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چکیده
فلفلینعناعاسانسوکیلوگرم)درگرممیلی200و100(صفر،رزمارياسانسمختلفسطوحاثراتبررسیتحقیقایناز هدف

ازقطعه360ازاستفادهباخونیهايفراسنجهبرخیوداخلیهايانداموزن،عملکردبرکیلوگرم)درگرممیلی200و100،(صفر
)تکرارهردرپرنده10(تکرار4وتیمار9باتصادفیمالًکاطرحپایهبر3×3فاکتوریلآزمایشیکقالبدرروزهیکبلدرچین

سطحدوبامقایسهدرخوراكمصرفافزایشموجبدومهفتهدررزمارياسانسسطحباالترینمصرفکهدادنشاننتایج.بود
و)P>05/0(دادقرارتأثیرتحتراخوراكتبدیلضریبآزمایش،چهارمهفتهدرفلفلینعناعمصرف).P>05/0(شدآنپایین

بامقایسهدرتريپایینخوراكتبدیلضریبمیلیون)درقسمت100(نعناعاسانسمتوسطسطحباشدهتغذیههايبلدرچینجوجه
گیاهدوایناسانستوأممصرفیاوفلفلینعناعیارزماريمصرفکهدادنشانتحقیقایننتایجهمچنینداشتند.آنسطوحسایر
هايفراسنجهدرتغییريفلفلینعناعیارزماريگیاهاناسانسمصرف).P<05/0(نداشتطحالوکبدران،سینه،وزنبريتأثیر

بهتمایلایلئوموژوژنوممجموعطولبررزمارياثر).P<05/0(نداشتHDLوکراتینیناوره،پروتئین،گلیسرید،تريخونی
35سندرراایلئوموژوژنوممجموعبیشترطولرزماريمیلیوندرقسمت200و100سطوحو)P=09/0(داشتشدندارمعنی

دررشدابتداییسنیندرعملکردبهبودموجبفلفلینعناعورزماريگیاهاناسانسمصرفکلی،طوربه.شدندباعثروزگی
گردد.میبلدرچین

Mentha(نعناع فلفلیبلدرچین ژاپنی،وراك،ضریب تبدیل خوراك، مصرف خکلیدي:هايواژه piperita L.(رزماري ،
)Rosmarinus officinalis L.( ،افزایش وزن.

مقدمه
پیشهاسالازدنیاکشورهايبیشتردرطیورپرورش

شدهتبدیلبزرگصنعتیبهسنتیحالتازامروزبهتا
اقالمازیکیطیورهايفرآوردهامروزهکهطوريبهاست،
پروتئینازمهمیبخشکنندهتأمینودنیامردمعمدهغذایی

بهغذادنکرفراهم،دنیاجمعیتافزایشبا.هستندحیوانی
جهانیجامعهوهادولتگذاريسیاستدرمهمموضوعی

برايپرارزشغذاییهايفرآوردهازیکی.استتبدیل شده
پرندگانگوشتپروتئین،ویژهبهمغذيموادنظرازانسان
گوسفندگاو،(دامبامقایسهدرترارزانقیمتدارايکهاست
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،مذاهبوادیانتمامیبرايو)خوكکشورهابرخیدرو
Khan(استپذیرشقابل et al., تمایل).2007

گذشتههايسالدرطیورهايفرآوردهبهکنندگانمصرف
نیزوپرندگانگوشتکلسترولکمتردرصدومیزاندلیلبه

بهنیازواستیافتهافزایشگاويجنونبیماريشیوع
باعثبیشتربازدهیودامبامقایسهدرکمترگذاريسرمایه
ایندر.استشدهصنعترشدوکالنهايگذاريسرمایه

تولیدهزینهکاهشهدفبافراوانیهايپژوهشراستا
جهانسراسردربلدرچینپرورش.استشدهانجاممرغتخم

تولیدبرايتجاريمنبععنوانبهبلکهتحقیقات،برايتنهانه
استبرخوردارباالییاهمیتازتخموگوشت

)Mello rezende et al., تواندمیبلدرچینپرورش.)2009
حیوانیپروتئینفراهمیوکنندهمصرفتقاضايبینپلی

Chimote(باشد et al., ازبسیاريداشتن).2009
جنسیبلوغسریع،بسیاررشدمانندمناسبخصوصیات

هايبیماريازبسیاريبرابردرمقاومتباال،تولیدزودرس،
همچنینوتخموگوشتبااليکیفیتطیور،متداول

Soares(بلدرچینپرورشدرسرمایهسریعبازگشت et al.,

,Vali؛2003 ،باارزشپرندهاینکهاستشدهباعث)2008
ازبسیاريدروشودشناختهاقتصاديپرورشبراي

وژنتیکیهايپیشرفت.شوددادهپرورشجهانکشورهاي
هابیماريسایربهنسبتراطیور،هابیوتیکآنتیازاستفاده
، استدادهکاهشراایمنیومقاومتمیزانوکردهحساس
دربیوتیکیآنتیرشدهايمحركازاستفادهبنابراین

اتحادیهضوعکشورهايدر2006سالازاهلیحیوانات
نشان)2011(همکارانوDiarra.استشدهممنوعاروپا
عملهابیوتیکآنتیباشوندهجایگزینموادبیشتر کهدادند
فلوربرتأثیرطریقازطیورعملکردباارتباطدرراخود

ازیکیکنند.میاعمالگوارشدستگاهمیکروبی
رشد،هايمحركوهابیوتیکآنتیبرايمناسبهايجایگزین

،شدهانجامتحقیقاتبیشتر.استداروییگیاهانازاستفاده
برراآنهاهايفرآوردهوداروییگیاهانازبعضیسودمندي

دادهشاننایمنیسیستمءارتقاوخونسرمکلسترولکاهش
Menthaعلمینامبافلفلینعناع.است piperita L.

استچندسالهعلفیگیاهیکPeppermintعمومینامباو
راسته، Lamiaceaeتیرهازگیاهیبنديردهدرکه

LamialseردهوRosidae.هايترکیبمهمتریناست
%)،81/39(منتولشاملفلفلینعناعاسانسدهندهتشکیل
استاتمتیل%)،83/8(نئومنتون%)،55/19(منتون

تحریکسببواست%)8/5(سینئول- 8،1و%)64/8(
وپایاعلفی،گیاهیفلفلی،نعناع.شودمیایمنیسیستم
حدودآنارتفاعوبودهخزندههايساقهداراي

Alvandi(استمترسانتی60 et al., کلیهاز).2010
استشماممطبوعیومعطربويگیاه،اینهواییهايقسمت

دهاندرخنکوتندمزهشود،جویدهاگرولیشود،می
ظاهرمردادوتیرهايماهدرآنهايگلکند.میایجاد

زیادتعدادبهوداردبنفشبهمایلارغوانیرنگ.شودمی
درمجموعدرکهگیرندمیقرارنحويبهیکدیگرمجاوردر

ظاهريشکلباهاییسنبلصورتبههاساقهانتهاییقسمت
,Davis(کنندمیجلوهتیزنوكبیضوي اگرچه.)1982
وجودبلدرچیندرفلفلینعناعازاستفادهزمینهدریتحقیقات

ازتعداديدرگوشتیهايجوجهدرگیاهایناثراتاماداردن
)2008(همکارانوOcakاست.شدهبررسیتحقیقات
درنعناعوآویشنداروییگیاهازاستفادهکهکردندگزارش

وخوراكمصرفبريتأثیرگوشتیهاي جوجهجیره
Al-KassieوGalib.نداشتخوراكتبدیلضریب

باشدهتغذیهگوشتیيهاجوجهکهدادندنشان)2010(
دادند.نشانخودازبهتريعملکردفلفلینعناع5/0%

متنوعیاثراتکهاستداروییگیاهانازیکیرزماري
عمدههايترکیبداشتنباگیاهایناست.شدهگزارشآناز

یاکسیدانآنتیفعالیتداراياسیدکارنوزیکوکارنوزول
اثرولیپوکسیژنازبازدارندهآنزیمفعالیتالبته است.

اسیدآراشیدونیکمتابولیسمبررزماريعصارهبازدارندگی
Shahidi(استشدهثابتنیز et al., شدهمشخص.)1992

ترکیب)%1/36(سینئول-8،1دارنژاکسیمونوترپنکهاست
تعدادحاويرزمارياسانساست.رزمارياسانساصلی
هايترپنسزکوییوهامونوترپناز%)2/32(زیادي

ومیرسنلیمونن،کامفن،پینن،- بتاپینن،- (آلفاهیدروکربنه



کلاز%3/93حدودهاترکیباینباشد.میسیمن)- پارا
سایردهند.میتشکیلرارزمارياسانسفعالهايترکیب
از%28فقطدارند.وجودنآدرکممیزانبههاترکیب
یافترزماريکلرومتانیديعصارهدرشدهگفتههايترکیب

گیاهانمکملازاستفادهمدتطوالنیتغذیهشود.می
ماه4مدتبهکیلوگرمدرگرم20میزانبهپونهورزماري
کاهشهمچنینوبدناکسیدانیآنتیوضعیتافزایشموجب
آسپارتاتهايآنزیموگلیسریدتريوکبدآلدئیدديمالون

وشهايمدرخونآمینوترانسفرازآالنینوآمینوترانسفراز
Botsoglou(استشدهاکسیداتیوتنشتحت et al.,

پودرکیلوگرمدرگرممیلی500افزودنهمچنین).2004
آنها وزنافزایشباعثگوشتیهاي جوجهجیرهبهرزماري

Spernakova(استشده et al., 2007(.Bakirelو
هايبرگاتانولیعصارهبالقوهاثر)2008(همکاران

بررسیهاخرگوشدرگلوکزهموستازيبررايرزمار
اتانولیهايعصارهکهدادنشانمطالعهایننتایجکردند.
هاخرگوشدرراخونگلوکزسطحزماريرهايبرگ

هايخرگوشدررزماريعصارهمکررمصرفداد.کاهش
وخونگلوکزسطحکاهشبهمنجرشیریندیابتبهمبتال

شودمیسرمانسولینسطحافزایشداريمعنیطوربه
)Faixova & Faix, داراياريرزمداروییگیاه).2008

یاکسیدانآنتیفعالیتوتساقويیاکسیدانآنتیفعالیت
کارنوزیکوکارنوزولعمدههايترکیببهمربوطرزماري

اثرولیپوکسیژنازبازدارندهآنزیمفعالیتهمچنین،استاسید
اسیدآراشیدونیکمتابولیسمبررزماريعصارهبازدارندگی

یاکسیدانآنتیفعالیتزیاديمحققاناست.شدهثابت
ورزمانولکارنوزول،کهدریافتندوکردندمطالعهرارزماري

فعالیترزماري)فنولیکهايترپن(دياپیرزمانول
نشانسلولیغشاءهايوخوندرراLDLیاکسیدانآنتی
Florou-Paneri(دهندمی et al., اهمیتعلتهب).2006

گرفتننظردرباوژاپنیبلدرچینتولیددراقتصاديبازده
باعثرشدمحركهاي بیوتیکآنتیممنوعیتکهنکتهاین

اثراتبهتوجهبا.شودمیخوراكبازدهوتولیدفتاُ
عدمومختلفطیوردرفلفلینعناعورزماريسودمند

اسانسمأتویاجداگانهتأثیربارابطهدر وجود تحقیقات
اخیر،تحقیقهدفن،یبلدرچبرفلفلینعناعورزماري
نعناعاسانسمأتواثراتومختلفسطوحاثراتبررسی
والشهخصوصیاتعملکرد،بررزماريوفلفلی

بود.ژاپنیبلدرچینخونیهايفراسنجه

هاروشومواد
یکقالبدرروزهیکبلدرچینجوجهقطعه360تعداد
برايتصادفیکامالًطرحپایهبر3×3فاکتوریلآزمایش
و100(صفر،رزمارياسانسمختلفسطوحاثراتبررسی

(صفر،فلفلینعناعاسانسوکیلوگرم)درگرممیلی200
خریدشد.استفادهکیلوگرم)درگرممیلی200و100

اینشدند.تهیهتهرانداروییگیاهانشرکتازهااسانس
قرارجوجه10پنهردروگرفتندقرارپن36درهاجوجه
شاملجداگانههاي پندرآزمایشموردهاي جوجهگرفت.

طورهبوگرفتهقرارگرم)7وزن(میانگینجوجه10
همهکردند.پیدااختصاصآزمایشیتیمارهايبهتصادفی
رامشابهیجیرهاولهفتهپایانتاآزمایشاینهاي جوجه

مختلفسطوحدوم،هفتهشروعازاماکردند.دریافت
وکیلوگرم)درگرممیلی200و100(صفر،رزمارياسانس
درگرممیلی200و100(صفر،فلفلینعناعاسانس

کردند.دریافتروزگی)35(دورهآخرتاراکیلوگرم)
خوراكتبدیلضریبوخوراكمصرفوزن،افزایش

هاي جیره.شدگیرياندازهدورهکلدروهفتگیطوربه
بابلدرچینبرايشدهتوصیهنیازهايبراساسغذایی
.)1(جدول شدندتنظیمUFFDAافزارنرمازاستفاده
نوريبرنامهداشتند.هدانوآببهآزاددسترسیهاجوجه

دورهکلدرخاموشیساعتیکوروشناییساعت23
35حدوداولروز3درسالندمايگردید.اعمالآزمایشی

بهاولهفتهبعديروزچهاردرکهبودگرادسانتیدرجه
هفتههربعديهاي هفتهدردمایافت.کاهشدرجه33
قطعهیکروزگی35سندرکرد.میپیداکاهشدرجه2

برايوشدهانتخابتصادفیصورتبهتکرارهرازجوجه
گرفته خونیهاي نمونهگرفت.قراراستفادهموردگیريخون
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منتقلانعقاديضدموادحاويهاي لولهبهسرعت هبشده
5مدتبهسانتریفوژازبعدهانمونهاینپالسمايگردیدند.

هاي گیرياندازهتاوشدجدا5000دوردردقیقه
گردید.ذخیرهگرادسانتیدرجه- 20دمايدرآزمایشگاهی

میزانوشدندمنتقلآزمایشگاهبههانمونهاینسپس
HDLوکراتینیناوره،،گلسیریدتري،خامپروتئین

Alcyon(اسپکتروفوتومتردستگاهباپالسماهاينمونه 300,

USA(تهرانآزمونپارسکیتتوسطو)-(ایران
ورانسینه،الشه،نسبیوزنکشتار،ازبعدشد.گیرياندازه
محاسبهبدنزندهوزنحسببرکبدوقلبداخلیهاي اندام

یکقالبدرآزمایشاینازآمدهبدستهاي دادهگردید.
توسطتصادفیکامالًطرحپایهبر3×3فاکتوریلآزمایش

SASافزارنرم اختالفاتمقایسهوشدندآنالیز9.1
.انجام شد%5سطحدرتوکیآزمونوسیلهبهداريمعنی

نتایج
داري بر مصرف خوراك معنیتأثیر مصرف اسانس نعناع فلفلی

). P<05/0) (2هاي مختلف و کل دوره نداشت (جدول در هفته
هاي تأثیر اسانس رزماري هم بر مصرف خوراك براي هفته

). در P<05/0دار نبود (مختلف و کل دوره بجز هفته دوم معنی
دار بود و مصرف هفته دوم، اثر رزماري بر مصرف خوراك معنی

رزماري موجب افزایش مصرف خوراك در باالترین سطح اسانس
هاي ). البته اسانسP>05/0مقایسه با دو سطح پایین آن گردید (

هاي مختلف رزماري و نعناع فلفلی تأثیري بر افزایش وزن در هفته
اینکه اثرعالوهبه).P<05/0) (3و کل دوره نداشتند (جدول 

صرف وزن و مبر افزایشهمفلفلینعناعورزماريمتقابل

). P<05/0نبود (دارمعنیمذکورهايدورهازیکهیچدرخوراك
مصرف نعناع فلفلی در هفته چهارم آزمایش، ضریب تبدیل 

هاي ) و جوجه بلدرچینP>05/0خوراك را تحت تأثیر قرار داد (
قسمت در میلیون) 100تغذیه شده با سطح متوسط اسانس نعناع (

ایسه با سایر سطوح آن تري در مقضریب تبدیل خوراك پایین
هاي بعدي و کل دوره داشتند. مصرف اسانس این دو گیاه در هفته
). 4) (جدول P<05/0تأثیري بر ضریب تبدیل خوراك نداشتند (

البته تأثیر رزماري بر ضریب تبدیل خوراك در هفته دوم تمایل به 
باشدهتغذیههايبلدرچینو) P=07/0(داشتشدندار معنی

طوررزماري، بهعطرمایهمیلیوندرقسمت100حاويخوراك
وصفرسطحبامقایسهدرتريپایینخوراكتبدیلضریبعددي
.داشتندرزمارياسانسمیلیوندرقسمت200

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف رزماري یا 
نعناع فلفلی و یا مصرف توأم اسانس این دو گیاه تأثیري بر 

) 6و 5ران، کبد و طحال نداشت (جدول وزن سینه،
)05/0>P.(هايفراسنجهبرآزمایشیتیمارهاياثرنتایج

. استداده شدهنشان7جدولدرروزگی35سندرخونی
داريمعنیفلفلی تأثیرنعناعیارزمارياسانس گیاهانمصرف

کراتینیناوره وگلیسرید، پروتئین،تريخونیهايفراسنجهبر
HDL05/0(نداشت خون>P .(ورزماريتأثیرعالوه،به
دارمعنیرودهمختلفهايبخشوزنوطولبرفلفلینعناع
وژوژنوممجموعطولبررزمارياثراگرچه). 8جدول (نبود

100سطوحو) P=09/0(داشتشدندارمعنیبهتمایلایلئوم
وژوژنوممجموعبیشترطولرزماريمیلیوندرقسمت200و

).7جدول(شدندباعثروزگی35سندرراایلئوم



6919، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

استفاده در آزمایششیمیایی جیره پایه موردهاياجزا و ترکیب-1جدول 
جیره شاهدماده خوراکی

27/50دانه ذرت
17/44سویا
3/2روغن
4/153متیونین
گرم98ترئونین

04/1کلسیم فسفاتدي
153/1کربنات کلسیم

5/313نمک
گرم250معدنیمکمل مواد 

گرم250مکمل ویتامینی
100جمع کل

درصد مواد مغذي جیره
2850انرژي (کیلو کالري/کیلوگرم)

16)%(خامپروتئین
25/2)%(کلسیم

42/0)%قابل دسترس (فسفر
17/0)%سدیم (

80/0آرژنین
64/0متیونین+ سیستئین

77/0لیزین
15/0تریپتوفان

گرم؛میلیE،075/1ویتامینالمللی؛بینD3،125ویتامینالمللی؛بینواحدA،5/0ویتامینجیره:کیلوهردرشدهفراهممقادیر-*
گرم؛میلیB6،75/1ویتامینگرم؛میلیB5،06/18ویتامینگرم؛میلیB3،86/5ویتامینگرم؛میلیB2:4ویتامینگرم؛میلیB1:98/0ویتامین
گرم؛میلیB12،01/1ویتامینگرم؛میلی150کلراید،لینکوگرم،میلیH2،06/0ویتامینگرم؛میلیB9،96/0ویتامین

گرممیلی62/0ید؛گرممیلی06/0سلنیومگرم؛میلی7/2آهن؛3مس،56/39رويگرم؛میلی60منگنز
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و رزماري سطوح مختلف اسانس نعناع فلفلیکنندههاي ژاپنی دریافتخوراك (گرم در روز) بلدرچینمیانگین مصرف - 2جدول 
روزگی35تا 1از 

کل پنجمهفته  هفته چهارم هفته سوم هفته دوم نعناع فلفلی رزماري
(قسمت در میلیون)

29/616 47/190 41/169 49/141 93/114 صفر صفر
55/633 97/212 02/152 71/154 77/113 100 صفر
80/634 61/206 37/164 47/150 36/113 200 صفر
90/620 52/206 46/161 85/140 37/113 صفر 100
36/629 58/207 44/171 26/142 29/108 100 100
54/634 86/214 07/152 29/153 02/114 200 100
16/639 43/189 52/172 91/152 86/122 صفر 200
99/621 82/186 19/159 32/148 66/117 100 200
24/632 63/209 05/155 72/146 86/120 200 200

23/5 84/3 87/2 36/2 24/1 خطاي استاندارد
99/0 34/0 83/0 8/0 02/0 اثر رزماري
76/0 31/0 33/0 69/0 39/0 اثر نعناع فلفلی
94/0 71/0 36/0 57/0 92/0 اثر متقابل

رزماري سطوح مختلف اسانس نعناع فلفلی وکننده دریافتهاي گوشتی میانگین افزایش وزن بدن (گرم) بلدرچین-3جدول
روزگی35تا1از 

کل پنجمهفته  هفته چهارم هفته سوم هفته دوم نعناع فلفلی رزماري
)میلیوندرقسمت(

01/180 87/34 59/47 63/52 81/44 صفر صفر
90/181 91/38 43/45 03/51 53/46 100 صفر
95/182 00/39 23/45 33/53 40/45 200 صفر
20/176 45/31 13/47 02/53 60/44 صفر 100
55/178 75/37 43/43 43/52 94/44 100 100
11/180 25/38 04/48 89/50 94/42 200 100
84/181 71/35 41/50 97/50 78/44 صفر 200
93/183 08/35 80/49 83/52 22/45 100 200
14/171 89/30 42/46 55/50 27/43 200 200

49/1 92/0 79/0 42/0 48/0 خطاي استاندارد
65/0 33/0 29/0 70/0 50/0 اثر رزماري
66/0 29/0 51/0 83/0 41/0 اثر نعناع فلفلی
40/0 31/0 59/0 39/0 95/0 اثر متقابل
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روزگی35تا1ازرزماريوفلفلینعناعاسانسمختلفسطوحکنندهدریافتبلدرچینخوراكتبدیلضریبمیانگین-4جدول
کل پنجمهفته  هفته چهارم هفته سوم هفته دوم نعناع فلفلی رزماري

(قسمت در میلیون)
42/3 47/5 ab57/3 69/2 57/2 صفر

49/3صفر 61/5 ab36/3 05/3 46/2 100
47/3 32/5 ab66/3 82/2 50/2 200
53/3 93/6 ab45/3 65/2 54/2 صفر

10051/3 54/5 a03/4 73/2 42/2 100
53/3 62/5 b15/3 03/3 67/2 200
48/3 38/5 ab42/3 01/3 76/2 صفر

20038/3 17/5 ab40/3 81/2 60/2 100
70/3 84/6 ab35/3 91/2 81/2 200
03/0 18/0 07/0 06/0 04/0 خطاي استاندارد
62/0 42/0 53/0 75/0 07/0 اثر رزماري
30/0 43/0 38/0 62/0 02/0 اثر نعناع فلفلی
33/0 08/0 03/0 35/0 89/0 اثر متقابل

.هستند%5در سطح داريمعنیتفاوت يهر پارامتر دارايدر هر ستون و برا)a-b(متفاوتعالئمبا هايمیانگین

)100×زندهوزنبر(وزننسبیوزنبرفلفلینعناعاسانسورزمارياسانسمختلفسطوحتأثیربررسی-5جدول
روزگی35درژاپنیهايبلدرچینداخلیهايانداموالشهمختلفهايقسمت

کل الشه وزن ران وزن سینه نعناع فلفلی رزماري
(قسمت در میلیون)

85/56 32/14 37/23 صفر
61/56صفر 52/14 26/22 100

05/85 50/14 91/23 200
46/56 78/14 67/22 صفر

10016/57 49/14 53/22 100
42/57 93/14 89/23 200
60/53 49/14 86/22 صفر

20073/56 09/14 58/22 100
24/57 31/14 04/24 200
44/0 11/0 31/0 خطاي استاندارد
44/0 88/0 98/0 اثر رزماري
22/0 63/0 57/0 اثر نعناع فلفلی
72/0 62/0 85/0 اثر متقابل
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هاي ژاپنیهاي داخلی بلدرچیننعناع فلفلی بر وزن نسبی اندامتأثیر اسانس رزماري و-6جدول 

پانکراس سنگدان طحال کبد نعناع فلفلی رزماري
یلیون)در م(قسمت 

29/0 96/1 06/0 92/1 صفر
19/0صفر 88/1 14/0 84/1 100

17/0 79/1 04/0 64/1 200
25/0 77/1 03/0 37/2 صفر

10030/0 80/1 06/0 70/1 100
22/0 05/2 04/0 20/2 200
17/0 07/2 06/0 93/1 صفر

20021/0 95/1 04/0 08/2 100
21/0 83/1 04/0 15/2 200
01/0 04/0 01/0 08/0 خطاي استاندارد
04/0 74/0 22/0 27/0 اثر رزماري
22/0 87/0 21/0 58/0 اثر نعناع فلفلی
05/0 31/0 36/0 35/0 اثر متقابل

هاي ژاپنیهاي خونی بلدرچیننعناع فلفلی بر غلظت و فعالیت فراسنجهتأثیر اسانس رزماري و-7جدول 
کراتینین اوره HDL پروتئین گلیسیریدتري فلفلینعناع رزماري

لیتر)گرم بر دسی(میلی (قسمت در میلیون)
06/0 67/4 75/50 38/2 13/0 صفر

01/0صفر 50/4 33/40 23/2 14/0 100
17/0 75/3 50/46 38/2 12/0 200
20/0 00/7 50/49 63/2 25/0 صفر

10030/0 25/4 50/50 18/2 29/0 100
07/0 00/4 00/46 48/2 12/0 200
22/0 00/4 00/43 40/2 16/0 صفر

20012/0 25/4 25/48 30/2 12/0 100
06/0 50/3 25/44 33/2 04/0 200
03/0 44/0 44/1 05/0 02/0 خطاي استاندارد
59/0 51/0 61/0 78/0 15/0 اثر رزماري
69/0 37/0 85/0 06/0 25/0 اثر نعناع فلفلی
96/0 53/0 54/0 78/0 80/0 اثر متقابل
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)100×رودهطولبر(طولنسبیطولبررزماريوفلفلینعناعاسانسمختلفسطوحتأثیربررسی-8لجدو
روزگی35درژاپنیهايبلدرچینرودهمختلفهايقسمت)100×زندهوزنبر(وزننسبیوزنو

ایلیومووزن ژوژنوم وزن دودنوم ایلیومطول ژوژنوم و طول دودنوم نعناع فلفلی رزماري
میلیون)(قسمت در

84/0 48/0 50/32 35/10 صفر
01/1صفر 54/0 00/30 13/10 100

72/0 48/0 63/28 50/11 200
89/0 48/0 13/32 50/11 صفر

10097/0 59/0 75/34 50/11 100
08/1 44/0 98/36 25/9 200
19/1 49/0 38/33 50/10 صفر

20006/1 40/0 50/35 67/10 100
92/0 50/0 88/33 75/12 200
03/0 02/0 86/0 41/0 استانداردخطاي 
19/0 77/0 09/0 80/0 اثر رزماري
84/0 84/0 94/0 91/0 اثر نعناع فلفلی
94/0 54/0 53/0 35/0 اثر متقابل

بحث
اسانستوسطراخوراكمصرفبهبوداخیرتحقیقنتایج
باخوراكتبدیلضریببهبودودومهفتهدررزماري
دومهفتهدررا رزماريوفلفلینعناعاسانسدوهرمصرف

اسانسمصرفبادومهفتهدرعملکردبهبوددلیل.دادنشان
گوارشی،ترشحاتتحریکطریقازاحتماالًگیاهدواین

ایناست.بودهخوراكمصرفافزایشوهضمبهبود
ازجلوگیري(براياکسیدانیآنتیخاصیتبرعالوههااسانس

هنگام وگوارشدستگاهدرمغذيمواداکسیداسیون
خواصدارايهستند)تولیديمحصوالتحتیومتابولیسم

فلوربهبودطریقازدنتوانمیوهستندنیزباکتریاییضد
درعملکردبهبودموجبرودهوضعیتورودهمیکروبی

Scheeder(شوندابتداییسنین et al., 2000.(
برفلفلینعناعورزماريهاياسانستأثیرعدماما

مشاهدهدورهکلوبعديهايهفتهدربلدرچینعملکرد
گزارش)2008(همکارانوOcakمشابهی،طوربه.شد

جیرهدرنعناعوآویشنداروییگیاهازاستفادهکهکردند

ضریبوخوراكمصرفبريتأثیرگوشتیهايجوجه
کهشدمشخصدیگرتحقیقیدر.نداشتخوراكتبدیل

نعناعاسانس%3/0و%2/0،%1/0سطوحازاستفاده
Geran(نداشت گوشتیطیورعملکردبريتأثیر et al.,

پونه،(آویشن،داروییگیاهاناسانسوگیاه.)2010
دراسانسگرم1میزانبهبومادرانورزماري،مرزنجوش

برداريمعنیتأثیرکیلوگرم)درگیاهگرم10وکیلوگرم
ازگوشتیهايجوجهوزنافزایشوخوراكتبدیلضریب

,Cross(نداشتروزگی28تا7سن تحقیقات).2007
Hernandezeهجیرتأثیرعدمنیز)2004(همکارانو

ومصرفیخوراكبرراعنعناوگلیمریمرهعصاويحا
.دادنشانگوشتیهايجوجهخوراكدیلتبریبض

بامرتبطاساسیسازوکارهاي بارابطهدرکمیاطالعات
دارد.وجودعملکردبرگیاهیارفرّهاي اسانستأثیر

بازدهکهاستشدهمشخصتنیدرونمطالعاتدربهرحال
وضعیتمانندجیخاروداخلیعواملبهگیاهیيهاعصاره

محیطوجیرهترکیب،هایماريبوهاعفونتحیوان،ايیهتغذ
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Giannenas(داردبستگی et al., دوسازيمکمل).2003
،کوهیپونهشامل(یکیتجارياسانسیيهاروغنمخلوط
وآویشن،گلییممرحاويیگريدوفلفلودارچین

بهسویاکنجالهوذرت، گندمپایهبرهايیرهجدررزماري)
يتأثیرکیلوگرمدرگرمیلیم5000وگرمیلیم200میزان

کلتبدیلضریبوبدنوزنافزایش،خوراكمصرفبر
Hernandez(نداشتشاهدبامقایسهدردوره et al.,

2004.(
رشدهبهبوددهندوافزودنیعنوانبهگیاهیيهاعصاره

وباالهضمیتقابلباهايیرهجمانندمطلوبشرایطدر
باشندداشتهزیاديمفیداثراتتوانندینمتمیزمحیط

)Botsoglou et al., بهبودن امحققازتعداديالبته.)2002
یاگیاهاناینپودریااسانسمصرفباراعملکرد
ازاستفادهمثال،عنوان بهاند.کردهگزارشگیاهیهايمخلوط

روزگی49تا7ازجیره%5/0میزانبهرزماريبرگپودر
هايجوجهوزنافزایشوخوراكتبدیلضریببهبودسبب

Botsoglou(استشدهگوشتی et al., 2002.(Radwan

Nadia)2003(میزانبهرزماريازاستفادهکهکردگزارش
خوراكتبدیلضریبافزایشموجبجیرهرد%1و5/0%
.شودمیAl-Salaamسویهگذارتخمهايمرغدروزنو

Jamroz300یا150کهدادندنشان)2003(همکارانو
(کاپسایسین،گیاهیهايعصارهکیلوگرمدرگرممیلی

تارابدنوزنترتیببهجیرهدرسیناماآلدئید)وکارواکرول
بهبود)Kamal)2002وJamrozداد.بهبود%1/8و4/5%
ضریبدررا%7/7وروزانهوزنافزایشدررا1/8%

ppm300باشدهتغذیهروزه17هاي پولتخوراكتبدیل
درکردند.مشاهدهسینماآلدئیدوکاپسایسناسانسمخلوط

دربیشتريرشدمیزان)2004(همکارانوMiahهمطالع
ساپونینهايجیرهدر)خروس(نرگوشتیهايجوجه

بادورهکلرداخیرتحقیقنتایجمطابقتعدمشد.مشاهده
پرندهنوعدرتفاوتدلیلبهتواندمیذکرشدهتحقیقات

مادهنوعمذکور)،تحقیقاتمرغواخیرتحقیق(بلدرچین
عصارهیاگیاهپودرواخیرتحقیقدر(اسانسشدهاستفاده

(دمايپرورششرایطهمچنینو)شدهذکرتحقیقاتدر

تحقیقاتازبعضیدرگرماییتنشواخیرتحقیقدرعادي
باشد.مذکور)
درداخلیهاياندامازبعضیورانه،سیننوزتغییرعدم
وHernandezمشابهی،طوربهشد.مشاهدهاخیرتحقیق

پانکراسوکبدسنگدان،وزنتغییرعدم)2004(همکاران
وآویشن،گلیمریم(گیاهانعصارهباشدهتغذیههايجوجه

نیز)2006(همکارانوCabukکردند.گزارشرا)رزماري
وکردنداستفادهجیرهدرراگیاهیهاي اسانسازمخلوطی

ومعدهپیشپانکراس،الشه،کبد،نسبیوزنتغییرعدم
وJangمطالعاتدادند.نشانراکوچکرودهوسنگدان

گیاهیهاي اسانسازسطحتأثیرعدمنیز)2007(همکاران
سندرگوشتیهايجوجهپانکراسوکبدنسبیوزنبررا

و همکاران Cabukمطالعهدر.کردندمشاهدهگیروز35
درگیاهیهاي اسانسازمخلوطیردنببکاربا)2006(

ومعدهپیشپانکراس،الشه،کبد،نسبیهايوزنجیره،
.نگرفتندقرارتأثیرتحتکوچکرودهوسنگدان

Hernandezسنگدان،وزندرتغییري)2004(همکارانو
درقسمت5000باگوشتیهايجوجهدرپانکراسوکبد

ورزماريآویشن،،گلیمریمگیاهانهعصارمخلوطمیلیون
ودارچینکوهی،پونهگیاهانمخلوطهعصارقسمت200

همکارانوOcakعهمطالدر.نکردندمشاهدهیفلفلنعناع 
بهآویشنبرگشدهخشکپودر%2/0افزودن)2008(

داريمعنیتغییر308راسسویهگوشتیهايجوجهجیره
گوارشیهاياندامنسبیوزنوالشهبازدهالشه،وزندر

هیچنیز)2004(همکارانوHernandez.نکردایجاد
هايجوجهپانکراسوکبدسنگدان،وزندراختالفی

رزماري)وآویشن،گلیمریم(شامله عصارباشدهتغذیه
دارد.مطابقتتحقیقایندرمانتایجباکهنکردندمشاهده

ییتنهابهفلفلینعناعورزماريهاياسانسازیکیچه
گلیسرید،تريخونیهاي فراسنجهبراثريهمبایاو

ند.نداشتکراتینینواورهباال،چگالیبالیپوپروتئینپروتئین،
GhazalahوAli)2008(5/0تغذیهکهکردندگزارش%

کلپروتئینمیزانگوشتیهايجوجهجیرهدررزماريبرگ
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Abstract
This study aimed to investigate the effects of different levels of Rosemary (0, 100 and 200

mg per kg) and peppermint (0, 100 and 200 mg per kg) essential oils on performance, internal
organs and some blood indices using360 one-day old quail. The experiment was conducted in a
3×3 factorial arrangement based on a completely randomized design with nine treatments and
four replications (10 birds per repetition). The results showed that the consumption of highest
level of rosemary essential oil caused the increased feed consumption during week 2 of age
(P<0.05). Peppermint essential oils affected the feed consumption during week 4 of age
(P<0.05) and the quails fed with the medium peppermint essential oil (100 ppm) had the lower
feed conversion ratio as compared to the other levels. Moreover, the results of the experiment
showed that consumption of rosemary and peppermint essential oils alone or together had no
effects on the breast, thigh, liver and spleen weights (P>0.05). The essential oils of rosemary
and peppermint plants did not change the blood indices of triglyceride, protein, urea, creatinine
and HDL (P>0.05). There was a trend for the effect of rosemary essential oil on length of both
jejunum and ileum (P=0.09) and the 100 and 200 ppm rosemary caused the higher length of
both jejunum and ileum at day 35 of age. In conclusion, the consumption of rosemary and
peppermint essential oils improved the performance of quails in the early ages.

Keywords: Feed conversion, feed intake, Japanese quail, Mentha piperita L., Rosmarinus
officinalis L., weight gain.


