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 چکیده

 عملکرد، بر جیره در شدهمیکروکپسوله و رایج شکل دو در خوزستانی مرزه اسانس مختلف سطوح افزودن اثرات تعیین منظوربه

 044تعداد از استفاده با آزمایشی گوشتی، هایجوجه باریک روده شناسیریخت و خون بیوشیمیایی هایفراسنجه ایمنی، پاسخ

 تکرار، هر در جوجه قطعه 04 و تکرار چهار تیمار، پنج در جنس(، دو )مخلوط 843 راس سویه روزه یک گوشتی جوجه قطعه

 و 044 سطوح حاوی هایجیره افزودنی(، )بدون شاهد جیره شامل: آزمایشی تیمارهای .شد انجام تصادفی کامالً طرح قالب در

 افزودن بودند. مرزه شدهکپسوله اسانس درصد یک و 0/4 سطوح حاوی هایجیره و مرزه اسانس کیلوگرم در گرممیلی 044

 مقدار بر یتأثیر گوشتی، هایجوجه جیره به شدهمیکروکپسوله و رایج شکل دو در خوزستانی مرزه اسانس مختلف سطوح

 حاوی آزمایشی تیمارهای اما نداشت. قرمز و سفید هایگلبول تعداد و ایمنی پاسخ غذایی، تبدیل ضریب و خوراک مصرف

 میزان گردید. پرندگان بدن زنده وزن دارمعنی کاهش سبب شاهد تیمار به نسبت شدهمیکروکپسوله و رایج مرزه اسانس

 تأثیر تحت (LDL و HDL گلیسرید،تری )کلسترول، خون بیوشیمیایی هایفراسنجه و (T4 و T3) تیروئیدی هایهورمون

 به پرز طول نسبت و کریپت عمق پرز، عرض مانند باریک روده شناسیبافت صفات کهاین با نگرفت. قرار آزمایشی تیمارهای

 نسبت کاهش سبب مرزه شدهکپسوله اسانس درصد 0/4 سطح ولی نگرفت، قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت کریپت عمق

 و رایج شکل دو از استفاده حاضر، آزمایش نتایج به توجه با .(>40/4P) گردید داریمعنی صورتبه پرز عرض به طول

 ندارد. گوشتی هایجوجه ایمنی پاسخ و خون بیوشیمیایی هایفراسنجه عملکرد، بر اثری مرزه، اسانس شدهمیکروکپسوله

 

  خون. بیوشیمیایی هایفراسنجه گوشتی، جوجه روده، شناسیبافت ،مرزه اسانس ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 گیاهان از یکی (Satureja khuzistanica) خوزستانی مرزه

 اسانس باشد.می دارویی گیاهان جمله از و نعناعیان خانواده

 فنلیپلی ترکبیات از توجهی قابل درصد حاوی مرزه گیاه

 با فنلی ترکیب یک کارواکرول، .است کارواکرول خصوصبه

 و ضدمیکروبی خاصیت و تلخ و تند مزه و طعم

 یافت خوزستانی مرزه در فراوانی به که است، اکسیدانیآنتی

 فنلی( پلی )ترکیب تیمول خالف بر ترکیب این شود.می

 [.0 و 1[ ندارد انسان و مرغ در زیادی سمیت
 خاصیت اثرات دارای مرزه اسانس همؤثر ترکیبات

 باکتری سلولی غشای عملکرد بر که هستند ضدمیکروبی

 تغییر سبب احتماالً ترکیبات این [.10 و 14[ گذارندمی اثر

 یون به باکتری سیتوپالسمی غشای نفوذپذیری در

 همچنین [.11[ شوندمی (K+) پتاسیم و (H+) هیدروژن

 منفی گرم و مثبت گرم هایباکتری مقابل در توانندمی

  [.11[ شوند واقع مؤثر

 جیره به مرزه اسانس افزودن است شده گزارش

 خوراک مصرف دارمعنی کاهش سبب گوشتی هایجوجه

 خوراک طعم که است داده نشان تحقیقات .[11[ شودمی

 یا افزایش موجب تواندمی که است مهمی عوامل جمله از

 .[10[ شود گوشتی هایجوجه در خوراک مصرف کاهش

 و بویایی حس طریق از هاآن مؤثره مواد و گیاهی ترکیبات

 هایفعالیت برخی عملکرد در تغییر موجب چشایی

 شده گوارش دستگاه در خصوصبه طیور در فیزیولوژیکی

 قرار تأثیر تحت را خوراک مصرف میزان طریق این از و

 مرکزی عصبی سیستم بر تأثیر با کارواکرول .[9[ دهندمی

 کاهش را خوراک مصرف و شده اشتها تعدیل باعث

 گیاه پودر از استفاده که است شده گزارش .[9[ دهدمی

 ضریب دارمعنی بهبود موجب کارواکرول همچنین و مرزه

  .[00[ شودمی گوشتی هایجوجه در تبدیل

 غلظت افزایش با مرزه اسانس از ستفادها ایمطالعه در

 سبب (SRBC) گوسفندی قرمز گلبول علیه بادیآنتی

 اسانس .[0[ شد گوشتی هایجوجه در ایمنی پاسخ بهبود

 آن از توانمی بنابراین داشته ضدباکتری خواص مرزه

 ضدباکتریایی ترکیبات دارای که گیاهی منبع یک عنوانبه

  .[0[ کرد استفاده ،تاس

 نانوپلیمرهای با شدهکپسوله مرزه دارویی گیاه اسانس

 هستند، طبیعی پلیمرهای از که الژینات و کیتوزان زیستی

 هایسلول برای بودن غیرسمی قبیل از خصوصیاتی دارای

 به اتصال و بدن در سازگاری و پذیریتجزیه بدن،

 با این، بر عالوه باشند.می گوارشی دیواره هایسلول

 یک کپسوله در استفاده مورد کیتوزان کهاین به توجه

 با تواندمی است، مثبت الکتریکی شارژ با مولکول

 برقرار اتصال خود سطح در منفی بار دارای هایباکتری

 باعث کیتوزان همچنین، شود. آنها رشد از مانع و کند

 [.01[ شودمی فنلی و تریپنوئیدی ترکیبات میزان افزایش

 اسانس مؤثره ترکیبات اثرات مطالعه تحقیق این از هدف

 عملکرد، بر شده میکروکپسوله و رایج شکل دو در مرزه

 شناسیریخت و ایمنی پاسخ خون، بیوشیمیایی هایفراسنجه

 بود. گوشتی هایجوجه باریک روده

 

 هاروش و مواد

 گوشتی جوجه قطعه 044 تعداد از استفاده با پژوهش این

 پنج در جنس( دو )مخلوط 843 راس سویه روزه یک

 کامالً طرح قالب در جوجه قطعه 04 و تکرار چهار تیمار،

 )بدون شاهد شامل: آزمایشی تیمارهای شد. اجرا تصادفی

 گرممیلی 044 و 044 سطوح حاوی هایجیره افزودنی(،

 سطوح حاوی هایجیره و مرزه رایج اسانس کیلوگرم در

 بودند. مرزه شدهکپسوله اسانس درصد یک و 0/4

 متداول نیازمندی جداول براساس آزمایشی هایجیره

 14 تا )یک آغازین پرورشی دوره سه برای 843 راس سویه

 روزگی( 00-00) پایانی و روزگی( 00-11) رشد روزگی(،
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 بر سالن در جوجه پرورش مدیریت (.1 جدول) شد تنظیم

 ترکیبات شد. انجام 843 راس سویه راهنمای دفترچه اساس

 شده ارائه 0 جدول در مرزه گیاه اسانس دهندهتشکیل

 اسانس عمده باتترکی شودمی مشاهده طورکههمان است.

 سیمن -پارا و (درصد 10/89) کارواکرول خوزستانی مرزه

 .باشدمی (درصد 0/00)

 

 2گوشتی هایجوجه پایانی و رشد آغازین، دوره سه در پایه آزمایشی هایجیره اجزای .2 جدول

 روزگی( 00–00) پایانی جیره روزگی( 11-00) رشد جیره روزگی(14- )یک آغازین جیره غذایی)درصد( هایجیره اجزای

 44/66 44/03 80/00 ذرت

 44/09 00/80 34/89 پروتئین( درصد00) سویا کنجاله

 44/0 84/8 10/0 سویا روغن

 60/4 14/4 3/4 صدف

 84/1 60/1 10/1 فسفات کلسیم دی

 00/4 00/4 00/4 0معدنی مکمل

 00/4 00/4 00/4 8ویتامینی مکمل

 04/4 08/4 08/4 نمک

 04/4 04/4 03/4 متیونین -الدی

 10/4 04/4 11/4 لیزین -ال

 144 144 144 جمع

  شده محاسبه مغذی مواد

 104/8 144/8 934/0 گرم( بر )کیلوکالری وسازسوخت قابل انرژی

 43/19 00/01 44/08 )درصد( خام پروتئین

 01/4 04/4 01/4 )درصد( متیونین

 16/4 31/4 90/4 )درصد( سیستین متیونین+

 40/1 08/1 09/1 )درصد( لیزین

 68/4 11/4 34/4 )درصد( ترئونین

 00/4 06/4 80/4 )درصد( تریپتوفان

 16/4 94/4 93/4 )درصد( کلسیم

 81/4 00/4 06/4 )درصد( دسترس قابل فسفر

 04/4 04/4 04/4 )درصد( سدیم

 1 04/1 00/1 )درصد( اسید لینولیئک

 044 و 044 میزان به رایج اسانس شامل آزمایشی تیمارهای سایر است، شده آورده جدول این در پرورشی دوره سه در مرزه اسانس افزودن بدون پایه هایجیره .1

  باشد.می جیره درصد 1 و 0/4 میزان به مرزه شدهکپسوله اسانس و کیلوگرم در گرممیلی

 سولفات گرممیلی 14(،4FeSO) آهن سولفات گرممیلی 04 ،(ZnO) روی اکسید گرممیلی 30 ،(MnO) منگنز اکسید گرممیلی 044/99 :شامل معدنی مکمل کیلوگرم هر .0

 .کلسیم( )یدات ید گرممیلی 18 ،سلنیت( )سدیم سلنیوم گرممیلی 0/4 ،(4CuSO) مس

 تیامین، گرممیلی 60 کوباالمین، گرممیلی E، 14 ویتامین گرممیلی 3D، 004 ویتامین المللیبین واحد A، 1044 ویتامین المللیبین واحد 00444 شامل: یویتامین کملم کیلوگرم هر .8

 کلراید. کولین گرممیلی 014 و بیوتین گرممیلی 00 پیریدوکسین، گرممیلی 60 نیاسین، گرممیلی 1004 پانتوتنیک، اسید گرممیلی 094 ریبوفالوین، گرممیلی 804
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 خوزستانی مرزه گیاه اسانس دهندهتشکیل ترکیبات .1 جدول

 ردیف شیمیایی ترکیبات درصد

 1 فالندرین -آلفا 84/0

 0 پاینین -آلفا 04/1

 8 مایرسین -بتا 04/0

 0 سیمن -پارا 04/00

 0 ترپینن -گاما 1/01

 6 ترپینول -آلفا 10/4

 1 کارومنتول 90/1

 3 کومینول 00/4

 9 واکرولرکا 10/89

 14 استات تیمول 80/4

 11 کایفینل -بتا 06/4

 10 سی گرماکرین 19/4

 18 بی گرماکرین 00/4

 10 اسپاتونلول 81/4

 10 کادینن -دلتا 11/4

 

 خون بیوشیمیایی هایفراسنجه ارزیابی برای

 پایین دانسیته با لیپوپروتئین ،گلیسریدتری ،کلسترول)

LDL)) باال دانسیته با لیپوپروتئین و (HDL)،) ایمنی پاسخ 

 تعداد و خون( سفید هایگلبول تفکیکی )شمارش سلولی

 در هماتوکریت همچنین و خون قرمز و سفید هایگلبول

 تکرار هر از نر( )جنس پرنده قطعه یک روزگی 81 سن

 خون از بخشی شد. گیریخون بال ورید از و انتخاب

 ریخته EDTA حاوی هایلوله در سلولی شمارش برای

 دیگر بخش سرم گردید. ارسال آزمایشگاه به و شد

 با رفریز در و جدا شدن، لخته از بعد خون هاینمونه

 گیریاندازه زمان تا گرادسانتی درجه -04 دمای

 هایفراسنجه کلیه شد. نگهداری نظر مورد هایفراسنجه

 استاندارد هایکیت کمکبه طرح این در مطالعه مورد

  شد. گیریاندازه آزمون پارس شرکت

 علیه بادیآنتی )تیتر هومورال ایمنی پاسخ تعیین جهت

 ها،جوجه پادتن پاسخ بررسی و گوسفندی( قرمز گلبول

 هشت سوسپانسیون لیترمیلی 0/4 روزگی، 03 سن در

 شدهسازیخالص و استریل یگوسفند قرمز گلبول درصد

 قطعه یک بال ورید به زاغیربیماری ژنآنتی یک عنوانبه

 از پس روز هفت سپس .شد تزریق تکرار هر از پرنده

 تیتر .آمد عملهب گیریخون هاپرنده همان از تزریق

به میکروتیتر از استفاده با SRBC علیه تولیدشده بادیآنتی

 و T3) تیروئیدی هایهورمون .[08[ شد انجام HI روش

T4) منوکلونال بادیآنتی کمکبه و رقابتی روشبه 

 بادیآنتی توسط هاچاهک روش این در .شد گیریاندازه

 داده پوشش است، T3 هایمولکول علیه که منوکلونال

 میکرولیتر 144 کردن اضافه با T3 گیریاندازه برای .شدند

 ادامه چاهک هر به (Stop Solution) کنندهمتوقف محلول

 جذب سنجش برای .گردید متوقف آنزیمی هایواکنش

 16614 )مدل االیزاریدر دستگاه از چاهک هر نوری

HumaReader HS، )نانومتر 004 موج طول با آلمان 

  .شد استفاده

 در روده، شناسیریخت هایویژگی بررسی برای

 )جنس پرنده قطعه یک روزگی( 00) پرورش دوره یانتها

 گیرینمونه ژژنوم میانی بخش از و کشتار تکرار هر از نر(

 یتریلیلیم 04 سرنگ از استفاده با جداشده قطعات .شد

 در هانمونه سپس شدند. شستشو سالینفسفات بافر حاوی

 درصد 14 فرمالین حاوی کنندهتثبیت محلول حاوی ظرف

 از شدند. نگهداری مربوطه یشاتآزما انجام زمان تا

 دو ابعاد به قطعاتی ژژنوم، شدهتثبیت هاینمونه

 مخاطی هالی ظریف، تیغ یک کمکبه و تهیه مترمربعسانتی

 در دقیقه سه مدتبه و جدا مخاط زیر نازک هالی از

 داده قرار (PAS) شیف اسید پریودیک آمیزیرنگ محلول

 پلیت روی مخاطی هالی ،مقطر آب با شستشو از پس شد.

 برای .شد مهار سوزن کمک با جامد پارافین حاوی

 آزمایش، انجام طول در هانمونه شدن خشک از جلوگیری
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 بینیکوالر زیر شد. پوشانده سالینفسفات بافر با هاآن روی

 جراحی ظریف چاقوی توسط برابر 00 بزرگنمایی با

به خوردهبرش هایردیف .شد تهیه پرزها از هاییردیف

 قرار پیومیکروسک اسالید روی ظریف پنس یک کمک

 روی و ریخته گلیسرین قطره یک هاآن روی و شد هداد

 با پومیکروسک زیر نمونه .شد پوشانده المل با هابرش

 گیریاندازه برای .شد بررسی برابر 144 نماییدرشت

 به پومیکروسک چشمی هایعدسی از یکی ،ابعاد

 عمق و پرز عرض طول، سپس شد. مجهز گراتیکول

 گیریاندازه نظر مورد هناحی بر گراتیکول انطباق با کریپت

 .]19[ شد

 آماری افزارنرم از استفاده با آمدهدستهب هایداده

SAS (1/9 نسخه) ] رویه و ]04 GLM آماری مدل برای 

 آزمون از استفاده با هامیانگین و تجزیه (1 )رابطه

 مقایسه درصد پنج احتمال سطح در دانکن ایچنددامنه

  شدند.

(1)                                             ije +iT + µ = ijY 

 میانگین ،µ ؛مشاهده هر مقدار ،ijY ،رابطه این در که

 آزمایشی اشتباه اثر ، ije و آزمایشی تیمار اثر ،iT جامعه؛

 .است

 

 بحث و نتایج

 خوزستانی مرزه اسانس مختلف سطوح افزودن تأثیر نتایج

 صفات بر شدهمیکروکپسوله و رایج شکل دو در

 00 تا )یک دوره کل در گوشتی هایجوجه عملکردی

 از استفاده .است شده آورده 8 جدول در روزگی(

 کیلوگرم در گرممیلی 044 و 044 سطوح حاوی هایجیره

 اسانس درصد یک و 0/4 سطوح همچنین و مرزه اسانس

 کاهش سبب شاهد تیمار به نسبت مرزه شدهکپسوله

 (،>40/4P) شد روزگی 00 سن در بدن زنده وزن دارمعنی

 اثری تبدیل ضریب و خوراک مصرف بر کهدرحالی

 عدم علت توانمی راستا این در (.8 )جدول نشد مشاهده

 رایج شکل دو در خوزستانی مرزه اسانس همؤثر ماده تأثیر

پلی اتیبترک دلیل به عملکرد بهبود بر شدهمیکروکپسوله و

 و طعم با فنلی ترکیب یک که کارواکرول خصوصبه فنلی

 عصبی سیستم بر آن تأثیر همچنین است. تلخ و تند مزه

 شود،می خوراک مصرف و اشتها تعدیل باعث که مرکزی

 نمود. اشاره

 سطوح مصرف که است این از حاکی مطالعات برخی

 و خوراک )مصرف عملکرد بر داریمعنی اثر مرزه مختلف

 مطلوب شرایط در گوشتی هایجوجه تبدیل( ضریب

 حاضر مطالعه نتایج با نظر این از و نداشت پرورشی

 زنده وزن حاضر آزمایش در گرچه ،]10[ دارد همخوانی

 سطوح حاوی آزمایشی تیمارهای از استفاده اثر در بدن

 میکروکپسوله و رایج شکل دو در مرزه اسانس مختلف

 مطالعات نتایج با لحاظ این از که یافت کاهش

 است شده گزارش .نداشت مطابقت ذکرشده پژوهشگران

 وزن افزایش بر مثبتی تأثیر مرزه اسانس از استفاده که

انجام مطالعه در .]10[ دارد گوشتی هایجوجه در روزانه

 صفات که شد عنوان پژوهشگران برخی توسط شده

 و وزن افزایش خوراک، )مصرف گله عملکرد به مربوط

 در آب، در مرزه اسانس افزودن تأثیر تحت تبدیل( ضریب

 مطالعه یک نتایج .]1[ نگرفت قرار روزگی 00 تا یک سن

 گیاه اسانس مختلف مقادیر از استفاده که کرد مشخص

 و خوراک مصرف دارمعنی کاهش سبب آب، در مرزه

 شد روزانه وزن افزایش دارمعنی افزایش و تبدیل ضریب

 00 میزانبه مرزه اسانس افزودن است شده گزارش .]8[

 مصرف دارمعنی کاهش سبب کیلوگرم در گرممیلی

 با کارواکرول که است شده بیان .]11[ شودمی خوراک

 و شده اشتها تعدیل باعث مرکزی عصبی سیستم بر تأثیر

 روغنی هایاسانس .]9[ دهدمی کاهش را خوراک مصرف

 خوراک تبدیل ضریب بهبود موجب دارویی گیاهان
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 تحقیقات برخی نتایج .]18[ شودمی گوشتی هایجوجه

 و مرزه گیاه پودر و اسانس از استفاده که دادند نشان

 در غذایی تبدیل ضریب بهبود سبب کارواکرول همچنین

 گزارش پژوهشگران برخی .]00[ شد گوشتی هایجوجه

 خوراک بر هاآن عصاره و دارویی گیاهان که کردند

 که شد گزارش ایمطالعه در .]16[ ندارند یتأثیر مصرفی

 اسانس مختلف سطوح حاوی آزمایشی تیمارهای بین

 خوراک تبدیل ضریب و وزن افزایش با ارتباط در مرزه

 تأثیر مشاهده عدم که نشد، مشاهده داریمعنی تفاوت

 تبدیل ضریب و وزن افزایش بر مرزه اسانس دارمعنی

 مطلوب شرایط وجود دلیلبه گوشتی هایجوجه خوراک

 که است شده مشخص .[0[ شد داده نسبت پرورش

 عملکرد بر زمانی هاآن هایفراورده و گیاهی هایافزودنی

 نامطلوب شرایط تحت پرندگان که بود خواهند مؤثر پرنده

 نبودن بهداشتی جیره، پایین هضم قابلیت نظیر پرورشی

 بیماریزا هایمیکروارگانیزم بیماری، وجود پرورشی، محیط

 همچنین .]3[ بگیرند قرار گله در استرس وجود یا و

 و هافرآورده تأثیر دالیل که کردند گزارش پژوهشگران

 به را عملکردی و رشد صفات بهبود بر گیاهی مشتقات

 دستگاه بر هاهفرآورد این تحریکی اثر مانند مواردی

 ترشح تشدید و تحریک هضم، فرآیند و گوارش

 مغذی مواد از استفاده کارایی افزایش گوارشی، هایآنزیم

 بهبود دلیلبه اشتها افزایش کبد، کارایی افزایش خوراک،

 این طرفی از .]13[ اندداده نسبت خوراک طعم و عطر

 فوق صفات در بهبود عدم که اندکرده بیان پژوهشگران

 گیاهی فعال مواد کفایت عدم نظیر عواملی به تواندمی

 روش یا استفاده زمان مدت نبودن کافی استفاده، مورد

 مواد نامناسب غلظت و تراکم مواد، از استفاده نادرست

 حیوانات متفاوت هایپاسخ و خاص شرایط استفاده، مورد

  .]13[ باشد مشابه مواردی و آزمایش مورد

 مرزه سطوح مختلف اسانستأثیر افزودن نتایج 

 بر شدهمیکروکپسوله و رایج شکل دو خوزستانی در

های شناسی روده باریک )ژژنوم( جوجههای ریختویژگی

نشان داده شده است. استفاده از  0گوشتی در جدول 

گرم در کیلوگرم میلی 044و  044های حاوی سطوح جیره

شده و یک درصد اسانس کپسوله 0/4اسانس مرزه و سطوح 

دار در صفات مرزه نسبت به تیمار شاهد سبب تفاوت معنی

ق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت عرض پرز، عم

که از لحاظ عددی جیره حاوی سطح (. با این0نشد )جدول 

گرم در کیلوگرم اسانس مرزه بیشترین افزایش طول میلی 044

درصد اسانس  0/4پرز را در مقایسه با تیمار حاوی سطح 

 (.0شده مرزه داشت )جدول کپسوله

 
 عملکردی صفات میانگین بر شدهمیکروکپسوله و رایج شکل دو در خوزستانی مرزه اسانس مختلف سطوح افزودن تأثیر .3 جدول

 روزگی( 21 تا )یک دوره کل در گوشتی هایجوجه

 تیمار )گرم( بدن زنده وزن )گرم( مصرفی خوراک غذایی تبدیل ضریب
1/1 4/0088 a6/0010 افزودنی( )بدون شاهد 
3/1 1/0044 b0/0881 044 مرزه اسانس کیلوگرم در گرممیلی 
3/1 0/0138 b0/0841 044 مرزه اسانس کیلوگرم در گرممیلی 
1/1 1/0439 b0/0808 0/4 مرزه شدهکپسوله اسانس درصد 
6/1 1/8648 b0/0010 مرزه شدهکپسوله اسانس درصد یک 
0/4 8/11 4/88 SEM 

00/4 88/4 441/4 P-value 
a-b: است دارمعنی ستون هر در مشابه غیر حروف با هامیانگین تفاوت (40/4>P.) 

SEM: ها.میانگین استاندارد خطای 
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 به مربوط پرز عرض به طول نسبت کمترین همچنین

 مرزه شدهکپسوله اسانس درصد 0/4 سطح حاوی جیره

 است بافتی اولین گوارش دستگاه مخاط (.>40/4P) بود

 و مخاط وضعیت است. ایتغذیه ترکیبات با تماس در که

 به روده پاسخ از خوبی شاخص آن میکروسکوپی ساختار

 مانند ایروده مورفولوژی تغییرات و خوراک در فعال مواد

 مواد حضور در کریپت شدنعمیق و ترکوتاه پرزهای

 هایاسانس در موجود مؤثره ترکیبات .]00[ باشدمی سمی

 داشته گوارش دستگاه بر سودمندی اثرات تواندمی گیاهی

  و روده ساختار در تغییر راستای در اثر این که باشد

 بر ترکیبات این تأثیر عدم است، مغذی مواد جذب

 کفایت عدم نظیر عواملی به تواندمی روده مورفولوژی

 زمان مدت نبودن کافی استفاده، مورد گیاهی فعال مواد

 غلظت و تراکم مواد، از استفاده نادرست روش یا استفاده

 هایپاسخ و خاص شرایط استفاده، مورد مواد نامناسب

  مشابه مواردی و آزمایش مورد حیوانات متفاوت

  .]13[ باشد

 044 و 044 سطوح حاوی هایجیره از استفاده

 یک و 0/4 سطوح و مرزه اسانس کیلوگرم در گرممیلی

 هایفراسنجه بر اثری مرزه شدهکپسوله اسانس درصد

 حاضر مطالعه نتایج (.0 )جدول نداشت خون بیوشیمیایی

 ،HDL پذیریتأثیر عدم بر مبنی تحقیقات برخی نتایج با

 مرزه اسانس حاوی تیمارهای با گلیسیریدتری و کلسترول

  [.6و  0[ دارد همخوانی

 
 صفات میانگین بر شدهمیکروکپسوله و رایج شکل دو در خوزستانی مرزه اسانس مختلف سطوح افزودن تأثیر .2 جدول

 روزگی( 21) گوشتی هایجوجه در (یکرومتر)م باریک روده ژژنوم شناسیریخت
 کریپت عمق به پرز طول نسبت پرز عرض به طول نسبت کریپت عمق پرز عرض پرز طول تیمار

 a1/14 1/88 4/88 1/80 9/800 افزودنی( )بدون شاهد

 a1/10 0/80 1/84 0/80 1/839 مرزه اسانس کیلوگرم در گرممیلی 044
 a9/11 8/86 0/03 8/86 4/000 مرزه اسانس کیلوگرم در گرممیلی 044

 b8/1 9/04 4/81 9/04 6/099 مرزه شدهکپسوله اسانس درصد 0/4
 a6/10 0/81 1/81 0/81 4/898 مرزه شدهکپسوله اسانس درصد یک

SEM 1/06 0/0 0/0 1/4 0/0 
P-value 49/4 13/4 90/4 446/4 13/4 

a-bها با حروف غیرمشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 40/4دار است>P.) 
SEMها.: خطای استاندارد میانگین 

 
های بر میانگین فراسنجه شدهمیکروکپسوله و رایج شکل دو خوزستانی در مرزه سطوح مختلف اسانستأثیر افزودن  .5جدول 

 های گوشتیجوجه بیوشیمیایی خون
LDL 

(mg/dl) 
HDL 

(mg/dl) 
 گلیسریدتری
(mg/dl) 

 کلسترول
(mg/dl) 

T4 

(ng/ml) 
T3 

(ng/ml) تیمار 

 شاهد )بدون افزودنی( 4/0 0/9 1/113 4/140 0/61 8/01
 کیلوگرم اسانس مرزهگرم در میلی 044 4/0 0/14 8/103 1/91 3/16 0/06
 گرم در کیلوگرم اسانس مرزهمیلی 044 0/0 1/16 4/111 0/30 0/11 9/04
 شده مرزهدرصد اسانس کپسوله 0/4 9/6 8/11 4/111 4/94 8/66 4/83
 شده مرزهیک درصد اسانس کپسوله 4/6 8/10 0/113 4/98 0/11 3/89
1/8 9/8 1/18 3/6 9/1 3/4 SEM 

10/4 01/4 39/4 11/4 01/4 00/4 P-value 
HDL: باال دانسیته با هایلیپوپروتئین، LDL: پایین. دانسیته با هایلیپوپروتئین T3 & T4.تری و تترا یدوتیرونین ، 
SEM: ها.میانگین استاندارد خطای 
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 دو در خوزستانی مرزه اسانس مختلف سطوح افزودن

 سلولی، ایمنی پاسخ بر اثری شدهمیکروکپسوله و رایج شکل

 و خون قرمز و سفید هایگلبول تعداد ،هومورال ایمنی

 نتایج (.6)جدول نداشتند گوشتی هایجوجه هماتوکریت

 با سلولی و هومورال ایمنی پاسخ زمینه در حاضر مطالعه

 بروز و SRBC به پاسخ افزایش بر مبنی دیگر تحقیقی نتایج

 )مونوسیت، خون سفید هایسلول درصد در دارمعنی تفاوت

 به هتروفیل نسبت و لنفوسیت هتروفیل، ائوزینوفیل،

 مغایرت مرزه اسانس مختلف سطوح از استفاده با (لنفوسیت

 تفاوت دیگر، ایمطالعه در پژوهشگران همچنین .[0[ داشت

 )هتروفیل، خون سفید هایگلبول درصد در دارمعنی

 سطح افزایش با لنفوسیت( به هتروفیل نسبت و لنفوسیت

 نتایج با که دادند نشان را شاهد گروه به نسبت مرزه اسانس

 خون سفید هایگلبول درصد لحاظ از حاضر پژوهش

 دارد مغایرت ائوزینوفیل( و مونوسیت لنفوسیت، )نوتروفیل،

 مطالعه با مذکور مطالعات نتایج مغایرت دالیل از یکی .[0[

 مؤثره مواد غلظت مرزه، فرآوری نوع در تنوع تواندمی حاضر

 یکی خونی هایسلول تعداد باشد. پرورش محیط شرایط و

 پرنده ایمنی سیستم صحیح عملکرد و سالمتی فاکتورهای از

 ارزیابی ابزارهای از یکی عنوانبه آن تغییرات و باشدمی

 اولین عنوانبه سفید هایگلبول .رودمی کارهب ایمنی سیستم

تشکیل یاجزا نسبت تغییر و شودمی شناخته بدن دفاعی سد

 .[1[ است مهم بسیار آن دهنده

 مختلف سطوح افزودن حاصل، نتایج به توجه با

میکروکپسوله و رایج شکل دو در خوزستانی مرزه اسانس

 زنده وزن کاهش سبب گوشتی هایجوجه جیره به شده

 هومورال سلولی، ایمنی پاسخ بر یتأثیر طورهمین گردید.

 میزان همچنین قرمز، و سفید هایگلبول تعداد و

 هایفراسنجه (،T4 و T3) تیروئیدی هایهورمون

 و HDL گلیسرید،تری )کلسترول، خون سرم بیوشیمیایی

LDL) باریک روده شناسیریخت صفات برخی و 

 اسانس از استفاده تحقیق، این نتایج به توجه با لذا نداشت.

 مورد سطوح در شدهکپسوله و رایج شکل دو در مرزه

 باشد.نمی توصیه قابل مطالعه، این در استفاده
 

 ایمنی پاسخ میانگین بر شدهمیکروکپسوله و رایج شکل دو در خوزستانی مرزه اسانس مختلف سطوح افزودن تأثیر .6 جدول

 گوشتی هایجوجه هماتوکریت و خون قرمز و سفید هایگلبول هومورال، ایمنی سلولی،

SRBC 

)2Log( 

PCV 

 )درصد(

 ائوزینوفیل

 )درصد(

 منوسیت

 )درصد(

 لنفوسیت

 )درصد(

 نوتروفیل

 )درصد(

WBC 

)/μl6×10( 
RBC 

)/μl6×10( 
 تیمار

 افزودنی( )بدون شاهد 4/8 0/31 1/00 1/10 8/4 8/1 0/81 1/0

 مرزه اسانس کیلوگرم در گرممیلی 044 9/0 9/91 1/08 8/18 1/4 8/0 3/01 8/0

 مرزه اسانس کیلوگرم در گرممیلی 044 3/0 0/38 4/00 0/16 0/4 4/1 0/89 0/1

 مرزه شدهکپسوله اسانس درصد 0/4 3/0 0/94 0/16 4/38 4/4 0/4 1/01 0/0

 مرزه شدهکپسوله اسانس درصد یک 3/0 1/90 6/00 3/10 3/4 3/1 9/83 4/0

4/1 43/1 1/4 0/4 9/0 0/0 1/0 48/4 SEM 

63/4 08/4 60/4 19/4 19/4 30/4 16/4 34/4 P-value 

RBC: خون، قرمز هایسلول WBC: خون، سفید هایسلول PCV: ،هماتوکریت SRBC: گوسفندی. قرمز گلبول 

SEM: ها.میانگین استاندارد خطای 
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 منابع

 (.1891) ص قاسمی ر، شهسواری ح، نیاخسروی .2

 آشامیدنی، آب به خوزستانی مرزه اسانس افزودنتأثیر

 میزان و چرب هایاسید پروفیل شیمیایی، ترکیب بر

 گوشتی. هایجوجه در ران و سینه عضالت کلسترول

 .01-03 (:0)1 طیور. و دام تحقیقات مجله

 ش نعمتی و ص قاسمی م، علیرضایی ح، نیاخسروی .1

 از پس pH بر خوزستانی مرزه اسانس تأثیر (1890)

 مرغ سینه عضله اکسیداتیوآنتی پتانسیل و کشتار
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Abstract 
In order to determine the effects of adding different levels of Satureja khuzistanica essential oil in two conventional 

and microcapsulated forms into the diet on performance, immune response, blood biochemical parameters and 

intestinal morphology of broiler chickens, an exprement was conducted using 400 Ross 308 (mixed sex) broiler 

chickens, in five treatments, four replicates and 20 chickens per each replicate. The expriment was done in a 

completely randomized design. Treatments included control (no additive), dietary containing levels of 400 and 500 

mg/kg Satureja essential oil and dietary containing levels of 0.5 and 1.00 percent capsulated Satureja essential oil. 

Adding different levels of Satureja khuzistanica essential oil in conventional and microcapsulated forms to diet of 

broiler chickens had no effect on feed intake,FCR, immune response and the number of white and red blood cells. 

However, experimental treatments containing conventional and microcapsulated form of Satureja essential oil caused 

a significant decrease in body weight of the birds relative to than the control treatment. The level of thyroid hormones 

(T3 and T4) and blood biochemical parameters (cholesterol, triglyceride, HDL and LDL) were not affected by the 

experimental treatments. Although small intestin histologhy traits like width of villi, depth of crypt and length of villi 

to depth of crypt ratio were not affected by the experimental treatments, the level of 0.5 percent capsulated Satureja 

essential oil caused a significant decrease in length to width of villi ratio (P<0/05). Acccording to the results of the 

present experiment, using of two common and microcapsulated Satureja essential oil forms,  have not any  effect on 

performance, blood biochemical parameters and immune response. 
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