اسید فولیک گرملیمی11. پنتاتنیک اسید گرملیمی45و نیاسین گرملیمیB1201/0، ویتامین گرملیمی5،  پریدیدوکسین  گرملیمی6، ریبوفالوین گرممیلی3امین تی
گرملیمی150، اتوکسی کوئین گرملیمی15، کولین کلراید گرملیمی15/0، بیوتین گرملیمی
گرملیمی2/0و کبالت گرملیمی1، ید گرملیمی10، مس گرملیمی60،  روي گرملیمی100، منگنز گرملیمی60رم مکمل معدنی شامل: آهن، هر کیلوگ-2

ها قرار ها به صورت آردي در دسترس جوجهتمام جیره
گرفتند. آزمایش در سالن مرغداري دانشکده کشاورزي 

زان خوراك مصرفی، افزایش وزن میام شد.گیالن انجدانشگاه 
هاي مختلف پرورش پایان دورهو ضریب تبدیل غذایی در 

و در تصحیح تلفات نیز به صورت روزانه ثبت محاسبه شد.
40در روزضریب تبدیل غذایی مورد استفاده قرار گرفت.

آزمایش، دو قطعه پرنده از هر تکرار انتخاب و براي بررسی 
خونگیري به عمل آنهاونی، از سیاهرگ بال هاي خفراسنجه

هاي آنزیمی خون) و (براي آزمایشآمد. سپس پالسماي خون
هاي بیوشیمیایی خون) جدا شد.براي آزمایشسرم خون (

هاي خون با زان کلسترول، تري گلسیرید و لیپوپروتئینمی
استفاده از کیت شرکت پارس آزمون و روش اسپکتوفتومتري

ي شد. فعالیت آنزیم کاتاالز از طریق کاهش جذب گیرازهاند
ثانیه و بر اساس 30نانومتر به مدت 240نوري در طول موج 

فعالیت آنزیم گلوتاتیون به دست آمد.)Aebi)3فرمول
پراکسیداز نیز با استفاده از کیت رندکس

(Randox diagnostic)در پایان دوره نیز، . )7(به دست آمد

طور تصادفی انتخاب و از هر تکرار به پرنده دو قطعه
گیري صفات مربوط به الشه کشتار گردید.ازهاندبراي

آنالیز آماري: این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی 
هاي حاصل از این آزمایش با استفاده از انجام گرفت و داده

هاي خطی عمومی ) و روش مدلSAS)45آماري افزارنرم
(GLM) انگین تیمارها با استفاده از آزمون میوآنالیز شدند

)P>05/0(اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد چند دامنه
مقایسه شدند. 

بحث و نتایج
هاي نتایج اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد جوجه

شود میآمده است. همانگونه که مشاهده2گوشتی در جدول 
ن و ضریب صفات عملکردي نظیر مصرف خوراك، افزایش وز

تبدیل غذایی در کل دوره تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت 
)05/0>P) تأثیر عصاره دو گیاه 5).  الکاسی  و همکاران (

گرم بر لیمی200و 100آویشن و دارچین را در دو سطح 
هاي گوشتی مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که جوجه

ایه در مراحل مختلف پرورش (%) هاي غذایی پاجزا و ترکیبات شیمیایی جیره- 1جدول 
Table 1. Ingredient and chemical component of basal diet in various phase of rearing (%)

روزگی)25- 42(پایانیروزگی)11- 24(رشدروزگی)0-10(آغازیناجزاي جیره
04/5408/5756/62دانه ذرت

08/3954/3514/30کنجاله سویا
33/229/349/3روغن سویا

03/281/165/1دي کلسیم فسفات
04/194/086/0لسیمکربنات ک

125/025/025/0مکمل ویتامینی
225/025/025/0مکمل معدنی

3/026/025/0ال متیونین–دي 
21/016/016/0لیزین-ال 
09/005/004/0ترئونین-ال

23/027/025/0نمک
15/01/013/0جوش شیرین

100100100جمع کل
87/297/206/3وکالري/گرم)(کیلانرژي قابل متابولیسم

2260/2065/18)%(پروتئین خام
53/207/328/3)%(اسیدلینولئیک

96/087/079/0)%(کلسیم 
48/043/039/0)%(فسفرقابل دسترس 

15/015/015/0)%(سدیم 
22/023/022/0)%(کلر 

22/121/108/1)%(لیزین
61/057/052/0)%(متیونین
91/091/083/0)%(سیستین+میتونین

92/374/349/3)%(فیبر 
82/083/074/0)%(ترئونین
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37........................ ..........................................................................................................................1396/ پاییز 17شماره پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/

روزانه، دریافت صفات مربوط به عملکرد رشد (افزایش وزن
خوراك و ضریب تبدیل خوراك) در پرندگانی که این دو 
عصاره را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد به طور 

ي باالتر بود، به طوریکه سطوح باالتر این دو عصاره دارمعنی
تر نشان دادند که با نتایج بهتري را نسبت به سطوح پایین

) دریافتند 51. محققانی دیگر (تحقیق حاضر همخوانی ندارد
هاي رایج ین در محدوده غلظتکه اسانس گیاه دارچ

بیوتیکی که عمدتا در بیوتیک بواسطه خصوصیات آنتیآنتی
ارتباط با محتواي سینامالدئید، اوژنول و کارواکرول این 

پیلوري را مهار تواند رشد باکتري هلیوکوباکترمیباشدمیگیاه
خوراك شده و عملکرد اعث افزایش بازدهو در نتیجه بکند

) گزارش کردند که 18یابد. در مقابل محققانی دیگر (میبهبود
تأثیري ندارند. گیاهان دارویی و عصاره آنها بر خوراك مصرفی 

) گزارش شد که استفاده از 12اي دیگر (همچنین در مطالعه
هاي بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجهروغن آویشن باعث

ي بر افزایش وزن و مصرف دارمعنیشود، اما تأثیر میوشتیگ
خوراك ندارد.

هاي گیاهی و مشخص شده است که افزودنی
عملکرد پرنده موثر خواهند بود که ها زمانی بر هاي آنوردهآفر

پرندگان تحت شرایط نامطلوب پرورشی نظیر قابلیت هضم 
بیماري،پایین جیره، بهداشتی نبودن محیط پرورشی، وجود

هاي بیماریزا و یا وجود استرس در گله قرار کروارگانیزممی
گزارش شده است که استفاده از پودر ). همچنین 6بگیرند (

هاي گوشتی در عصاره آویشن باعث کاهش وزن جوجه
ی بن). همچنین گزارشاتی م52شود (میمقایسه با گروه شاهد

دارد که عمدتا با بر اثرات منفی گیاهان دارویی در طیور وجود
). 20(کاهش شدید در خوراك مصرفی همراه بوده است

محققان دریافتند که مصرف دو افزودنی گیاهی تجاري حاوي 
% پیرین تغییري در رشد 2% سینامالدئید و 3% کارواکرول، 5

). همچنین در تحقیقی 28کند (هاي گوشتی ایجاد نمیجوجه
هاي گیاهی وط اسانسدیگر این محققان، نشان دادند که مخل

) که با 27هاي گوشتی ندارد (اثري بر عملکرد و رشد جوجه
) دریافتند که مصرف دو 28نتایج ما مطابقت دارد. محققان (

% سینامالدئید 3% کارواکرول، 5افزودنی گیاهی تجاري حاوي 
کند. هاي گوشتی ایجاد نمی% پیرین تغییري در رشد جوجه2و 

نشان دادند که مخلوطهمچنین در تحقیقی دیگر
هاي گوشتی هاي گیاهی اثري بر عملکرد و رشد جوجهاسانس
تواند با تنظیم می). کارواکرول موجود در آویشن27ندارد (

کارکرد مراکز کنترل اشتها، باعث کاهش مصرف خوراك شود 
رسد دلیل تفاوت در نتایج تحقیقات، عدم میبه نظر).27(

أ گیاهی مناسب، روش استخراج و دوز اطمینان در انتخاب منش
). اثرات بسیار متنوع گیاهان 20باشد (میمناسب مصرف

ها از یک ها روي عملکرد رشد جوجهدارویی و عصاره آن
کروفلور روده و متابولیسم میبرآنهاطرف به اثرات متنوع 

حیوان و از طرف دیگر به ترکیب شیمیایی متنوع این تولیدات 
. درك جزئیات اثر مصرف گیاهان دارویی، تولیدات ارتباط دارند

هاي گیاهی یا متابولیت-و مخلوطی از مواد شیمیاییآنها
ها در تغذیه ثانویه گیاهی که به عنوان کاهنده وقوع بیماري

اي است که باید به شوند. مسالهمیهاي گوشتی مصرفجوجه
).31آن بیشتر پرداخته شود (

ارائه شده 3هاي خونی در جدول نتایج مربوط به فراسنجه
زان میدهد، از نظرمیهمانطور که این جدول نشان.است

اکسیدانی گلوتاتیونو آنزیم آنتیHDLغلظت کلسترول، 
ي وجود دارد دارمعنیپراکسیداز بین تیمارها اختالف 

)05/0<Pبیوتیک و تیمار فاقد افزودنی در ). تیمار داراي آنتی

اوت را جیره به ترتیب باالترین غلظت کلسترول و بیشترین تف
با تیمارهاي حاوي اسانس در جیره داشتند که این امر حاکی 

هاي گیاهی در کاهش غلظت کلسترول از اثر مثبت اسانس
.باشدمیخون

روزگی)0-42در کل دوره پرورش (هاي گوشتیعملکرد جوجهبر 1ي آزمایشیاثر تیمارها- 2جدول
Table 2. The effect of experimental treatments on performance of broilers in total breeding period (0-42 d)

P value SEM T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 صفات
229/0 02/92 3/4669 7/4427 0/4338 0/4473 3/4440 3/4621 3/4663 3/4645 (گرم)مصرف خوراك
659/0 07/80 0/2461 8/2369 7/2468 0/2393 0/2364 5/2425 7/2564 3/2503 افزایش وزن (گرم)
855/0 051/0 899/1 870/1 795/1 871/1 881/1 907/1 826/1 861/1 ضریب تبدیل غذایی

1T1 :عنوان شاهد مثبت. جیره پایه + آنتی بیوتیک آویالمایسین به: T2 منفی.جیره پایه بدون هیچگونه افزودنی به عنوان شاهدT3 :+ کیلوگرم اسانس /گرملیمی100جیره پایه
کیلوگرم /گرملیمی100پایه +جیره: T6آزاد.کیلوگرم اسانس دارچین /گرملیمی100: جیره پایه +T5کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی شده. /گرملیمی100پایه +جیرهT4:آویشن آزاد. 

آویشن و دارچین ریزپوشانی کیلوگرم اسانس/گرملیمی100پایه +جیرهT8:کیلوگرم اسانس آویشن و دارچین آزاد. /گرملیمی100جیره پایه +: T7، شدهاسانس دارچین ریزپوشانی /
.شده
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38........................ ...................................................................................خونی وهايتأثیر اسانس ریزپوشانی شده آویشن و دارچین بر عملکرد، برخی فراسنجه

)/ دسی لیترگرملیمیروزگی (40هاي خونی در بر فراسنجه1اثر تیمارهاي آزمایشی- 3جدول 
Table 3. The effect of experimental treatment on blood parameters on 40 d ( mg/dl)

P value SEM T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 هاي خونیفراسنجه

006/0 325/1 b22/101 b38/100 b49/100 b40/100 b13/101 b46/102 ab60/103 a130/106 کلسترول
08/0 250/1 b41/36 ab13/38 b43/37 ab52/39 b61/37 ab34/38 a49/41 ab87/39 تري گلیسرید
08/0 25/0 b28/7 ab63/7 b49/7 ab90/7 b52/7 ab67/7 a30/8 ab93/7 VLDL
01/0 765/1 b60/39 b00/39 b80/38 a20/46 b95/40 b05/39 ab30/42 b8/38 HDL
06/0 765/0 b32/27 ab37/28 ab94/28 b79/26 b43/27 ab49/28 a95/29 ab41/28 LDL
09/0 045/0 a96/1 a98/1 a98/1 a96/1 ab94/1 b82/1 ab86/1 ab91/1 کاتاالز
02/0 965/0 a49/110 ab18/109 ab43/109 abc04/108 ab03/109 c97/105 ab59/108 bc58/107 گلوتاتیون 

پراکسیداز
1T1 : .جیره پایه + آنتی بیوتیک آویالمایسین به عنوان شاهد مثبت:T2منفی.وان شاهد جیره پایه بدون هیچگونه افزودنی به عنT3 :+ کیلوگرم اسانس آویشن آزاد. /گرملیمی100جیره پایه: T4جیره

: T7، شدهاسانس دارچین ریزپوشانی /کیلوگرم /گرملیمی100جیره پایه +: T6آزاد.کیلوگرم اسانس دارچین /گرملیمی100: جیره پایه +T5کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی شده. /گرملیمی100پایه +
.آویشن و دارچین ریزپوشانی شدهکیلوگرم اسانس/گرملیمی100پایه +جیرهT8:کیلوگرم اسانس آویشن و دارچین آزاد. /گرملیمی100جیره پایه +

محققان کاهش کلسترول را به اثرات مهارکنندگی تیمول 
ننده کو کارواکرول موجود در اسانس آویشن بر آنزیم محدود

گلوتاریل کوآنزیم متیلیعنی هیدروکسیساخت کلسترول 
). محققانی دیگر گزارش کردند که 2(آردوکتاز، ارتباط دادند

گلیسرید و رواکرول در مقایسه با تیمول، تريمصرف کا
دهد و گزارش شد که میفسفولیپیدهاي پالسما را کاهش

تواند اثر بیشتري بر لیپوژنز نسبت به بیوسنتز میکارواکرول
پیشین برخی از هاي ). طبق پژوهش27(داشته باشدلکلسترو

خک، برگ بو و زردچوبه میهاي گیاهی از قبیل دارچین،گونه
داراي عامل شبه انسولینی هستند که توانایی عمل انسولینی 

). کاهش گلوکز سرم خون به 23در متابولیسم گلوکز دارند (
به شود میطور غیرمستقیم باعث کاهش کلسترول تولیدي

طوري که کاهش گلوکز منجر به کاهش تولید پیروات و 
شود. میکاهش استیل کوآ به عنوان پیش ساز کلسترول

بنابراین استیل کوآ مورد نیاز براي سنتز کلسترول به مقدار 
در مورد تأثیر ). در آزمایشی32کافی وجود نخواهد داشت (

200و 100عصاره دو گیاه آویشن بر دارچین در دو سطح 
در کیلوگرم خوراك، نشان داده شد که عصاره مشتق گرملیمی

داري بر از این دو گیاه در مقایسه با گروه شاهد تأثیر معنی
) که این آزمایشات نیز با نتایج ما 1کاهش کلسترول داشت (

مطابقت دارد. همچنین گزارش شده است که استفاده از 
بر غلظت تري ي دارمعنیآویشن، دارچین و پونه کوهی تأثیر 

). این محققان 14هاي گوشتی ندارد (گلیسرید خون جوجه
تأثیر پودر چند گیاه دارویی (سیر، آویشن، دارچین و پونه 

هاي گوشتی مورد مطالعه کوهی) را بر مقدار هماتولوژي جوجه
توانند تأثیر ها نمیقرار دادند و گزارش کردند که این عصاره

هاي رید سرم خون جوجهگلیسیي بر غلظت تريدارمعنی
گوشتی داشته باشند که با نتایج موجود در آزمایش ما 
همخوانی دارد. محققان گزارش کردند که گیاه دارویی آویشن 

). تحقیقات 46(داري بر کلسترول سرم ندارندو سیر تاثیر معنی
درصد عصاره 6/0و 4/0، 2/0نشان داد که سطوح مختلف 

وکز، کلسترول و تري گلسیرید زان گلمیآویشن تأثیري بر
همچنین برخی مطالعات .)9هاي گوشتی ندارد (خون جوجه
% مخلوط تیمول و کارواکرول 15) نشان داد که 11دیگر نیز (

) 4(و کلسترول تام ندارد. محققانی دیگرHDLتأثیري بر 
گذار به هاي تخمنشان دادند که افزودن آویشن به جیره مرغ

گلسیرید پالسما را ، کلسترول و تريHDLي، دارمعنیطور 
%1) گزارش شد که افزودن 40اي (کاهش داد. در مطالعه

ي دارمعنیهاي گوشتی، به طور گیاه آویشن به جیره جوجه
کلسترول را کاهشLDLکل لیپید پالسما، کلسترول کل و 

دهد. می
) گزارش کردند که روغن آویشن 8محققانی دیگر (

در کیلوگرم جیره سطح تري گرملیمی200خوراکی در سطح 
وکلسترول را در LDLو HDLگلیسریدهاي پالسما،

هاي گوشتی افزایش داد که تا حدودي با نتایج موجود جوجه
) نشان داده 17در تحقیق حاضر مطابقت دارد. در تحقیقی (

در کیلوگرم تیمول و کارواکرول گرملیمی60شد که مصرف 
هاي گوشتی باعث بهبود در جیره جوجه(اجزاي فعال آویشن) 

شود. هم میاکسیدانی و سیستم ایمنیهاي آنتیفعالیت آنزیم
چنین افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون به واسطه 

ه شده است هاي ژاپنی نیز مشاهدمصرف دارچین در بلدرچین
اکسیدانی خود باعث ي خواص آنتی). دارچین به واسطه48(

آلدئید و افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز دينکاهش مالو
). روغن آویشن و مکمل 15شود (میهاي گوشتیخون جوجه

در کیلوگرم وزن بدن روزانه گرملیمی5/42خوراکی تیمول (
هاي اکسیدانی آنزیم) از طریق افزایش فعالیت آنتیدر جیره

سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و وضعیت 
اکسیدانی و اکسیدانی کل، اثرات مفیدي بر وضعیت آنتیآنتی

) که با نتایج ما مطابقت 55(اندترکیب اسید چرب موش داشته
دارد زیرا باالترین مقدار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در 

. دارچین ریزپوشانی وجود داشتتیمارحاوي اسانس آویشن و 
هاي مختلف بدن اماندوزن نسبیاثر تیمارهاي آزمایشی بر 

ارایه شده است. همانطور که 4هاي گوشتی در جدول جوجه
دهد وزن نسبی کبد و چربی محوطه میاین جدول نشان

). تیماري که P>05/0(بطنی، تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت
ي چربی بطنی دارمعنیبود، به طور فاقد افزودنی در جیره 

باالتري را نسبت به سایر تیمارها دارا بود و تیمار حاوي 
اسانس آویشن آزاد و تیمار حاوي مخلوط دو اسانس آویشن و 
دارچین آزاد به ترتیب پایین ترین مقدار چربی بطنی را داشتند. 
از لحاظ وزن نسبی کبد نیز تیمارهاي حاوي اسانس نسبت به 

تري را نشان دادند. محققان گزارش شاهد، وزن پایینتیمار
هاي گوارشی مانند پیش معده، سنگدان، اماندکردند که وزن

پانکراس، روده کوچک و بزرگ با مصرف اسانس خانواده 
) 35). نوري زاده و همکاران (18کند (نعناعیان تغییري نمی

، آویشن، نشان دادند که استفاده از عصاره گیاهان دارویی نعناع
هاي جیره غذایی جوجهشیرین بیان، پونه، بابونه و مرزه در
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شود. میگوشتی باعث بهبود عملکرد و کاهش چربی الشه
این نتایج با تحقیق حاضر مطابقت دارد. گیاهان دارویی باعث 

کروبی مضر دستگاه گوارش و کاهش میکاهش جمعیت
رشی و به سرعت تجزیه پروتئین و اسیدهاي آمینه مواد گوا

تبع آن، کاهش تبدیل پروتئین به چربی گردیده و مقدار 

). همچنین گزارش 33یابد (میکمتري چربی در بدن تجمع
شده است که گیاهان دارویی محرك ترشحات پانکراس مانند 

هاي گوارشی هستند که به هضم و جذب بیشتر آنزیم
وسیله کند و بدین میهاي گوارشی کمکآمینواسیدها از لوله

).30بخشد (میخصوصیات الشه را بهبود

هاي گوشتی (%)جوجهروزگی 42سن هاي مختلف در اماندبر وزن نسبی1اثر تیمارهاي آزمایشی- 4جدول 
Table 4. The effect of experimental treatment on relative weight of various organs on 42 d in broilers (%)
P value SEM T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 اجزاي الشه

38/0 565/1 28/62 80/62 34/61 57/61 80/63 49/63 10/63 30/61 الشه
09/0 24/1 ab47/20 ab63/19 ab10/19 b78/17 ab00/20 ab65/19 a13/21 b22/18 ران
93/0 135/1 26/23 08/25 71/24 11/24 50/24 28/24 83/23 56/23 سینه
005/0 125/0 b60/1 a97/1 a03/2 ab85/1 b58/1 a97/1 a04/2 a01/2 کبد
05/0 09/0 abc42/1 bc34/1 abc49/1 bc34/1 c32/1 abc43/1 a64/1 ab58/1 چربی بطنی
293/0 02/0 b33/0 a40/0 ab39/0 ab39/0 ab38/0 ab35/0 ab37/0 ab36/0 پیش معده
29/0 105/0 70/1 71/1 72/1 66/1 67/1 50/1 57/1 61/1 سنگدان
584/0 20/0 11/3 32/3 21/3 15/3 10/3 31/3 40/3 43/3 روده

1T1 : .جیره پایه + آنتی بیوتیک آویالمایسین به عنوان شاهد مثبت:T2 منفی.جیره پایه بدون هیچگونه افزودنی به عنوان شاهدT3 :+ کیلوگرم/گرملیمی100جیره پایه/
جیره پایه : T6آزاد.کیلوگرم اسانس دارچین /گرملیمی100: جیره پایه +T5کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی شده. /گرملیمی100پایه +هجیرT4:اسانس آویشن آزاد. 

کیلوگرم اسانس/گرملیمی100+پایهجیرهT8:کیلوگرم اسانس آویشن و دارچین آزاد. /گرملیمی100جیره پایه +: T7، شدهاسانس دارچین ریزپوشانی /کیلوگرم/گرملیمی100+
.آویشن و دارچین ریزپوشانی شده

هاي مختلف امانداثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن نسبی
ارایه شده است. همانطور 4هاي گوشتی در جدول بدن جوجه

دهد وزن نسبی کبد و چربی محوطه میاین جدول نشانکه 
). تیماري که P>05/0بطنی، تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت (
ي چربی بطنی دارمعنیفاقد افزودنی در جیره بود، به طور 

باالتري را نسبت به سایر تیمارها دارا بود و تیمار حاوي 
شن و اسانس آویشن آزاد و تیمار حاوي مخلوط دو اسانس آوی

ترین مقدار چربی بطنی را داشتند. دارچین آزاد به ترتیب پایین
س نسبت به تیمارهاي حاوي اساناز لحاظ وزن نسبی کبد نیز

تري را نشان دادند. محققان گزارش تیمار شاهد، وزن پایین
هاي گوارشی مانند پیش معده، سنگدان، اماندکردند که وزن

پانکراس، روده کوچک و بزرگ با مصرف اسانس خانواده 
گزارش در برخی مطالعات ). 18کند (اعیان تغییري نمینعن

4/0، 2/0سطوح مختلف عصاره آویشن (کردند که استفاده از
درصد) تاثیري بر خصوصیات الشه از جمله وزن نسبی 6/0و 

ران، سینه، کبد، قلب، شش، طحال و چربی محوطه بطنی 
درصد پودر 2/0). درمقابل در تحقیقی دیگر استفاده از 9ندارد (

درصد دارمعنیگیاهان دارویی آویشن و نعناع باعث افزایش 
). ترکیبات فنولی و فالونوئیدهاي 36طه بطنی شد (چربی محو

توانند باعث افزایش دفع کراتینین میگیاهانی از قبیل آویشن
و کاهش کراتینین سرم شوند و از آثار سمی داروها بر کبد 

ام هدف اثرات سموم است و در اند) کبد41جلوگیري کنند (
دیگر به هاي اماندمقادیر پایین سم، وزن نسبی آن نسبت به

گیرد. سموم ایجاد مسمومیت کبدي میشدت تحت تاثیر قرار
دهد. بزرگ میکرده و ظاهر عمومی و وظایف آن را تغییر

وپالسمیک صاف در اندشدن کبد مربوط به هیپوتروفی شبکه
تواند می) که دلیل کاهش وزن کبد21باشد (میهاهپاتوسیت

از طرفی دیگر باشد.به دلیل ترکیبات موجود در گیاه آویشن 
مانع گیاهان داروییخاصیت آنتی اکسیدانی موجود در 

چربی پراکسیداسیون چربی در کبد گردیده و از انباشته شدن 
آورد. همچنین میهاي کبدي جلوگیري به عملدر سلول

ها را کاهشعصاره این گیاه ذخایر چربی کبد و سایر بافت
لیسم لیپید از طریق ). سیستم ایمنی در متابو25(دهد می

ترشحات داخلی این سیستم، ها دخالت دارد وسیتوکاینین
کند. به همین دلیل کاهشمیساخت یا تجزیه لیپید را تنظیم

ها ممکن ي چربی کبد در اثر استفاده از این اسانسذخیره
ساکاریدهاي است با افزایش پاسخ ایمنی در ارتباط باشد. پلی

نوئیدها داراي عملکرد افزایش سیستم گیاهی، ساپونین و فالو
تواند می). تناقض بین نتایج گزارش شده،25ایمنی هستند (

آوري و هاي جمعبه دلیل تنوع بسیار زیاد در روش
باشد. تفاوت میآنهاسازي مواد گیاهی قبل از استفاده از ذخیره

هاي نگهداري ممکن است روي خصوصیات گیاه در روش
). عالوه بر این، تنوع فصلی و محیطی 49بگذارد (تاثیر 

ها و خصوصیات ممکن است روي مسیرهاي سنتز متابولیت
). تنوع در ترکیب10تاثیر بگذارد (آنهافیزیکی و شیمیایی 

هاي ها باعث متنوع شدن اثرات بیولوژیکی اسانسمتابولیت
). از آنجائی 13شود (میهاي گیاهان داروییگیاهی و عصاره

تکرارپذیري نتایج ها و مواد مغذي بر یر در متابولیتکه تغی
ناشی از فعالیت بیولوژیکی گیاهان دارویی تاثیر دارد لذا 

ها هاي بیولوژیکی این متابولیتخصوصیات شیمیایی و فعالیت
اي مورد آزمایش قرار گیرد. و مخلوط آنها باید به طور گسترده

بعد از ها ه اسانسشود مواد موثرمیبه این منظور پیشنهاد
هاي گوشتی استفاده استخراج و ریزپوشانی، در جیره جوجه

.شود و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار گیرد
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Abstract
In this study the effect of microencapsulation of thyme and cinnamon essential oils on

performance, some blood parameters and carcass characteristics of broiler chicks were
investigated. For this purpose 320 male broiler chicks from 308 strain in four treatments and 4
replications in a completely random design were tested for a period of 42 days. The treatments
included basal diet+antibiotic, basal diet, basal diet+free thyme essential oil , basal diet
+microencapsulated thyme essential oil, , basal diet+free cinnamon essential oil, basal diet
+microencapsulated cinnamon essential oil, basal diet+free thyme and cinnamon essential oils,
basal diet +microencapsulated thyme and cinnamon essential oils. Results the study showed that
the treatments had no significant effect on performance traits consist of feed intake, body weight
gain and feed coefficient rate (P> 0.05).The result of blood parameters showed that adding
essential oil to diet, significantly reduced cholesterol concentration. Adding free cinnamon
significantly increased HDL concentration and the treatment include microencapsulated thyme
and cinnamon had the most glutathione peroxides enzyme activity (P< 0.05). Study of carcass
characteristics showed that the treatment of diet without additives had significantly highest
weight of liver and abdominal fat compared with the other treatments (P< 0.05). Generally the
results of this experiment showed positive effects of microencapsulated essential oils on
reduction of cholesterol concentration, enhancement glutathione peroxides enzyme activity and
reduction of liver and abdominal fat weight on broiler chicks.

Keywords: Broiler, Cinnamon Zeylanicum, Encapsulation, Essential oils, Thymus Vulgaris
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