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 چکیده

قابلیت  هاي خونی و ) به جیره بر عملکرد، فراسنجه(Lavandula angustifoliaآزمایش اثر افزودن سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس  ایندر 
روزگی و جیـره   24تا  11روزگی، جیره رشد از  10تا  1از . برنامه تغذیه شامل جیره آغازین مطالعه گردیدهاي گوشتی  مغذي در جوجه دهضم ایلئومی موا

سـه   و )در کیلـوگرم  گـرم  میلی 50 (به جیره %10پنج تیمار آزمایشی عبارت بودند از: تیمار شاهد، افزودن ویرجینیامایسین  روزگی بود. 42تا  25پایانی از 
روزگی بیشترین مصرف خوراك  42ویرجینیامایسین در سن  تیمار حاويهاي  جوجه در کیلوگرم). گرم میلی 700و 525، 350سطح اسانس اسطوخودوس (

 زایش وزنبیشترین اف اسانس اسطوخودوس قرار داشتند. در کیلوگرم گرم میلی 700و 525 هاي حاوي هاي تغذیه شده با جیره جوجه را داشتند و پس از آن
روزگی کمترین میزان کلسترول خون در  28در سن  بود.و کمترین افزایش وزن مربوط به جیره شاهد مربوط به جیره حاوي ویرجینیامایسین  در کل دوره
وي اسـانس  هـاي حـا   . همچنـین جیـره  داري داشـت  که با تیمار آنتی بیوتیـک اخـتالف معنـی    در کیلوگرم اسانس مشاهده شد گرم میلی 350تیمار حاوي

 داري بر ضـریب تبـدیل   اثرات معنی هاي حاوي ویرجینیامایسین و شاهد شدند. اسطوخودوس باعث کاهش لیپوپروتئین با چگالی باال سرم نسبت به جیره
بر طبق نتایج این  دید.تري گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین، لیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین سرم و قابلیت هضم مواد مغذي مشاهده نگر ،غذایی

افزایش  مصرف خوراك، تواند اثرات مثبتی بر آن می بیوتیک نگردید، اما استفاده از حد آنتی آزمایش اسانس اسطوخودوس باعث بهبود نتایج عملکردي در
 .، هر چند تحقیقات بیشتري در این زمینه مورد نیاز استداشته باشد وزن و کاهش کلسترول

  
  .هاي خونی، قابلیت هضم هاي گوشتی، عملکرد، فراسنجه سطوخودوس، جوجها هاي کلیدي: واژه

 

    4 3 2 1  مقدمه
ها بـه عنـوان    که قانون منع استفاده از آنتی بیوتیک 2006از سال 

هاي خوراکی در جیره طیـور در اتحادیـه اروپـا وضـع گردیـد،       افزودنی
 ).22(گسترش یافتـه اسـت    ها استفاده از مشتقات گیاهی نظیر اسانس

 ها ترکیبات فرار و معطري هستند که به خـاطر خاصـیت ضـد    اسانس
ویروسی که دارند به منظور دفع حشـرات   میکروبی، ضد قارچی و ضد

). نشـان داده  57شـوند (  و جانوران گیاهخوار توسط گیاهان ساخته می
داراي خواص مفیدي نظیر خواص ضد میکروبـی   ها شده است اسانس

 باشـند.  می )49 و 30) و بهبود دهنده هضم (59()، آنتی اکسیدانی 20(
هـاي هضـمی انـدوژنوس را تحریـک      ها همچنین ترشح آنزیم اسانس
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کرده و در نتیجـه قابلیـت هضـم مـواد مغـذي و سـرعت عبـور را در        
 ).37 و 36، 35دهند ( ها افزایش می جوجه
اسانس اسطوخودوس از دیرباز به عنوان یک ماده ضد باکتریایی،  

هـاي صـاف)، مسـکن، ضـد      ، ضد نفخ (شل کننده ماهیچهضد قارچی
ها شناخته شده است  ها و گزیدگی افسردگی و مؤثر در درمان سوختگی

 انـد کـه ایـن اسـانس داراي     تحقیقات جدیدتر نشـان داده  ).27 و 24(
) 65( آنتی اکسـیدانی  )،38 و 28( قارچی خاصیت ضد باکتریایی و ضد

ی تشــکیل دهنــده روغــن اجــزاي اصــل باشــد. مــی )45وضـد کــرم ( 
 12( 7سینئول 8و 1 ،6، لینالیل استات5اسطوخودوس عبارتند از: لینالول

باکتریـایی قـوي از خـود     سینئول خاصیت ضـد  8و1). لینالول و 65 و
 سینئول داراي 8 و1). همچنین نشان داده شده است 55اند ( نشان داده

حفاظـت  اکسیدانی است کـه باعـث     آنتی و )67خاصیت ضد التهابی (
اي مشخص شـد کـه تغذیـه     در مطالعه ).50گردد ( دستگاه گوارش می

دار کل میـزان   ها باعث کاهش معنی هفته در موش 6لینالول به مدت 

                                                             
5- Linalool 
6- Linalyl acetate  
7- 1,8-cineole 
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) نشـان  43نصیري مقدم و همکـاران (  ).14گردید ( LDLکلسترول و 
اسانس اسطوخودوس نسبت  در کیلوگرم گرم میلی 350دادند که سطح 
ضـریب تبـدیل در    سـبب بهبـود افـزایش وزن و   تـر،   به سطوح پایین

  گوشتی گردید. هاي جوجه
در مورد اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد طیور  اندکیمطالعات 

تشـکیل دهنـده    يباکتریایی اجزا اما خواص ضد صورت گرفته است.
هـا   تواند آن را جایگزین مناسبی بـراي آنتـی بیوتیـک    این اسانس می

بـر   آزمایش بررسی اثر اسانس اسطوخودوسهدف از انجام این  نماید.
هاي  مغذي در جوجه هاي خونی وقابلیت هضم مواد عملکرد، فراسنجه

  باشد. می گوشتی
  

  ها مواد و روش
ـ   ن آزمـایش حاضـر صـورت    ادر آزمایشی که پیشتر توسـط محقق

) تأثیرات مثبت اسانس اسـطوخودوس بـر عملکـرد بـا     43گرفته بود (
 در کیلـوگرم  گـرم  میلـی  350بـه   150افزایش سـطح آن در جیـره از   

مشاهده گردید. هدف از انجام آزمایش حاضر بررسـی اثـرات افـزودن    
خـونی و   هاي سطوح باالتر این اسانس به جیره بر عملکرد و فراسنجه

قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي در جهت تعیین سطح بهینه آن بـود.  
 گـرم  میلی 700و 525، 350در این آزمایش اثر افزودن سطوح  بنابراین

 اسانس اسطوخودوس به جیره مورد بررسی قرار گرفت. در کیلوگرم
  

  تهیه اسانس اسطوخودوس و تعیین ترکیبات شیمیایی آن
ابتدا اسانس اسـطوخودوس از شـرکت بـاریج اسـانس خریـداري      
گردید. طبق آنالیز شیمیایی که توسط خود شرکت صورت گرفتـه بـود   

%) تعیین گردید. جهت دقت 2/38(سینئول  8و1ترکیب اصلی اسانس 
اي از آن  بیشتر و تعیین سایر ترکیبات اسـانس اسـطوخودوس، نمونـه   

ج جرمـی  نسـ   توسط دسـتگاه گـاز کرومـاتوگرافی متصـل بـه طیـف      
)GC/MS     موجود در سازمان مرکـزي آب و فاضـالب مشـهد آنـالیز (

 8 و1گردید. ترکیبات اصلی اسـانس اسـطوخودوس عبـارت بودنـد از:     
). میـزان  ٪9/8) و لینـالول ( ٪7/40لینالیل استات ( )،٪5/41( سینئول

 بود.درصد  2سایر ترکیبات اسانس کمتر از 
  

  هاي آزمایشی ها و جیره جوجه
) در ابتـداي  308ی (سـویه راس  تگوشـ خروس قطعه جوجه  300

 12گـاه بسـتري (پـن) (   یجا 25ورود به سالن پرورش توزین شده و به 
د. دما و برنامه نوري مطابق با دستورالعمل پرنده در هرپن) تقسیم شدن

تـا  1( هاي آزمایشی شامل جیره آغازین جیره .)6( بود 308سویه راس 
) 42تـا   25روزگی) و جیره پایـانی (  24تا  11( رشد روزگی)، جیره  10

نشان داده شـده   1هاي آزمایشی در جدول  روزگی بودند. ترکیب جیره
تنظیم شدند. تیمارهاي ) 6( 308اس ها بر مبناي کاتالوگ ر است. جیره

آزمایشی عبارت بودند از: تیمار شاهد، افزودن آنتی بیوتیـک ویرجینیـا   

در کیلـوگرم) و افـزودن    گرم میلی 50% به جیره (به میزان10مایسین 
در  گــرم میلــی 700و 525، 350اســطوخودوس ( سـه ســطح اسـانس  

ره افـزوده و  اسانس هنگام آسیاب کردن جیره، به روغن جی کیلوگرم).
جهت جلوگیري از تبخیر اسانس  ها سپس به جیره اضافه گردید. جیره

نگهداري شـدند و هنگـام   در بسته مشکی  هاي و اثر نور در پالستیک
مصرف نیز سطح دان در دانخوري با پالستیک مشکی پوشـانده شـد.   

روزگـی تـوزین شـدند.     42و  24، 10، 1هاي هر پن در سـنین   جوجه
-24، 1-10هـا در فواصـل    افزایش وزن بدن جوجهمصرف خوراك و 

روزگی اندازه گیري و ضـریب تبـدیل غـذایی محاسـبه      25-42و  11
خوراك بـا   روزگی، 25گردید. تلفات به صورت روزانه ثبت شد. در سن

 8درصد اکسید کروم به طـور یکنواخـت مخلـوط شـد و پـس از       3/0
روزگی یک  28 ها قرار گرفت. در سن ساعت گرسنگی در اختیار جوجه

هـاي خـون از زیـر بـال      قطعه جوجه از هر پن انتخاب شد. ابتدا نمونه
بـه   rpm 3000آوري شده و سرم آن توسط سـانتریفوژ (  ها جمع جوجه
ها با تزریـق کتـامین کشـته     گردید. سپس جوجهجدا  دقیقه) 15مدت 

-زائـده مکـل  از فاصـله کیسـه زرده (   شدند و محتویات ایلئومی آنهـا 
به آرامی جمـع  سکال -متر مانده به تقاطع ایلئو سانتی 2وم) تا دایورتکل

 -20هاي سرم خون تا زمان آنـالیز در دمـاي    نمونه .)30( آوري گردید
 60گراد نگهداري شدند. محتویات ایلئومی نیـز در دمـاي    درجه سانتی

هـا   ). ایـن نمونـه  52( ساعت قرار داده شدند 48درجه در آون به مدت 
 -20آسیاب شده و تا زمان انجام آنالیز در دمـاي   ،پس از خشک شدن

 ذخیره شدند.
  

  آنالیزهاي آزمایشگاهی
لیپـوپروتئین بـا    )،Chol)، کلسـترول ( TGتري گلیسـرید ( میزان 

) سـرم بـا   LDLلیپوپروتئین با چگـالی پـایین (   و )HDLچگالی باال (
کشـور   1سـاخت شـرکت بیوسیسـتم   هاي اختصاصـی   استفاده از کیت

سـاخت کشـور    A15با دستگاه اتوآناالیزر بیوسیسـتم مـدل   و  اسپانیا
براي تعیین میزان  ها و محتویات هضمی اسپانیا اندازه گیري شد. جیره

) و اکسـید  3ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، ماده آلی (
 ) آنالیز شدند.23کروم (
  

  آنالیز آماري
انجام گرفت. پـس از  ها تست نرمالیته  روي تمام داده قبل از آنالیز

 ها، آنها بـه صـورت طـرح کـامال     دادهحصول اطمینان از نرمال بودن 
 در نـرم افـزار   GLMبا استفاده از رویه و تکرار  5تیمار و  5تصادفی با 

هاي بین میانگین تیمارها بوسیله  ) آنالیز شدند. تفاوتSAS )51آماري 
درصـد   5ر سطح داري د اي دانکن آزموده شد و معنی آزمون چند دامنه

  مورد بررسی قرار گرفت.
                                                             
1- Biosystem 
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  1هاي آزمایشی جیره -1جدول 

Table 1- Experimental diets1  
 جیره پایه (%)  

Basal diet (%) 
  (%) اجزاء خوراکی  

Ingradients (%)  روزگی) 25-42( پایانی 
Finisher (25-42 days)  

 روزگی) 11-24(میانی 
Grower (11-24 days)  

 زگی)رو 1- 10( آغازین
Starter (1-10 days) 

 ذرت  52.46  53.10  57.10
Corn 

 % پروتئین خام)44کنجاله سویا (  38.27  36.99  33.24
Soybean meal (44% CP2)  

 % پروتئین خام)62گلوتن ذرت (  1.10  1.09  1.00
Corn gluten  

  روغن آفتابگردان  3.28  4.90  5.00
Sunflower oil  

 سنگ آهک  1.25  1.09  1.06
Limestone  

 دي کلسیم فسفات  2.00  1.60  1.50
Dicalcium phosphate  

 طعام نمک  0.37  0.38  0.37
Common salt  

 2یمکمل ویتامین  0.25  0.25  0.25

Vitamin premix3  

 3معدنیمواد مکمل   0.25  0.25  0.25

Mineral Premix4  

 ترئونین -ال  0.10  -  -
L-threonine  

 متیونین -دي ال  0.36  0.25  0.20
DL-Methionine  

 هیدروکلرید لیزین -ال  0.31  0.10  0.03
L-Lysine HCl  

 ترکیبات محاسبه شده      
Calculated composition  

 (کیلوکالري/کیلوگرم) انرژي قابل متابولیسم  2960  3090  3140
AME (kcal/kg)5  

 پروتئین خام (%)  22.71  21.86  20.41
Crude protein (%)  

 (%) کلسیم  1.04  0.89  0.84
Calcium (%)  

 قابل دسترس (%) فسفر  0.52  0.44  0.42
Availiable phosphorus (%)  

 لیزین (%)  1.41  1.22  1.08
Lysine (%)  

 متیونین (%)  0.70  0.59  0.52
Methionine (%)  

 سیستین (%) متیونین+  1.06  0.94  0.85
Methionine + cystine (%)  

  گرم در کیلوگرم جیره) به جیره افزوده شد. میلی 50( ویرجینیامایسینبیوتیک  گرم در کیلوگرم جیره) و آنتی میلی 700و  525، 350سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس ( 1
 48، آلفا توکوفریل استات)-(دي ال Eین المللی؛ ویتأم واحد بین 3000المللی؛ کوله کلسیفرول،  واحد بین 9000، (رتینیل استات) Aکرد: ویتأمین  جیره مواد مغذي زیر را تأمین میاز هر کیلوگرم  2

 2/1  گرم ؛ اسید فولیک،  میلی 42  ،نیاسینگرم؛  میلی B12 ،  012/0نیاسین ویتأمین  ؛گرم میلی 3 گرم؛ پریدوکسین، میلی 6گرم؛ ریبوفالوین؛  میلی 8/1 گرم؛ تیامین، میلی K3 ،3؛ ویتأمین گرم میلی
  .گرم میلی 12ید پانتوتینیک، اس گرم؛ میلی 24/0  گرم؛ بیوتین،  میلی

 5/0  ، گرم؛ کبالت میلی 3/0سلنیوم، گرم؛  میلی 2گرم؛ ید،  میلی 20، مسگرم؛  میلی 80، آهنگرم؛  میلی 100روي،  گرم؛ میلی 120،  منگنز کرد: جیره مواد مغذي زیر را تأمین میاز در هر کیلوگرم  3
  .گرم میلی

1 Different levels of lavender essential oil (350, 525 and 700 ppm) and virginiamycin antibiotic (50 ppm) added to experimental diets 
2 Crude protein  
3 Supplied per kilogram diet: vitamin A (retinyl acetate), 9,000 IU; vitaminD3, 3,000 IU; vitamin E (DL-α-tocopheryl acetate), 48mg; 
vitamin K, 3 mg; thiamin, 1.8 mg; riboflavin, 6 mg; pyridoxine, 3 mg; vitamin B12, 0.012 mg; niacin, 42 mg; folic acid, 1.2 mg; 
biotin, 0.24 mg; pantothenic acid, 12 mg. 
4 Supplied per kilogram of diet: manganese, 120 mg; zinc 100 mg; iron, 80 mg; copper, 20 mg; iodine, 2 mg; selenium, 0.3 mg; 
cobalt, 0.5 mg. 
5 Apearent metabolizable energy. 



  331     ...هاي خونی و قابلیت بر عملکرد، فراسنجه اثر اسانس اسطوخودوس

  
 نتایج و بحث 

 1 -10هـاي آغـازین (   هاي مربوط به مصرف خوراك در دوره داده
روزگـی) در جـدول    25 -42روزگی) و پایانی ( 10 -24روزگی)، رشد (

هاي آغـازین، پایـانی و کـل دوره     اند. در دوره نشان داده شده 2شماره 
بیشـترین   هاي مصـرف کننـده جیـره حـاوي ویرجینیامایسـین      جوجه

هاي مصرف  ) و پس از آنها جوجهP>05/0( ا داشتندمصرف خوراك ر
هاي حاوي اسانس مصرف خوراك بیشـتري را نسـبت بـه     کننده جیره

کراونس و همکاران  هاي مصرف کننده جیره شاهد نشان دادند. جوجه
) نشان دادند که افزودن ویرجینیامایسـین بـه جیـره طیـور باعـث      16(

ــزایش  ــد  اف ــوراك گردی ــرف خ ــق د  مص ــا در تحقی ــريام ــر ا یگ ث
 ).44( ویرجینیامایسین بر مصرف خـوراك بسـیار انـدك گـزارش شـد     

هـا بـر مصـرف خـوراك در بسـیاري از مطالعـات        اثرات مثبت اسانس
در برخـی از تحقیقـات نیـز اثـر     امـا   ،)63 و 31، 5( گزارش شده است

نبوده است دار  به جیره بر مصرف خوراك معنیها  اسانساضافه کردن 
رش شده است که رایحـه اسـطوخودوس و ترکیـب    گزا ).34 و 30 ،8(

و فرآیند  باشد می ها آور در جیره لینالول، داراي خاصیت اشتها فعال آن،
  ).54 و 9کند ( هضم را در حیوانات تحریک می

سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس بـر   هاي مربوط به تأثیر داده
 2هاي گوشتی در سنین مختلف در جدول شـماره   افزایش وزن جوجه

هاي آغازین، رشد  . بیشترین افزایش وزن در دورهاست نشان داده شده
ــه جوجــه ــوط ب ــره حــاوي  و کــل دوره مرب هــاي مصــرف کننــده جی

 .)P>05/0(داري داشت  که با شاهد اختالف معنی ویرجینیامایسین بود
پـس از  همچنین در دوره رشـد و کـل دوره، بیشـترین افـزایش وزن     

مربـوط بـه تیمارهـاي حـاوي      ،وتیکبی هاي مصرف کننده آنتی جوجه
ویرجینیامایسـین و   اثـر مثبـت   ،اسانس اسطوخودوس بود. پیش از این

هـا   هاي گوشـتی و بوقلمـون   ها بر افزایش وزن جوجه همچنین اسانس
ــت  ــده اس ــاهده گردی ــوثی و  ).61 و 44 ،34 ،18، 16 ،13، 1( مش مثل

حـاوي   هاي اسانس ) هنگام اضافه کردن آنتی بیوتیک و40همکاران (
هاي گوشتی، اثر مثبت هر دو را بر افزایش  سینئول به جیره جوجه 8و1

. این بهبود در عملکرد وزن و سایر فاکتورهاي عملکرد مشاهده کردند
تواند به دلیل خاصیت آنتی بیوتیکی این مواد باشد. بنابراین احتمال  می
ی کاهش فعالیت میکروبی در مواد هضـم  رود که این مواد از طریق می

ناشی  هاي و یا کاهش فعالیت آنها در سطح پرزها و نیز کنترل عفونت
مضر همراه با کـاهش   هاي از کلستریدیوم پرفرینجنس و سایر باکتري

 و 50، 44تحریک سیستم ایمنی موجب بهبود عملکـرد شـده باشـند (   
67.(  

هـــاي حـــاوي  دار جیــره  در آزمــایش حاضـــر اثــرات معنـــی   
 غـذایی  اسطوخودوس بر ضـریب تبـدیل  ویرجینیامایسین و یا اسانس 

ب یقـات ضـر  یاز تحق ياری). در بس2، جدولP>05/0( مشاهده نگردید

قـرار نگرفتـه    ییغذا هاي ا عصارهی ها ر اسانسیتحت تأث ییل غذایتبد
ش یبر کـل وزن بـدن، افـزا    یرات مثبتین مواد همچنان تأثیاست اما ا

 .)62داشـته انـد (   يژ ا اسـتفاده از انـر  یمختلف و  هاي وزن، وزن اندام
ـ نظ یاهـان یگ هـاي  ن مطالعه افزودن عصـاره یچند عنوان مثال در به ر ی
ـ و ) 7شه بهـار ( یگل هم ) و19ونجه (ی پونـه   هـاي  مخلـوط اسـانس   ای

مــول و یت يحــاو ي) و اســانس تجــار30ن و فلفــل (ی، دارچــیکــوه
نداشـته انـد. وگـت     ییل غـذا یب تبدیبر ضر يری) تأث36د (ینامالدئیس
ب یبـر ضـر   يدار یر معنیره تأثیبه ج ها نگام افزودن اسانسز هی) ن60(

ـ مشاهده نکـرد. امـا بـر خـالف ا     ییل غذایتبد ش و ینـد یج وین نتـا ی
بر  یاهیبات گیاثرات مثبت ترک )42دو وهمکاران (ی) و نا64همکاران (

  ل را مشاهده کردند.یب تبدیضر
توانـد ناشـی از    عنوان محرك رشـد، مـی   ها به طریقه عمل اسانس

 ).64وانایی آنها در تثبیت اکوسیستم میکروبی دستگاه گوارش باشـد ( ت
زاي دسـتگاه   هاي بیماري در واقع آنها فعالیت میکروبی میکروارگانیسم

). حیوانـات  11کننـد (  گوارش حیوانات را کاهش داده و یا کنتـرل مـی  
ها سالمت روده بیشـتري   دریافت کننده خوراك مکمل شده با اسانس

هـاي نـامطلوب    ها و سـایر متابولیـت   در معرض توکسین دارند و کمتر
 و 32( گیرنـد  هاي بیوژنیـک قـرار مـی    میکروبی نظیر آمونیاك و آمین

 يها ) نشان دادند که اسانس33همکاران ( جامرز و بر این، ). عالوه64
ویلـی و عمـق کریپـت    اندازه افزوده شده به خوراك از طریق افزایش 

توانـد اثـرات    مـی  هـا  بخشند. این یافته روده ظرفیت جذب را بهبود می
اند که  اما برخی مطالعات نیز نشان داده، را توضیح دهد ها مفید اسانس
 8هاي گوشتی ندارند ( هاي گیاهی کارایی الزم رادر جوجه این افزودنی

هـاي   بـر عملکـرد جوجـه    هـا  اسـانس  ). دلیل این تنوع در اثرات36 و
ونـی و بیرونـی نظیـر وضـعیت     تواند بـه دلیـل عوامـل در    می گوشتی،

ها، ترکیب جیره، میـزان   فیزیولوژیکی حیوانات، محیط پرورش، عفونت
هاي متفاوت آزمایش اسـتفاده شـده توسـط     و روشاسانس مواد فعال 

  ).64 و 26( محققان باشد
بر تري گلیسرید  دار سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس اثر معنی

)TG) لیپوپروتئین با چگالی پایین ،(LDL    و لیپـوپروتئین بـا چگـالی (
 هاي گوشتی مشاهده نگردیـد  سرم خون جوجه )VLDL( بسیار پایین

)05/0<P350). کمتـرین میـزان کلسـترول خـون در تیمـار     3، جدول 
 مشاهده شد کـه بـا تیمـار   گرم در کیلوگرم اسانس اسطوخودوس  میلی

همچنـین اضـافه    ).P>05/0(دار داشـت   اختالف معنـی آنتی بیوتیک 
هـا باعـث    اسانس اسطوخودوس به جیره جوجـه طوح مختلف سکردن 

سـرم خـون   در ) HDLدار لیپوپروتئین بـا چگـالی بـاال (    کاهش معنی
  ).P>05/0( گردید
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  1مختلف سنین در گوشتیهاي  جوجه غذایی تبدیل ضریب و وزن افزایش خوراك، مصرف بر اسطوخودوس اسانس مختلف سطوح اثر -2 جدول

Table 2- Effect of different levels of lavender essential oil on feed intake, weight gain and feed conversion ratio of broiler chicks at 
different ages1  

 تیمار/ روز
Treat/days 

 مصرف خوراك
 (گرم) 

FI2 (gr)  

 افزایش وزن
 (گرم)

WG3 (gr) 

  ضریب تبدیل غذایی
  ) ه وزنگرم اضاف هر برايخوراك  (گرم

FCR4(gr gr-1) 
 
1-
10  

 
11-24 

 
25-42 

 
0-42 

 
1-10  

 
11-24 

 
25-42 

 
0-42 

 
1-10  

 
11-
24 

 
25-
42 

 
0-42 

 شاهد
Control 

218
.0b 1044.8 2873.9b 4136.6b 165.6b 554.7b 1468.5 2188.8b 1.32 1.89 1.97 1.90 

  ٪10 ویرجینیامایسین
virginiamycin 
10% 

242
.1a 1116.2 3204.99a 4563.2a 181.8a 642.5 a 1549.2 2373.4a 1.33 1.76 2.07 1.93 

350 ppm  اسانس
  اسطوخودوس
350 ppm LEO 5  

222
.4b 967.9 2955.6b 4145.8b 164.7b 610.9ab 1478.8 2254.4ab 1.35 1.59 2.00 1.84 

525 ppm  اسانس
  سطوخودوس
525 ppm LEO 

230
.0ab 1096.8 3034.3ab 4361.1ab 171.4ab 583.0ab 1480.1 2234.6ab 1.34 1.90 2.05 1.95 

700 ppm  اسانس
  سطوخودوس
700 ppm LEO 

223
.2b 1053.5 3046.3ab 4322.9ab 164.5 b 604.4ab 1477.4 2246.2ab 1.36 1.75 2.06 1.93 

SEM   4.3
5 55.14 56.28 91.47 4.13 25.03 44.36 51.85 0.028 0.112 0.051 0.052 

  .(P<0.05)باشند  داري می ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیهاي هر  میانگین 1
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 Feed intake  
3 Weight gain  
4 Feed conversion ratio  
5 lavender essential oil  

  
 1روزگی 28در سن  )گرم در دسی لیتر بر حسب میلی(هاي گوشتی  سرم خون جوجههاي لیپیدي  فراسجهبر  اسطوخودوساثر سطوح مختلف اسانس  - 3جدول 

Table 3- Effect of different levels of lavender essential oil on blood serum parameters (mg dl-1) of broiler chicks at 28 
days of age1  

یته خیلی لیپو پروتئین با دانس
 پایین

VLDL4  

لیپو پروتئین با دانسیته 
  پایین

LDL3  

لیپو پروتئین با دانسیته 
  باال

HDL2 

 کلسترول
Cholesterol 

  تري گلیسرید
Triglyceride 

  تیمار
treatment 

20.2  37.6  84.8 a  137.8 ab  101.1  شاهد 
Control 

21.5  37.0  a 89.4  147.0 a  107.6  10 ویرجینیامایسین٪  
virginiamycin 10% 

20.0  35.0  b 71.4  127.2 b  100.2  350 ppm اسانس اسطوخودوس  
350 ppm LEO 5  

19.9  35.6  b 73.4  130.2 ab  99.3  525 ppm اسانس سطوخودوس  
525 ppm LEO 

21.8  39.4  b 75.6  136.9ab  109.2  700 ppm اسانس سطوخودوس  
700 ppm LEO 

1.67  1.95  3.12  5.47  8.34  SEM   
  .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 High density lipoproteins 
3 Low density lipoproteins 
4 Very low density lipoproteins 
5 Lavender essential oil  
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هـاي گوشـتی    ها و جوجه در آزمایشات مختلفی که بر روي موش

تواند  صورت گرفته است، مشخص شده است که استفاده از اسانس می
). 66 و 56 ،21( باعــث کــاهش ســطح کلســترول ســرم خــون گــردد

اسـت بـه دلیـل ترکیبـات      پیشنهاد شده است که این کاهش ممکـن 
 -3 -هیدروکسـی -3توانند از فعالیت  ه میک باشدها  اسانس موجود در

ردوکتاز کبدي جلوگیري کنند. ایـن آنـزیم    Aمتیل گلوتاریل کوآنزیم 
امـا برخـی    ).66 و 10تنظیم کننده کلیدي در سنتز کلسـترول اسـت (  

هـاي گوشـتی اثـر     محققان نیز هنگام افزودن اسانس به جیره جوجـه 
تفـاوت   ).36 و 34(داري بر کلسترول سرم خون مشاهده نکردند  معنی

توانـد   ها بر کلسترول می در نتایج به دست آمده در رابطه با اثر اسانس
به عوامل مختلفی نظیر میزان استفاده ازاسانس مـورد نظـر در جیـره،    
ترکیبات موجـود در اسـانس و ترکیـب جیـره بسـتگی داشـته باشـد.        

هـاي   ) هنگـام اضـافه کـردن بـرگ    29همچنین حسـن و همکـاران (  
 HDLکاهش کلسترول و گذار  تخموس به جیره بلدرچین ژاپنی اکالیپت

 HDLدر برخی مطالعات دیگر نیـز کـاهش    پالسما را مشاهده کردند.
گوشـتی مشـاهده    هـاي  هنگام افزودن ترکیبات گیاهی به جیره جوجه

  ).  41 و 4شده است (

  
  1روزگی 28هاي گوشتی در سن  جیره جوجه (برحسب درصد) غذيمواد م بر قابلیت هضم ایلئومی اثر سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس - 4جدول 

Table 4- Effect of different levels of lavender essential oil on ileal nutrient digestibility (%) of broiler chicks at 28 days 
of age1  

  ماده آلی
OM5  

 خاکستر
Ash  

 چربی خام 
EE4 

 پروتئین خام
CP3 

 ماده خشک
DM2 

  تیمار
treat 

 شاهد  85.4  81.8  73.1  57.6  75.2
Control 

  ٪10 ویرجینیامایسین  85.1  84.9  88.8  66.3  77.0
virginiamycin 10% 

82.3  68.5  81.9  87.4  86.3  350 ppm اسانس اسطوخودوس  
350 ppm LEO6  

81.1  69.3  95.1  92.6  86.1  525 ppm اسانس سطوخودوس  
525 ppm LEO 

79.8  74.7  87.9  82.2  85.1  700 ppm اسانس سطوخودوس  
700 ppm LEO 

3.67  5.70  4.19  4.01  0.82  SEM   
  .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2 Dry matter 
3 Crud protein 
4 Ether extract 
5 Organic matter 
6 Lavender essential oil 

 
وکار عمـل ترکیبـات آنتـی اکسـیدانی در کـاهش لیپیــدها و      سـاز 

، از طریـق مهـار بیوسـنتز کلسـترول و     HDLهایی ماننـد   لیپوپروتئین
افزایش تبدیل کلسترول به اسیدهاي صـفراوي و همچنـین افـزایش    

است. به این ترتیب غلظت کلسترول کـه از   1ین لیپازفعالیت لیپو پروتئ
یابد و بـه دنبـال    ها است کاهش می اجزاي تشکیل دهنده لیپوپروتئین

یابد. همچنـین بـا فعـال شـدن      ها نیز کاهش می آن سنتز لیپوپروتئین
هـا افـزایش یافتـه و غلظـت آن      لیپوپروتئین لیپاز، تجزیه لیپوپروتئین

  ).53یابد ( کاهش می
بـر   داري سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس اثـر معنـی   افزودن

)، چربـی  CP)، پروتئین خـام ( DMقابلیت هضم ایلئومی ماده خشک (
                                                             
1- Lipoprotein lipase 

، P<05/0() نداشــت OM) و مــاده آلــی (Ash)، خاکســتر (EEخـام ( 
). اما به لحاظ عددي قابلیت هضم پروتئین خام، چربـی خـام،   4جدول 

ــر از   ــار شــاهد کمت ــی در تیم ــاده آل ــاوي خاکســتر و م تیمارهــاي ح
به طور سنتی گیاهـان بـراي    بیوتیک و اسانس اسطوخودوس بود. آنتی

تحریک نمودن تولید ترشـحات انـدوژنوس در مخـاط روده کوچـک،     
هـا   شدند. در موش پانکراس و کبد و در نتیجه بهبود هضم استفاده می

هـا،   اضافه کردن گیاهان دارویی باعث افزایش ترشح اندوژنوس آنـزیم 
) و کاهش سـرعت  48 و 47، 46صفراوي و شیره لوزالمعده ( اسیدهاي

اي افـزودن مخلـوطی از    ). در مطالعـه 47عبور مـواد هضـمی گردیـد (   
افزایش فعالیـت آمـیالز در کیمـوس روده در    باعث ها به جیره  اسانس

 ).36روزگی گردید اما این اثر با افزایش سن کـاهش یافـت (   21سن 
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دادنـد کـه مصـرف مخلـوطی از     آزمایشـی نشـان   بـا انجـام   محققان 
هاي گیاهی مختلف موجب بهبود قابلیت هضم ماده خشـک و   اسانس

نتایج مشابهی توسـط عمـاد و همکـاران     ).30چربی خام جیره گردید (
هاي گیاهی بهبـود   ) گزارش گردید که هنگام اضافه کردن افزودنی2(

تـایج  اما نتایج آزمایش حاضر مشابه نقابلیت هضم را مشاهده نمودند. 
) بود که افزودن اسانس گیاهی به جیره 17مطالعه کراس و همکاران (

هر چنـد در آزمـایش حاضـر اسـانس      تأثیري بر قابلیت هضم نداشت.
اسطوخودوس باعث افزایش عددي قابلیت هضم گردید، امـا ایـن اثـر    

توانـد بـه دلیـل اثـرات      دار نبود. بنابراین بهبود افزایش وزن مـی  معنی
جــذب پرزهــا و میکروفلــور روده باشــد. ختــاك و اســانس بــر ســطح 

هـا بـه    ) نشان دادند که اضافه کردن مخلـوطی اسـانس  34همکاران (
دار عرض پرز و منطقـه سـطحی آن گردیـد     جیره، باعث افزایش معنی

) و در نتیجـه عملکـرد   25که نشان دهنده بهبود جذب مـواد مغـذي (  
میکروفلـور   باشد. همچنین اثرات اسـانس اسـطوخودوس بـر    ) می15(

هـا   روده بررسی نگردیده است، اما سایر محققین نشان داده اند اسانس
تواننـد   گردنـد مـی   هاي گوشتی افزوده مـی  هنگامی که به جیره جوجه

) و افزایش تعداد C. perfringens )39 و E. coliموجب کاهش رشد 

Lactobacillus spp. )58   شوند. به طور مشابه کـراس و همکـاران (
شان دادند کـه اضـافه نمـودن برخـی مـواد گیـاهی بـه جیـره         ) ن17(

 در سکوم را کـاهش داد.  C. perfringensهاي گوشتی میزان  جوجه
توانند باعث تفاوت در نتایج آزمایشات مختلـف گردنـد،    عواملی که می

ممکن است به تفاوت در سطوح استفاده شده اسـانس، منـابع گیـاهی    
هـاي   مورد استفاده براي تولید اسانس، ترکیب جیره پایه یـا میکـروب  

  ).34یابند بستگی داشته باشند ( محیطی که پرندگان در آن پرورش می
  

  گیري کلی  نتیجه
چند اسانس اسـطوخودوس باعـث    هریج این آزمایش، بر طبق نتا

آن  بیوتیک نگردید، امـا اسـتفاده از   بهبود نتایج عملکردي در حد آنتی
افـزایش وزن و کـاهش    مصـرف خـوراك،   تواند اثرات مثبتـی بـر   می

. هر چند تحقیقات بیشتري در این زمینـه مـورد   داشته باشد کلسترول
 HDLنده این اسانس بر میـزان  به ویژه در مورد اثرات کاه .نیاز است

سرم خون که در آزمایش مشاهده گردیـد، انجـام مطالعـات بیشـتري     
  گردد. میپیشنهاد 
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Introduction The lavender essential oil is traditionally believed to be antibacterial, antifungal, carminative 

(smooth muscle relaxing), sedative, antidepressive and effective for burns and insect. Lavender oil (primarily L. 
angustifolia) has also been found to be active against many species of bacteria and fungi. However, a few reports 
are available on the effect of lavender essential oil on poultry performance. The objective of this study was to 
evaluate the effect of lavender essential oil on performance, blood metabolites and apparent nutrient digestibility 
in male broiler chicks. 

Materials and Methods A 42-day trial was conducted to evaluate the effect of adding different levels of 
lavender (Lavandula angustifolia) essential oil to diet on performance, blood parameters and ileal nutrient 
digestibility. The feeding program consisted of starter (1-10 d), grower (11-24 d) and finisher (25-42d) diets. 
There were 5 treatments group: control; virginiamycin 10% (50 ppm); and three levels of lavender essential oil 
(350, 525 and 700 ppm). Body weight, feed intake and feed conversion ratio were recorded at the end of starter, 
grower and finisher periods. On d 28, blood samples were gathered from wing vein of 1 chick in each 
experimental unit. Blood samples were centrifuged (15 min, 3000 rpm) to separate sera, and then cholesterol, 
TG, HDL, LDL and VLDL were determined. Then one chick from each pen was killed by ketamine injection 
and ileal digesta was collected. 

Results and Discussion At 42 days of age, Chickens receiving diet containing virginiamycin showed the 
highest feed intake. Birds fed diets containing 525 and 700 ppm lavender essential oil numerically had more feed 
intake than birds fed control diet, but this difference was not significant. Broilers fed diet containing 
virginiamycin showed the highest weight gain and the control diet showed lowest weight gain at the end of the 
experiment. The lowest level of serum cholesterol was observed in 350 ppm lavender essential oil treatment. 
Essential oil treatments also caused lower serum high density lipoprotein (HDL) than virginiamycin and control 
treatments. There were no significant differences among treatments for feed conversion ratio, blood triglyceride, 
low density lipoprotein (LDL), very low density lipoprotein (VLDL) and ileal digestibility of dry matter, ether 
extract, crud protein, ash and organic matter of diets. Positive effects of essential oils on feed intake have been 
reported previously. Improved growth performance could be attributed to the presence of essential oil in the diet, 
which encourages secretions of endogenous digestive enzymes, which then enhance nutrient digestion and gut 
passage rate in chickens. It seems that phytogenic feed additives improved apparent ileal digestibility of nutrients 
at 21, 35, and 42 d of age. In contrast, there are studies where the effects on animal performance were not 
significant. However, in our experiment lavender essential oil caused a numerical increase in digestibility and its 
effect was not significant, but the improved weight gain in this experiment may be due to lavender essential oil 
effect on villus surface area and gut microflora. Also dietary supplementation of a mix of essential oils at 300 g/t, 
significantly increased villus width and surface area, indicative of improved nutrient absorption  and 
performance. The effects of lavender essential oil on the intestinal microflora were not evaluated in this study; 
however, others have shown that essential oil have the capacity, when fed to broilers, to reduce the growth of E. 
coli and C. perfringens and increase the numbers of Lactobacillus spp. Similarly, the inclusion of thyme, 
marjoram, and rosemary in broiler diets reduced the numbers of cecal C. perfringens by >1 log. The contributory 
factors causing these differences reported in other studies could be attributed to the differences in the inclusion 
levels of essential oil, sources of herbs used to form blend of essential oil, basal diet composition, or the 
microbial environment in which the birds were reared. It has been suggested that birds fed essential oil have 

                                                             
1-PhD student of Poultry Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 
Mashhad, 
2- Professor of Poultry Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 
Mashhad, 
3- Associate professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 
Mashhad, 
4- Associate professor, Faculty of Veterinary, Ferdowsi University of Mashhad. 
     (* Corresponding Author Email: hassanabadi@um.ac.ir) 

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
 328- 339. ص ،1396 پاییز، 3شماره ، 9جلد 

Iranian Journal of Animal Science Research 
Vol. 9, No. 3, Fall 2017, p. 328-339 



  339     ...هاي خونی و قابلیت بر عملکرد، فراسنجه اثر اسانس اسطوخودوس

reduced concentrations of serum cholesterol and that the hypocholesterolemic effect of essential oil is due to 
compounds in essential oil that have the ability to inhibit hepatic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A 
reductase activity, a key regulatory enzyme in cholesterolsynthesis. 

Conclusion According to the results of this experiment, lavender essential oil had lower effects on 
performance than antibiotic, but adding lavender to diets could have beneficial effects on weight gain and serum 
cholesterol levels in broiler chickens. However, more evidence is needed to clarify whether lavender essential oil 
can match the effects of antibiotics as feed additives in poultry diets. 

 
Key Words: Blood parameters, Broilers, Digestibility, Lavender, Performance. 
 


