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 چکیده
 308 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 432با استفاده از روده شناسی  ریخت و ایمنی صفات تأثیر اسانس آویشن باغی و روغن کلزا بر عملکرد،

( و روغن کلزا )یک، سه و پنج ppm 500و 300در قالب طرح کامالً تصادفی شامل سطوح مختلف اسانس آویشن باغی )صفر،  3×3ل صورت آزمایش فاکتوری به
های کننده سه درصد نسبت به یک درصد روغن کلزا و جوجه های دریافتدر کل دوره پرورش، جوجه .بررسی شد درصد( با نه تیمار و چهار تکرار

اسانس  ppm 300(. استفاده از سه درصد روغن کلزا+ ˂05/0Pتری داشتند ) نسبت به بدون اسانس آویشن باغی افزایش وزن بیش ppm 300کننده  دریافت
به آویشن باغی باعث افزایش درصد ران نسبت به یک درصد روغن کلزا شد. در سطوح یک و پنج درصد روغن کلزا با افزایش سطح اسانس آویشن باغی 

اسانس  ppm 500و  300سطوح سه و پنج درصد روغن کلزا+  (.>01/0P)خون افزایش پیدا کرد  HDLخون کاهش و  LDLلسترول و های ک جیره، غلظت
بادی علیه بیماری نیوکاسل و کاهش درصد هتروفیل و نسبت هتروفیل به های گوشتی باعث افزایش درصد لنفوسیت و تیتر آنتیآویشن باغی در جیره جوجه

(. >P 01/0ترین نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت را داشتند ) کننده جیره حاوی اسانس آویشن باغی بیش های دریافت. جوجه(>05/0P)لنفوسیت خون شدند 
 توان عملکرد، بهبود جهت گوشتی هایجوجه جیره اسانس آویشن باغی در ppm 300+ توان از سطح سه درصد روغن کلزامی ،آمده دست براساس نتایج به

 کرد. استفاده خون بیوشیمیایی صفات و ایمنی
 
 .سیستم ایمنی ،شناسی روده ریخت گیاهی، های گوشتی، روغناکسیدان، جوجهآنتی :هاواژهلیدک
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Abstract 
The effect of garden thyme essential oil (TEO) and rapeseed oil (RO) on performance, immune traits and intestinal morphology using 432 one-day-
old  Ross 308 male broiler as a (3x3) factorial experiment in a completely randomized design including different levels of TEO (0, 300 and 500 ppm) 
and RO (1, 3 and 5 percentage) were evaluated with 9 treatments and 4 replicates. Throughout the rearing period, broiler chickens receiving 3% 
gained more weight than 1% of RO and chickens receiving 300 ppm gained more weight than those without TEO (P˂0.05). The use of 3% RO + 300 
ppm TEO increased the thigh percentage compared to 1% RO. At 1 and 5 percentage levels of RO, with increasing levels of TEO in the diet, blood 
cholesterol and LDL concentrations decreased and blood HDL increased (P<0.01). Levels of 3% and 5% of RO + 300 and 500 ppm of TEO in broiler 
chicken diets increased lymphocyte percentage and antibody titer against Newcastle disease and decreased heterophil percentage and heterophil to 
lymphocyte ratio of blood (P<0.05). Broiler chickens receiving diet containing TEO had the highest ratio of villi height to crypt depth (P<0.01). Based 
on the results, the level of 3% rapeseed oil + 300 ppm thyme essential oil in the diet of broiler chickens can be used to improve performance, 
immunity and biochemical traits of blood.  
 

Keywords: Antioxidant, Broiler chickens, Essential oil, Immune system, Intestinal morphology. 
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 قدمهم

روغن کلزا، روغنی گیاهی و سرشار از اسیدهای چرب 

کردن روغن کلزا به جای  است. جایگزین 3امگا نشده اشباع

شد  6روغن سویا سبب کاهش دریافت اسید چرب امگا

و  ها التهابکه این اسید چرب باعث افزایش بروز 

اسیدهای  مصرف. [2]شود های خونی در قلب می لخته

ها به ترکیب سبب واردشدن آن 3چرب غیراشباع امگا

های های مختلف از جمله سلولبافت یلیپیدهای غشا

، 3شود. اسیدهای چرب غیراشباع امگاسیستم ایمنی می

بهبود پاسخ ایمنی و کاهش التهاب را در پرندگان نشان 

در صنعت طیور، با توجه به مواد خوراکی  [.13] دادند

ی یهاجیره استفاده از دلیل بهدر جیره و  مورداستفادهرایج 

ذرت، مصرف اسیدهای چرب -بر پایه کنجاله سویا

 3افزایش و مصرف اسیدهای چرب امگا 6غیراشباع امگا

 .پیدا کرده استکاهش 

 یهادیچرب الشه مرغ و نسبت اس یدهایب اسکیتر

 یدر گوشت مرغ، همبستگ 3به امگا 6چرب خانواده امگا

پرنده  ییره غذایج در مورداستفادهترکیبات با  ییار باالیبس

نشان دادند که جایگزینی روغن کلزا با  پژوهشیدر دارد. 

های گوشتی ترکیب اسیدهای روغن سویا در جیره جوجه

که درصد اسیدهای یطور به ،چرب لیپید را تغییر داد

استئاریک و لینولئیک کاهش و درصد اسیدهای  ،پالمتیک

ایش پیدا کرد اولئیک و لینولنیک در چربی حفره بطنی افز

. اسیدهای چرب غیر اشباع نسبت به اسیدهای چرب [22]

تر اکسید  ترند و سریع اشباع به اکسیداسیون حساس

اکسیداسیون چربی در گوشت یکی از  چنین همشوند.  می

ر مزه و ییتغعوامل کاهش کیفیت در زمان انبارکردن است. 

ش یها و افزایچرب یداریاهش پاک ، به دنبالگوشت یبو

ب کیر ترییتغ دلیلبه ،ونیداسیسکها به ات آنیحساس

استفاده از از تبعات ناخواسته  ،چرب الشه یدهایاس

 است. پرندگان اسیدهای چرب غیراشباع در جیره غذایی

تواند ها در جیره طیور میاکسیداناستفاده از آنتی بنابراین

کار مناسبی جهت جلوگیری از اکسیداسیون گوشت راه

 [. 21] مرغ باشد

توانند سیستم برخی ترکیبات فنولی گیاهان دارویی می

اکسیدانی را تقویت کرده و مانع از تولید دفاعی آنتی

 چنین همهای آزاد در بدن طیور شوند و رادیکال

باغی با نام  آویشن. [18]اکسیداسیون را کاهش دهند 

است که  دارویی انگیاهجمله  از Thymus vulgarisعلمی 

اکسیدان، دارابودن خواص ضدمیکروبی، آنتی دلیل به

سرفه، ضداسپاسم، خلط آور، گندزدا، اشتهاآور، ضد 

گیرد قرار می مورداستفادهکرم در طب سنتی ضدنفخ و ضد

ها، گلیکوزیدها، تیمول، کارواکرول، ها، ساپونین. تانن[10]

ین اجزای تر مهمپاراسیمول، لینالول و سینئول 

اکسیدانی آویشن هستند. ظرفیت آنتیاسانس  دهنده تشکیل

عصاره آویشن معادل اسیدآسکوربیک است. توانایی 

های ضروری آویشن به ترکیبات اکسیدانی روغن آنتی

فنولی تیمول، کارواکرول و تیموهیدروکینون نسبت داده 

آویشن سبب بهبود رشد پرنده و  . عصاره[7]شود می

م نشاسته و قابلیت عالوه بهبود قابلیت هضصفات الشه و به

های  های غذایی در جوجهاستفاده از ماده خشک جیره

چربی  آویشن موجب کاهشعالوه به. [10]شود  گوشتی می

که کاهش چربی بطنی  شود، میهای گوشتی بطنی جوجه

دلیل ترکیب ساپونین موجود در آویشن باشد که تواند به می

  .[4] باشددارای تأثیر بازدارندگی بر لیپوژنز می

اکسیدانی و مفید اسانس بنابراین با توجه به اثرات آنتی

آویشن بر عملکرد طیور و از طرف دیگر اثرات مثبت 

موجود در روغن کلزا بر کیفیت  3اسیدهای چرب امگا

رسد که استفاده از اسانس آویشن باغی و نظر میالشه، به

روغن کلزا بتواند سبب بهبود صفات عملکردی و ایمنی 

ن مطالعه با یاهمین منظور های گوشتی شود. بهجوجه

همراه با کلزا  مختلف روغن سطوحاثرات  یهدف بررس
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 یهاپاسخعملکرد، بر  اسانس آویشن باغیمختلف  سطوح

از  یروده و برخ شناسی ریختهومورال،  یمنیا

 انجام شد. یگوشت یهاجوجه یخون یها فراسنجه

 

 هامواد و روش

قطعه جوجه گوشتی نر یک  432تعداد در این آزمایش از 

گرم در یک  42 با میانگین وزنی 308-روزه سویه راس

 سه یک،) کلزا روغن سطح سه با 3×3آزمایش فاکتوریل 

 باغی آویشن اسانس سطح سه و( جیره درصد پنج و

تصادفی با  کامالً طرح قالب در( ppm 500 و 300 صفر،)

در هر تکرار قطعه جوجه  12 نه تیمار، چهار تکرار و

به شکل مایع بود و مقدار  مورداستفادهاسانس . استفاده شد

در جیره بعد از توزین، با روغن کلزا مخلوط و  موردنیاز

های آزمایشی براساس اضافه شد. جیره ها جیرهسپس به 

های مختلف طبق نیاز سویه کنجاله سویا برای دوره-ذرت

 UFFDAنویسی جیره افزار نرمبا استفاده از  308-راس

های مدیریت پرورش برنامه (.1 جدول) تنظیم شدند

ها، شامل دما، نور، واکسیناسیون، تراکم و بستر جوجه

 طیراو مطابق با شها طور یکسان برای تمام جوجه به

 . شد در راهنمای پرورش اجراشده  هیتوص

اسانس )کاشان(  جاز شرکت باریباغی آویشن  اسانس

س آویشن باغی توسط دستگاه ترکیب اسانتهیه شد. 

کشور  ،Agilent6890N)مدل  کروماتوگرافی گازی

طبق آنالیز شیمیایی، اسانس گیری شد. اندازه فرانسه(

 درصد تیمول، 53/28 ، حاویمورداستفادهآویشن باغی 

-درصد، آلفا 5/1توجنین -درصد کارواکرول، آلفا 06/25

 9/1درصد، آلفا ترپینن  2/1درصد، میرسن  5/0پینن 

درصد،  6/17ترپینن -درصد، گاما 2/13سینن -درصد، پی

سابینن هیدرات -درصد، ترانس 4/5ترپیننیل استات -آلفا

 7/2کاریوفیلن -درصد و بتا 9/0درصد، لینالول  5/1

 درصد بود. 

 برای بررسی صفات عملکردی، سه صفت افزایش وزن

گرم )، خوراک مصرفی (ازای هر جوجه در روز گرم به)

و ضریب تبدیل خوراک )تقسیم  (ازای هر جوجه در روز به

های آغازین )یک مصرف خوراک بر افزایش وزن( در دوره

 42تا  25روزگی(، پایانی ) 24تا  11روزگی(، رشد ) 10تا 

گیری اندازه( روزگی 42یک تا ) روزگی( و در کل دوره

، از هر تکرار دو (روزگی 42) در پایان دوره آزمایشی. شد

عه جوجه با وزن نزدیک به میانگین انتخاب، توزین، و قط

روش قطع گردن، وزن الشه، سینه، ران و  پس از کشتار به

های داخلی )چربی حفره بطنی، پانکراس، طحال و  اندام

صورت  ها بهگیری شد و وزن نسبی آن اندازه  بورس(

 .درصدی از وزن زنده محاسبه شد

یی خون، در پایان های بیوشیمیافراسنجهجهت بررسی 

از هر تکرار انتخاب دو قطعه جوجه روزگی(  42آزمایش )

خون از طریق سیاهرگ بال از هر  لیترمیلی چهارو مقدار 

کمک سانتریفیوژ با  ها بهگرفته شد. سرم نمونه جوجه

دقیقه در دمای  10مدت  دقیقه و به دور در 5000سرعت 

ل تام، میزان کلسترو جدا شد.گراد درجه سانتی 25

و ( HDL) گلیسریدهای سرم، لیپوپروتئین با چگالی باال تری

با استفاده از کیت تجاری ( LDL) لیپوپروتئین با دانسیته کم

 .)شرکت پارس آزمون، تهران، ایران( اندازه گیری شد

بادی، واکسن نیوکاسل برای بررسی غلظت تیتر آنتی

روز  12روزگی استفاده شد.  16 صورت آشامیدنی در به

های خون از سیاهرگ بال دو بعد از مصرف واکسن، نمونه

های خون با . سرم نمونهشدآوری پرنده از هر تکرار جمع

دور در دقیقه جدا  5000دقیقه سانتریفیوژ با سرعت  10

صورت بادی، بهتینو تا انجام آزمایش تعیین میزان آ شد

ر نگهداری شد و دگراد درجه سانتی -20در دمای  دمنجم

بادی علیه ویروس گیری تیتر آنتینهایت جهت اندازه

نیوکاسل توسط تست مهار هماگلوتیناسیون، به آزمایشگاه 

 انتقال داده شد. 
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 های گوشتیجوجه پرورشهای مختلف دورهدر شده  استفاده پایهغذایی  هایترکیب جیره. 1 جدول

 اجزای جیره 

 )درصد(

 دوره آغازین

 روزگی( 10-یک)

 دوره رشد

 روزگی( 11-24) 

 دوره پایانی

 روزگی( 25-42)

 75/67 54/62 08/58 ذرت

 93/27 02/28 84/27 درصد پروتئین( 44کنجاله سویا )

 00/0 42/4 48/8 گلوتن ذرت

 00/1 00/1 00/1 روغن کلزا

 24/1 51/1 79/1 کلسیم فسفاتدی

 98/0 10/1 22/1 صدف معدنی

 25/0 26/0 29/0 متیونین -دی ال

 15/0 35/0 50/0 لیزین هیدروکلراید -ال

 20/0 30/0 30/0 نمک

1مکمل ویتامینی
 25/0 25/0 25/0 

2مکمل مواد معدنی
 25/0 25/0 25/0 

    شده مواد مغذی محاسبه

 2954 2950 2950 وساز )کیلوکالری بر کیلوگرم( انرژی قابل سوخت

 00/18 46/20 60/21 خام )درصد( پروتئین

 36/0 41/0 47/0 فسفر قابل استفاده )درصد(

 72/0 83/0 94/0 کلسیم )درصد(

 18/0 28/0 31/0 کلر )درصد(

 10/0 15/0 15/0 سدیم )درصد(

 52/0 58/0 66/0 متیونین )درصد(

 74/0 83/0 94/0 متیونین+سیستئین )درصد(

 92/0 09/1 23/1 لیزین )درصد(

 70/0 75/0 80/0 ترئونین )درصد(

 المللیواحد بین D3 ،36المللی ویتامین  واحد بین A ،2000المللی ویتامین واحد بین 9000 شاملجیره ازای هر کیلوگرم  شده به ترکیب مکمل ویتامینی استفاده. 1

 گرم ویتامینمیلی 3، نیاسین گرم ویتامینمیلی 10، اسید پانتوتنیک گرم ویتامینمیلی 30 ،ریبوفالوین گرم ویتامینمیلی 6/6 ،تیامین گرم ویتامینمیلی E ،8/1ویتامین 

 .باشدگرم بیوتین میمیلی 1/0گرم کولین، میلی 250، منادیون گرممیلی B12،2 گرم ویتامینمیلی B9 ،015/0گرم ویتامین میلی 1، پیریدوکسین

گرم  میلی 2/0گرم ید، میلی 1مس،  گرم میلی 10آهن،  گرم میلی 50منگنز،  گرم میلی 100شامل جیره ازای هر کیلوگرم  شده به ترکیب مکمل معدنی استفاده. 2

 اکسیدان. آنتیگرم  میلی 1و  گرم رویمیلی 85، سلنیوم

 

ان یب Log2صورت آمده به دستبه یبادیآنت یترهایت

، دو قطعه یروزگ 33و  23 یندر سن چنین هم [.3] ندشد

 هفتون یتر سوسپانسیلیلیم یکاز هر تکرار با  جوجه

ق عضله ی( از طرSRBC) یدرصد گلبول قرمز گوسفند

های نمونه .ایمن شدنددر هر عضله(  لیترمیلی 5/0ران )

سیاهرگ بال ، از 42و  29 یدر روزها هاخون جوجه



 یگوشت هایجوجه روده یشناس ختیر و یمنیا صفات عملکرد، بر یباغ شنیآو اسانس و کلزا روغن مختلف سطوح ریتأث

 

 1400پاییز   3شماره   23دوره 

399

 SRBCبادی ضد عیار آنتیآوری و برای ارزیابی جمع

 [.3] ون موردسنجش قرار گرفتندیناسیگلوتروش هما به

ان ید، در پایسف یهاگلبول یکیبرای بررسی شمارش تفک

گیری در هر تکرار خونقطعه جوجه ش، از دو یدوره آزما

های حاوی هپارین های خون در لولهعمل آمد و نمونه به

سفید خون  هاینگهداری شد و شمارش تفکیکی گلبول

 [.15] موردسنجش قرار گرفت مطابق با آزمایش

 باریکروده ژژنوم بافت  شناسیریخت بررسیمنظور  به

قطعات دو روزگی،  42های گوشتی در سن جوجه

پرندگان کشتارشده )یک قطعه از هر از ژژنوم متری  سانتی

وشو با محلول  ها پس از شستمونهن .جدا شد تکرار(

داخل ظروف پالستیکی حاوی فرمالین  دربافرفسفات سالین 

شناسی  ریخت هایسپس فراسنجه درصد تثبیت شدند. 10

های گابلت و تعداد سلول طول پرزها، عمق کریپتنظیر 

افزار  های حاصل با استفاده از نرمداده .[11]گیری شد اندازه

SAS (1/9 نسخه ) رویه مدل خطی عمومی، برای مدل

ها با استفاده از آزمون چند و میانگینتجزیه  (1) آماری رابطه

 .[20]ای توکی در سطح پنج درصد مقایسه شدند دامنه

 Xijk= µ + Aj +Bk+ABjk+ eijk(                      1رابطه 

، میانگین µشده؛  ، مقدار مشاهدهXijkکه در این رابطه، 

، اثر سطح Bk، اثر سطح اسانس آویشن باغی؛ Ajجمعیت؛ 

اسانس آویشن × ، اثر متقابل روغن کلزاABjkروغن کلزا؛ 

 .، خطای آزمایشی استeijkباغی و 

 

 و بحث نتایج

بر  کلزاو روغن اسانس آویشن باغی مختلف  سطوحاثر 

 (2)، در جدول های گوشتیصفات عملکرد رشدی جوجه

های مختلف پرورشی، اثرات در دوره نشان داده شده است.

زا+ اسانس آویشن متقابل بین سطوح مختلف روغن کل

باغی بر افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

 نبود. در دوره رشد، دارهای گوشتی معنیخوراک جوجه

افزایش وزن پرندگانی که با جیره حاوی یک درصد روغن 

های حاوی کلزا تغذیه شدند نسبت به پرندگانی که با جیره

اهش و سه و پنج درصد روغن کلزا تغذیه شدند تمایل به ک

ضریب تبدیل خوراک در آنها تمایل به افزایش داشت 

(06/0=P در کل دوره پرورش، پرندگانی که جیره حاوی .)

تری  سه درصد روغن کلزا دریافت کردند افزایش وزن بیش

کننده یک درصد روغن کلزا  را نسبت به پرندگان دریافت

های پرورشی، اثر سطوح  (. در سایر دوره>05/0Pداشتند )

مختلف روغن کلزا تأثیری بر عملکرد رشد پرندگان نداشت. 

 ppm 300در دوره آغازین، پرندگانی که با جیره حاوی 

تری  اسانس آویشن باغی تغذیه شدند، افزایش وزن بیش

(. در کل دوره نیز >05/0Pنسبت به بقیه پرندگان داشتند )

نس آویشن باغی اسا ppm 300پرندگانی که جیره حاوی 

دریافت کرده بودند نسبت به پرندگانی که اسانس آویشن 

تری داشتند  باغی دریافت نکرده بودند، افزایش وزن بیش

(05/0P< در دوره رشد، مصرف خوراک پرندگانی که با .)

اسانس آویشن باغی تغذیه شدند  ppm 300جیره حاوی 

 ppm 500شده با جیره حاوی  تر از پرندگان تغذیه بیش

ضریب تبدیل خوراک این پرندگان اسانس آویشن باغی بود. 

  (.>05/0Pتر بود ) دوره آغازین، نسبت به سایر پرندگان کمدر

دلیل تأثیرات مثبت گیاهان این نتایج ممکن است به

ها بر سیستم گوارشی با افزایش های آندارویی و اسانس

کننده به هضم خوراک باشند.  های کمک فعالیت آنزیم

های گوشتی را تا چنین، بهبود در عملکرد رشد جوجه هم

حدی با افزایش قابلیت هضم ظاهری پروتئین و افزایش 

ای توجیه نمودند، که در آن دسترسی ظرفیت هضم روده

روده به مواد مغذی برای جذب افزایش و باعث رشد 

. تیمول و کارواکرول که در [23] شودتر حیوان میسریع

توانند شوند میهای گیاهی یافت میبعضی از اسانس

باعث رشد بهتر پرنده شوند، زیرا این مواد فعال دارای اثر 

توانند باشند و میها در روده میمیکروبی علیه باکتریآنتی
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میکروفلور روده را تنظیم کنند )تیمول و کارواکرول از 

. در [8]باشند( ترکیبات مؤثره در اسانس آویشن می

اهش مصرف خوراک در جیره پرندگان پژوهش حاضر، ک

اسانس آویشن باغی نسبت  ppm 500شده با سطح  تغذیه

دلیل داشتن مواد تلخ  ، احتماالً بهppm 300به سطح 

باشد، که در نتیجه کاهش خوراک  موجود در آن می

مصرفی، میزان اضافه وزن هم در این پرندگان کاهش 

گوشتی با های  یافت. در گزارشی، مصرف خوراک جوجه

گرم در میلی 500به  300میخک از  اسانس سطح افزایش

 و ترین کم که طوری به یافت، کیلوگرم جیره کاهش

 500ترتیب در سطح  به خوراک مصرف ترین بیش

 تیمار و میخک گرم در کیلوگرم جیره اسانس میلی

. برخی مواد فعال موجود در [16] بیوتیک مشاهده شد آنتی

ر بدبو هستند و یا ممکن است طعم گیاهان دارویی بسیا

ها در ای داشته باشند، بنابراین سطوح باالی آنتند و زننده

جیره ممکن است باعث امتناع حیوان از خوردن و کاهش 

مصرف خوراک شود، بنابراین استفاده از این مواد در 

 .[23] باشددهی دام و طیور محدود میهای خوراکبرنامه

 
 های گوشتیکلزا بر عملکرد جوجه و روغناسانس آویشن باغی مختلف  سطوحاثر  .2 جدول

 
 افزایش وزن 

 ازای هر جوجه در روز( )گرم به
 مصرف خوراک 

 ازای هر جوجه در روز( )گرم به
 ضریب تبدیل خوراک

 تیمار / اثرات اصلی
  10تا  1

 روزگی
  24تا  11

 روزگی
  42تا  25

 روزگی
  42تا  1

 روزگی
  10تا  1

 روزگی
  24تا  11

 روزگی
  42تا  25

 روزگی
  42تا  1

 روزگی
  10تا  1

 روزگی
  24تا  11

 روزگی
  42تا  25

 روزگی
  42تا  1

 روزگی
             کلزاروغن  سطح
 b1/55 0/33 9/82 130 3/86 38/1 90/1 48/1 56/1 4/88 6/43 0/24 یک درصد     
 a9/57 1/33 6/82 134 0/89 36/1 84/1 46/1 53/1 7/91 9/44 3/24 سه درصد     
 ab7/56 8/32 5/83 131 3/87 37/1 80/1 47/1 53/1 3/89 3/46 1/24 پنج درصد     

SEM 5/0 8/0 4/1 6/0 3/0 6/0 2 1/1 01/0 03/0 02/0 01/0 
             اسانس آویشن باغی سطح

 ppm b7/23 0/45 5/87 b3/55 7/32 ab4/82 130 2/86 a38/1 83/1 49/1 55/1صفر    
300 ppm a6/25 9/45 2/91 a2/58 6/33 a7/84 133 5/89 b31/1 85/1 47/1 53/1 

 500 ppm b1/23 8/43 8/90 ab2/56 7/32 b0/82 132 0/87 a41/1 87/1 46/1 54/1 
SEM 5/0 8/0 4/1 6/0 3/0 6/0 2 1/1 01/0 03/0 02/0 01/0 

             اسانس آویشن باغی ×کلزاروغن  
 ppm 4/22 3/43 0/87 5/53 0/32 0/81 126 3/83 43/1 87/1 45/1 55/1صفر  ×روغنیک درصد 
 ppm 3/26 5/44 6/86 5/55 0/34 3/85 132 9/87 29/1 91/1 52/1 58/1 300 ×روغنیک درصد 
 ppm 3/23 9/42 5/91 1/56 0/33 5/82 134 8/87 42/1 92/1 46/1 56/1 500 ×روغنیک درصد 
 ppm 8/24 5/44 3/87 1/56 0/33 7/82 133 8/87 33/1 86/1 53/1 56/1صفر   ×روغنسه درصد 
 ppm 0/25 0/47 8/95 2/61 4/33 9/84 136 5/92 33/1 81/1 42/1 51/1 300 ×روغنسه درصد 
 ppm 2/23 3/43 1/92 3/56 8/32 2/80 133 6/86 42/1 85/1 44/1 53/1 500 ×روغنسه درصد 
 ppm 8/23 2/47 0/88 2/56 1/33 5/83 132 4/87 39/1 77/1 49/1 55/1صفر  ×روغنپنج درصد 
 ppm 6/25 3/46 2/91 8/57 3/33 9/83 133 0/88 29/1 81/1 46/1 52/1 300 ×روغنپنج درصد 
 ppm 7/22 4/45 7/88 3/56 2/32 2/83 130 5/86 42/1 83/1 47/1 54/1 500 ×روغنپنج درصد 

SEM 8/0 3/1 4/2 1/1 5/0 1/1 4 9/1 03/0 05/0 04/0 02/0 

P-value             
 20/0 92/0 06/0 72/0 25/0 45/0 60/0 87/0 01/0 22/0 06/0 85/0 کلزاروغن  سطح
 60/0 58/0 63/0 0005/0 10/0 59/0 01/0 10/0 01/0 12/0 19/0 002/0 اسانس آویشن باغی سطح

 42/0 31/0 83/0 27/0 36/0 78/0 22/0 42/0 14/0 27/0 72/0 30/0 اسانس آویشن باغی× کلزاروغن 
a-c:  دار استستون با حروف غیر مشابه معنیتفاوت ارقام در هر (05/0>P .)SEM: ها.خطای استاندارد میانگین 
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عنوان منبع انرژی صورت رایج بهگیاهی به هایروغن

گیرند. قرار می مورداستفادههای گوشتی در جیره جوجه

ها به شدت ها و روغنحال، ساختار شیمیایی چربی هر به

 چنین هممتغیر هستند و بنابراین انرژی قابل متابولیسم و 

منبع  تأثیرپاسخ حیوان به نوع روغن ممکن است تحت 

ین فاکتور که میزان انرژی قابل متابولیسم رت مهمآن باشد. 

دهد، قابلیت هضم آن  قرار می تأثیرچربی را تحت 

باشد، که وابسته به سن پرنده، طول زنجیره کربنی و  می

بودن اسیدهای چرب موجود در آن است.  درجه اشباع

های گیاهی بر صفات عملکردی ات روغنتأثیرنتایج متغیر 

سطوح مختلف اسیدهای چرب جیره و  دلیل بهتواند می

 .[14]باشد  3منابع اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره امگا

های کلزا  مطابق با نتایج آزمایش حاضر، اثرات متقابل روغن

اکسیدانی )رزماری، آویشن، مرزه و و سویا و منابع آنتی

 .[2]دار نشد ( بر عملکرد رشد معنیEویتامین 

 کلزاو روغن س آویشن باغی اسانمختلف  سطوحاثر 

 (3)، در جدول های گوشتیخصوصیات الشه جوجهبر 

  نشان داده شده است.

 
های داخلی )درصدی از وزن زنده( . اثر سطوح مختلف اسانس آویشن باغی و روغن کلزا بر بازده الشه و وزن نسبی اندام3جدول 

 های گوشتیدر جوجه

 بورس فابریسیوس طحال پانکراس چربی حفره بطنی ران سینه بازده الشه تیمار / اثرات اصلی
        کلزاروغن 

 b3/74 9/25 1/26 77/1  b189/0 125/0 084/0 یک درصد     
 a4/76 4/27 4/26 96/1 b194/0 122/0 078/0 سه درصد     
 ab2/76 6/26 2/26 01/2 a227/0 137/0 076/0 پنج درصد     

SEM 5/0 6/0 2/0 14/0 007/0 010/0 005/0 
        اسانس آویشن باغی

 ppm 1/75 6/26 b7/25 a22/2 209/0 113/0 080/0صفر    
300 ppm 9/75 1/27 ab3/26 ab94/1 206/0 131/0 081/0 

 500 ppm 8/75 2/26 a7/26 b58/1 194/0 139/0 077/0 
SEM 5/0 6/0 2/0 14/0 007/0 010/0 005/0 

        اسانس آویشن باغی ×کلزاروغن 
 ppm 6/73 9/25 b0/25 94/1 215/0 116/0 087/0صفر  ×روغنیک درصد 
 ppm 6/74 8/25 ab8/25 87/1 179/0 117/0 085/0 300  ×روغنیک درصد 
 ppm 5/74 1/26 a4/27 50/1 173/0 140/0 079/0 500  ×روغنیک درصد 
 ppm 8/75 6/27 ab3/26 35/2 192/0 115/0 089/0صفر  ×روغنسه درصد 
 ppm 1/77 6/27 a0/27 93/1 211/0 123/0 076/0 300 ×روغنسه درصد 
 ppm 4/76 9/26 ab8/25 61/1 180/0 128/0 069/0 500 ×روغنسه درصد 
 ppm 8/75 4/26 ab7/25 38/2 222/0 110/0 064/0صفر  ×روغنپنج درصد 
 ppm 0/76 8/27 ab0/26 02/2 229/0 155/0 081/0 300 ×روغنپنج درصد 
 ppm 7/76 6/25 ab8/26 61/1 229/0 148/0 082/0 500 ×روغنپنج درصد 

SEM 9/0 1/1 4/0 24/0 013/0 017/0 007/0 
P-value        

 61/0 53/0 007/0 48/0 59/0 29/0 02/0 کلزاروغن  سطح
 84/0 21/0 36/0 01/0 01/0 61/0 49/0 اسانس آویشن باغی سطح

 39/0 72/0 25/0 93/0 006/0 84/0 95/0 اسانس آویشن باغی× کلزاروغن 
a-c:  دار استهر ستون با حروف غیر مشابه معنیتفاوت ارقام در (05/0>P .)SEM: هاخطای استاندارد میانگین. 
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پرندگانی که جیره حاوی یک درصد روغن کلزا+ 

بدون اسانس آویشن باغی دریافت کردند، وزن نسبی ران 

یک درصد روغن  کننده دریافتی نسبت به پرندگان تر کم

اسانس آویشن باغی و سه درصد روغن  ppm 500کلزا+ 

. (>05/0P)اسانس آویشن باغی داشتند  ppm 300کلزا+ 

ی سه درصد روغن کلزا تغذیه پرندگانی که با جیره حاو

ی نسبت به پرندگان تر بیششدند، بازده الشه 

. (>05/0P)یک درصد روغن کلزا داشتند  کننده دریافت

وزن نسبی پانکراس پرندگانی که با جیره حاوی  چنین هم

پنج درصد روغن کلزا تغذیه شدند نسبت به سایر پرندگان 

 500پرندگانی که با جیره حاوی  (.>05/0P)بود  تر بیش

ppm  اسانس آویشن باغی تغذیه شدند نسبت به پرندگانی

که اسانس آویشن باغی مصرف نکرده بودند، درصد 

ی تر بیشو وزن نسبی ران  تر کمچربی محوطه بطنی 

 . (>05/0P)داشتند 

دلیل استفاده از اسانس آویشن باغی  کاهش چربی بطنی به

دلیل وجود ترکیبات ساپونین در آویشن  تواند بهدر جیره، می

چنین،  باغی باشد که تأثیرات بازدارندگی بر لیپوژنز دارند. هم

گیاهان دارویی باعث کاهش جمعیت میکروبی مضر دستگاه 

آمینه گوارش و کاهش سرعت تجزیه پروتئین و اسیدهای 

دنبال آن، کاهش تبدیل پروتئین به چربی و  مواد گوارشی و به

عالوه، شود. بهتر چربی در بدن می ت ذخیره کمدر نهای

های گوشتی، افزایش افزایش میزان چربی در جیره جوجه

فعالیت پانکراس در جهت افزایش هضم و جذب آن را در 

تواند دلیل افزایش وزن پی خواهد داشت و این عامل می

 [.17]پانکراس در سطوح باالی چربی در جیره باشد 

 کلزا و روغنس آویشن باغی اسانمختلف  سطوحاثر 

 (4)های بیوشیمیایی خون در جدول فراسنجهبرخی بر 

 نشان داده شده است. 

های حاوی غلظت کلسترول خون پرندگانی که با جیره

اسانس آویشن باغی و  ppm 300پنج درصد روغن کلزا+ 

اسانس آویشن باغی  ppm 500یک درصد روغن کلزا+ 

کننده پنج درصد  تر از پرندگان دریافت تغذیه شدند کم

روغن کلزا+ بدون اسانس آویشن باغی و یک درصد روغن 

(. >05/0P)اسانس آویشن باغی بود  ppm 300کلزا+ 

آویشن باغی  اسانس ppm 500پرندگانی که با جیره حاوی 

ه نسبت بتری  خون کمکلسترول تغذیه شدند، غلظت 

کننده جیره بدون اسانس آویشن باغی  رندگان دریافتپ

افزایش غلظت روغن کلزا )سه و پنج (. >05/0P)داشتند 

درصد( در جیره پرندگان باعث افزایش غلظت 

 نسبت به یک درصد روغن کلزا شدگلیسیرید خون  تری

(05/0P<)چنین، با افزایش سطح اسانس آویشن باغی  . هم

کاهش خون سرم گلیسیرید تریغلظت  در جیره پرندگان،

های پرندگانی که با جیره (.>05/0P) داری داشتمعنی

حاوی یک و پنج درصد روغن کلزا + بدون اسانس آویشن 

اسانس آویشن  ppm 300باغی و پنج درصد روغن کلزا+ 

تری نسبت به  کمخون  HDLباغی تغذیه شدند، غلظت 

نس . افزایش سطح اسا(>05/0P)سایر پرندگان داشتند 

آویشن باغی و سطح سه درصد روغن کلزا در جیره 

خون شد. با افزایش  HDLپرندگان باعث افزایش غلظت 

سطح اسانس آویشن باغی+ سطوح یک و پنج درصد 

پرندگان خون  LDLروغن کلزا در جیره پرندگان غلظت 

های های گوشتی که با جیرهجوجه (.>05/0P)کاهش یافت 

بدون اسانس آویشن باغی  حاوی پنج درصد روغن کلزا و

تری نسبت به سایر  خون بیش LDLتغذیه شدند، غلظت 

 (. ˂05/0Pپرندگان داشتند )

های سرم گلیسیریدها بر تریدر ارتباط با تأثیر اسانس

وجود دارد. کاهش غلظت  متناقضیخون نتایج 

گلیسرید سرم در اثر افزودن مواد فعال آویشن باغی به  تری

اثرات هیپوکلسترومیک تیمول و زارش شد و گجیره 

-متیل گلوتاریل3-هیدروکسی-3کارواکرول به مهار آنزیم 

[. در این 9و  4]باشد میردوکتاز کبدی مربوط  آکوآنزیم
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سبب کاهش  آویشن باغیمطالعه، افزودن اسانس 

تواند بیانگر تأثیر های سرم خون شد که میگلیسیرید تری

های جیره یریدگلیساین اسانس بر هضم و جذب تری

گزارش کردند که اسیدهای چرب غیراشباع با  باشد.

ویژه اسید لینولئیک و اسید  چندین پیوند دوگانه به

لینولنیک، موجب کاهش سنتز اسیدهای چرب و 

گلیسیرید کبد شدند، که این عمل از طریق مهار  تری

دسچوراز و کاهش ترشح -9-فعالیت آنزیم دلتا

بسیار پایین از کبد به پالسما انجام لیپوپروتئین با دانسیته 

 .[19] پذیردمی

 

 های گوشتی( جوجهmg/dlهای بیوشیمیایی سرم خون ) بر فراسنجه کلزا و روغن اسانس آویشن باغیمختلف  سطوحاثر  .4جدول 

 HDL LDL تری گلیسیرید کلسترول تیمار / اثرات اصلی

     کلزاروغن 

 b7/59 b8/87 b2/41 3/140 یک درصد     

 a9/62 a6/89 b3/39 2/140 سه درصد     

 a6/63 c0/86 a8/44 1/140 پنج درصد     

SEM 2/0 6/0 4/0 6/0 

     اسانس آویشن باغی

 ppm a8/140 a7/64 c3/85 a6/45صفر    

300 ppm ab2/140 b0/62 b0/88 b3/40 

 500 ppm b5/139 c4/59 a0/90 b4/39 
SEM 24/0 6/0 4/0 6/0 

     اسانس آویشن باغی ×کلزاروغن 

 ppmصفر  ×روغنیک درصد 
ab7/140 6/62 b2/83 ab9/46 

 ppm a1/141 4/60 a4/90 d1/38 300 ×روغنیک درصد 

 ppm b8/138 2/56 a7/89 cd6/38 500 ×روغنیک درصد 

 ppmصفر  ×روغنسه درصد 
ab3/140 7/65 a3/88 cd5/38 

 ppm ab5/140 0/63 a0/90 cd7/39 300 ×روغنسه درصد 

 ppm ab8/139 0/60 a5/90 cd8/39 500 ×روغنسه درصد 

 ppmصفر  ×روغنپنج درصد 
a3/141 9/65 b5/84 a4/51 

 ppm b0/139 7/62 b6/83 bc2/43 300 ×روغنپنج درصد 

 ppm ab9/139 1/62 a9/89 cd8/39 500 ×روغنپنج درصد 
SEM 4/0 0/1 7/0 0/1 

P-value     

 ˂0001/0 ˂0001/0 0004/0 88/0 کلزاروغن  سطح

 ˂0001/0 ˂0001/0 ˂0001/0 005/0 اسانس آویشن باغی سطح

 ˂0001/0 ˂0001/0 49/0 006/0 اسانس آویشن باغی×  کلزاروغن 

a-c: دار استحروف غیرمشابه معنی تفاوت ارقام در هر ستون با (05/0>P .)SEM: ها. خطای استاندارد میانگینHDLهایی با چگالی باال.  : لیپوپروتئینLDL:  

 هایی با چگالی پایین. لیپوپروتئین
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های مطابق با نتایج آزمایش حاضر، استفاده از اسانس

های گوشتی باعث آویشن، مرزه و رزماری در جیره جوجه

در سرم خون   LDLو کاهش غلظت   HDLافزایش غلظت 

 . [1]شدند 

کلزا  و روغناسانس آویشن باغی مختلف  سطوحاثر 

 یدر ط SRBCوکاسل و یه نیعل یبادیتر آنتیبر ت

، در و برخی صفات ایمنی خون هیه و ثانویاول یها پاسخ

 نشان داده شده است. ( 5)جدول 

 

 های گوشتیجوجهصفات ایمنی خون  تیتر آنتی بادی وبر  کلزا و روغن اسانس آویشن باغیمختلف  سطوحاثر  .5جدول 

 NDV SRBC 1 SRBC 2 نسبت هتروفیل به لنفوسیت بازوفیل ائوزینوفیل هتروفیل مونوسیت لنفوسیت تیمار / اثرات اصلی

          کلزاروغن 

 b6/52 33/2 a4/43 22/1 33/0 a83/0 11/3 44/2 66/1 یک درصد

 a4/58 00/3 b4/37 89/0 22/0 ab68/0 22/3 55/2 88/1 سه درصد

 a7/61 00/3 b5/34 22/1 55/0 b55/0 44/3 22/3 00/2 پنج درصد
SEM 4/1 28/0 6/1 27/0 16/0 05/0 36/0 42/0 23/0 

          اسانس آویشن باغی

 ppm b1/52 b33/2 a1/44 11/1 33/0صفر 
a87/0 b00/2 33/2 66/1 

300 ppm a5/58 a55/3 b5/36 00/1 44/0 
b64/0 a00/4 55/2 11/2 

500 ppm a2/62 b44/2 b8/33 22/1 33/0 
b56/0 a77/3 33/3 77/1 

SEM 4/1 28/0 6/1 27/0 16/0 05/0 36/0 42/0 23/0 

         اسانس آویشن  ×کلزا روغن 

 ppmصفر  ×روغنیک درصد 
c7/49 b00/2 a3/47 00/1 00/0 95/0 ab00/3 33/2 00/2 

 ppm bc0/54 ab66/2 ab3/41 33/1 66/0 77/0 ab00/4 33/2 00/2 300 ×روغنیک درصد 

 ppm bc3/54 b33/2 ab7/41 33/1 33/0 77/0 ab33/2 66/2 00/1 500  ×روغنیک درصد 

 ppmصفر  ×روغنسه درصد 
c3/49 b00/2 a0/47 33/1 33/0 99/0 b00/1 66/1 33/1 

 ppm ab3/63 a00/5 bc3/31 33/0 00/0 49/0 a33/4 33/2 00/2 300 ×روغنسه درصد 

 ppm ab7/62 b00/2 abc0/34 00/1 33/0 54/0 a33/4 66/3 33/2 500 ×روغنسه درصد 

 ppmصفر  ×روغنپنج درصد 
abc3/57 ab00/3 abc0/38 00/1 66/0 66/0 ab00/2 00/3 66/1 

 ppm abc1/58 ab00/3 abc8/36 33/1 66/0 64/0 ab66/3 00/3 33/2 300 ×روغنپنج درصد 

 ppm a7/69 ab00/3 c6/25 33/1 33/0 37/0 a66/4 66/3 00/2 500 ×روغنپنج درصد 
SEM 4/2 49/0 7/2 47/0 29/0 088/0 63/0 72/0 40/0 

P-value          

 59/0 38/0 80/0 005/0 38/0 61/0 002/0 19/0 001/0 کلزاروغن  سطح

 38/0 23/0 001/0 001/0 86/0 84/0 0009/0 01/0 0005/0 اسانس آویشن باغی سطح

 19/0 82/0 03/0 11/0 43/0 62/0 07/0 03/0 04/0 اسانس آویشن باغی×  کلزاروغن 

a-c: ت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنیتفاو( 05/0دار است>P .)SEMها. : خطای استاندارد میانگینNDV  تیتر آنتی بادی علیه ویروس بیماری :

 ثانویه. بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی در پاسخ ایمنینتیآتیتر : SRBC 2بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی در پاسخ ایمنی اولیه. تیتر آنتی: SRBC 1نیوکاسل. 
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 و روغناسانس آویشن باغی مختلف  سطوحاستفاده از 

در پاسخ  SRBCبادی علیه بر تیتر آنتی یکلزا در جیره، تأثیر

های حاوی پرندگانی که با جیره .اشتدایمنی اولیه و ثانویه ن

اسانس  ppm 500و  300سه و پنج درصد روغن کلزا+ 

بادی علیه ویروس  تیتر آنتی ،آویشن باغی تغذیه شدند

شده با  نسبت به پرندگان تغذیه تری نیوکاسل سرم خون بیش

سه درصد روغن کلزا+ بدون اسانس آویشن باغی داشتند 

(05/0P<) . 500و  300 سطوحاستفاده از ppm  اسانس

های ایمنی سبب افزایش پاسخپرندگان در جیره آویشن باغی 

  (.>05/0P) شدسرم خون نیوکاسل  ویروس علیه

در جیره  افزایش سطح روغن کلزا+ اسانس آویشن باغی

های خون  درصد لنفوسیت (>05/0Pافزایش )پرندگان باعث 

و نسبت  (P=07/0) کاهش درصد هتروفیلتمایل به و 

 . شدند خون (P=11/0) هتروفیل به لنفوسیت

های حاوی سه و پنج درصد روغن  پرندگانی که با جیره

 ،اسانس آویشن باغی تغذیه شدند ppm 500و  300کلزا+ 

تر و درصد هتروفیل و نسبت  درصد لنفوسیت خون بیش

تری نسبت به سایر پرندگان  هتروفیل به لنفوسیت خون کم

. پرندگانی که با جیره حاوی سه درصد (>05/0P)داشتند 

 ،اسانس آویشن باغی تغذیه شدند ppm 300روغن کلزا+ 

تری نسبت به پرندگان  درصد مونوسیت خون بیش

 500ه درصد روغن کلزا+ بدون و کننده یک و س دریافت

ppm  اسانس آویشن باغی داشتند(05/0P<) درصد .

 خون پرندگان تحت تأثیر سطوح و بازوفیل ائوزینوفیل

و اسانس آویشن باغی و اثرات متقابل  کلزا مختلف روغن

 (.5)جدول گرفتنقرار ها بین آن

فعالیت  گیاهان غنی از فالونوئیدها مانند آویشن باغی

ممکن است اکسیدان عنوان آنتیبهو  افزایشرا  C ینویتام

استفاده  ،ایملکرد سیستم ایمنی بدن را باال ببرند. در مطالعهع

های در جیره جوجههای مرزه، آویشن و رزماری اسانساز 

بادی علیه ویروس نیوکاسل گوشتی، سبب بهبود تیتر آنتی

دارویی از  فنولیک چندین اثر. فالونوئیدها و ترکیبات پلیشد

اکسیدانی، مهار آزادشدن هیستامین از جمله فعالیت آنتی

شیدونیک را نشان اها و مهار متابولیسم اسید آرسلماست

های قرمز گوسفندی بادی علیه گلبولتیتر آنتی [.1] دهند می

 [.1] مختلف کلزا و سویا قرار نگرفتهای روغنتحت تأثیر 

تواند می 3اشباع امگاسطح و منبع اسیدهای چرب بلند غیر 

ها را در پرندگان تحت تأثیر قرار دهد بادیتولید آنتی

بلندزنجیر مانند  3که اسیدهای چرب امگاطوری به

دوکوزاهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید توانایی 

های ایمنی در مقایسه با  تری در افزایش پاسخ بیش

های محیطی از تنشدر بسیاری . [6]آلفالینولئیک اسید دارند 

های های میکروبی با حضور اندوتوکسین و یا آلودگی

ساکاریدها(، نسبت هتروفیل به  باکتریایی )مانند لیپوپلی

لنفوسیت معیار بسیار خوبی جهت برآورد وضعیت عملکرد 

ایمنی سلولی پرنده است. با توجه به افزایش درصد 

در جیره،  باغی اسانس آویشندنبال استفاده از ها، بهلنفوسیت

بادی علیه ویروس این احتمال وجود دارد که بهبود تیتر آنتی

نیوکاسل، مربوط به افزایش سهم این دسته لوکوسیتی باشد 

 ویژه بهباشند )ها میبادیکه در حقیقت مسئول تولید آنتی

چنین نسبت هتروفیل به لنفوسیت  (. همBهای نوع لنفوسیت

سترس و بحرانی برای موجودات عنوان معیاری از شرایط ابه

دهنده نشان پژوهشهای این شود و یافتهدر نظر گرفته می

اسانس مصرف  داری در این صفت در نتیجهتفاوت معنی

. استفاده از اسانس آویشن باغی در باشدمی آویشن باغی

های دار گلبولهای گوشتی، سبب افزایش معنیجیره جوجه

ار نسبت هتروفیل به دید خون و سبب کاهش معنیفس

تر  ها کمنسبت هتروفیل به لنفوسیتهر چقدر  شد.لنفوسیت 

و احتمال مقاومت  ترباشد به همین مقدار نیز سطح ایمنی باال

نوع و نسبت [. 5] یابدزا بهبود میدر مقابل عوامل بیماری

واسطه عمل اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه به

های سلولی خاص و تغییرات در الگوی تولید بر گیرنده
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گذارند. نسبت ها تأثیر میایکوزانوئیدها، بر وظایف لوکوسیت

های ایمنی جیره، پاسخ 6به امگا 3باالی اسیدهای چرب امگا

های التهابی بادی و کاهش پاسخرا در جهت افزایش آنتی

دهنده نشان پژوهشهای این و یافته [13]دهد انتقال می

 سطوحمصرف  داری در این صفت در نتیجهوت معنیتفا

 است. روغن کلزامختلف 

اثر سطوح مختلف اسانس آویشن باغی و روغن کلزا بر 

ارتفاع پرز و عمق کریپـت در مقاطع بافتـی ژژنوم در جدول 

( نشان داده شده است. طول پرز، عمق کریپت و نسبت 6)

های ک جوجهطول پرز به عمق کریپت بافت ژژنوم روده باری

گوشتی تحت تأثیر سطوح مختلف روغن کلزا و اثرات 

متقابل روغن کلزا و اسانس آویشن باغی قرار نگرفت. ارتفاع 

 300پرز در ژژنوم روده باریک پرندگانی که با جیره حاوی 

ppm  اسانس آویشن باغی تغذیه شدند، نسبت به پرندگانی

یشن باغی اسانس آوppm  500های حاوی صفر و که با جیره

(. عمق P=10/0تغذیه شدند، تمایل به افزایش داشت )

 300تر در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی  کریپت کم

ppm  اسانس آویشن باغی و نسبت طول پرز به عمق کریپت

های شده با جیره تر در ژژنوم روده باریک پرندگان تغذیه بیش

اسانس آویشن باغی نسبت به  ppm 500و  300حاوی 

تغذیه شدند،  پرندگانی که با جیره بدون اسانس آویشن باغی

 (. >P 05/0مشاهده شد )

 
 های گوشتیجوجه مورفولوژی بافت ژژنومبر  کلزا و روغن اسانس آویشن باغیمختلف  سطوحاثر  .6جدول 

 تیمار / اثرات اصلی
 (µm)مقاطع بافتی ژژنوم 

 های گابلتتعداد سلول پرز به عمق کریپتنسبت طول 
 عمق کریپت طول پرز

     کلزاروغن 
 ++++ 07/6 240 1445 یک درصد
 +++ 74/6 222 1435 سه درصد
 ++++ 02/6 217 1319 پنج درصد

SEM 52 9 31/0  
     اسانس آویشن باغی 

 +++++ ppm 1331 a249 b38/5صفر 
300 ppm 1511 ab219 a99/6 +++ 
500 ppm 1356 b212 a46/6 +++ 

SEM 52 9 31/0  
     اسانس آویشن باغی ×کلزاروغن 

 +++++ ppm 1365 259 03/5صفر  ×روغنیک درصد 
 ++++ ppm 1589 222 21/7 300 ×روغنیک درصد 
 ++++ ppm 1379 240 71/5 500 ×روغنیک درصد 
 ++++ ppm 1362 252 41/5صفر  ×روغنسه درصد 
 +++ ppm 1538 200 68/7 300 ×روغنسه درصد 
 ++++ ppm 1405 200 12/7 500 ×روغنسه درصد 
 +++++ ppm 1267 235 43/5صفر  ×روغنپنج درصد 
 +++ ppm 1406 234 08/6 300 ×روغنپنج درصد 
 ++++ ppm 1284 198 56/6 500 ×روغنپنج درصد 

SEM 90 16 55/0  
P-value     

  17/0 22/0 28/0 کلزاروغن  سطح
  003/0 03/0 10/0 اسانس آویشن باغی سطح

  26/0 38/0 99/0 اسانس آویشن باغی×  کلزاروغن 
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استفاده از اسانس آویشن باغی در جیره پرندگان باعث 

های گابلت بافت ژژنوم روده باریک کاهش تعداد سلول

های حاوی سه و پنج درصد پرندگانی که با جیرهشد. 

اسانس آویشن باغی تغذیه شدند،  ppm 300روغن کلزا+ 

تری نسبت به بقیه  های گابلت بافت ژژنوم کمتعداد سلول

تر در بافت  های گابلت بیشپرندگان داشتند. تعداد سلول

های یک و پنج درصد شده با جیره ژژنوم پرندگان تغذیه

بدون اسانس آویشن باغی نسبت به سایر روغن کلزا+ 

ها با نتایج عملکرد رشدی پرندگان مشاهده شد. این یافته

که با افزایش نسبت طول پرز طوری پرنده مطابقت داشت، به

و  300های حاوی به عمق کریپت در پرندگانی که با جیره

500 ppm دلیل  اسانس آویشن باغی تغذیه نمودند به

افزایش سطح جذب، میانگین افزایش وزن روزانه این 

ترین افزایش  پرندگان نیز تحت تأثیر قرار گرفت و بیش

اسانس  ppm 300وزن در پرندگانی که با جیره حاوی 

 (.>P 05/0آویشن باغی تغذیه شدند، مشاهده شد )

اده از تیمول و مشابه با نتایج این آزمایش، استف

 یهاه آویشن( در جیره جوجهمؤثرکارواکرول )ماده 

طور گوشتی، طول پرزها را در ایلئوم و ژژنوم به

، ترکیبات غنی با چنین همافزایش داد.  یدار معنی

 روده شدند فالوونوئیدها، باعث بلندترشدن ارتفاع ویلی

و  300های میخک، درمنه و مورد در سطح . اسانس[12]

500 ppm  تعداد سلولهای گابلت روده کوچک را در

گابلت  یهامقایسه با تیمار کنترل کاهش دادند. سلول

گابلت  یهاش تعداد سلولیکنند که با افزاید مین تولیموس

ترشح  یبرا یاز به مواد مغذیجه نین و در نتید موسیتول

جه رشد ممکن است تحت یافته و در نتیش ین افزایموس

. براساس نتایج حاصل از این [24] ردیقرار گ تأثیر

، استفاده از سطوح باالی روغن کلزا همراه با پژوهش

های گوشتی، سبب اسانس آویشن باغی در جیره جوجه

شود. در افزایش توان ایمنی و کاهش لیپیدهای خون می

 ppm 300نهایت، استفاده از سطح سه درصد روغن کلزا+ 

گوشتی پیشنهاد  هایدر جیره جوجه اسانس آویشن باغی

 شود.می
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