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 چکیده

ند، اما طیور دارهای مختلف در گونه سالمتی بهبود در مهمی نقش رشد هایمحرک عنوان به ها: اسانسزمینه مطالعاتی

این  : درهدفها انجام نشده است. های گیاهان دارویی مطالعه خاصی روی جوجه شترمرغدر مورد تأثیر این فراورده

اع، استفاده از سطوح مختلف مکمل اسانس ترکیبی گیاهان دارویی )شامل سطوح مساوی از اسانس نعن اثرهایمطالعه 

ایی از رشد، هماتولوژی و پروفایل چربی خون در جوجه شترمرغ اهلی آفریقکرد عملاکالیپتوس، رازیانه و آویشن( بر 

سطح  و: سه تیمار آزمایشی عبارت بودند از: شاهد )بدون اسانس(، روش کارماه مورد بررسی قرار گرفت.  7تا  5سن 

( در این برای هر تیمار پرنده 6قطعه جوجه شترمرغ ) 18آب آشامیدنی. در مجموع لیتر اسانس در  گرممیلی 400و  200

بدیل داری وزن بدن و ضریب تاز اسانس به طور معنی گرممیلی 200: سطح نتایجآزمایش مورد استفاده قرار گرفت. 

ر غلظت دااز اسانس همچنین سبب افزایش معنی گرممیلی 200(. سطح >05/0Pماهگی بهبود بخشید ) 7تا  5غذایی را از 

کاهش  موجبآب  در هر لیتراسانس  گرممیلی 400و  200. عالوه بر این، افزودن هر دو سطح هموگلوبین خون شد

های هداری از جیردر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، به عنوان یک شاخص تنش گردید. هیچ اثر معنی( >05/0P)دار معنی

 با این حال، مقادیر تری گلیسیرید،(. P>05/0مشاهده نشد ) کیهای هماتولوژیآزمایشی بر روی دیگر فراسنجه

ی یمارهاتلیپوپروتئین با چگالی بسیار کم، لیپوپروتئین با چگالی باال و لیپوپروتئین با چگالی کم خون تحت تاثیر 

بی در اسانس ترکی گرممیلی 200: به طور کلی، استفاده از غلظت هاییگیری ننتیجه(. P>05/0آزمایشی قرار نگرفت )

 و متابولیسم کلسترول موثر بود.  تنشهای شترمرغ برای بهبود رشد، مقاومت به جوجه
 

 اسانس، رشد، هماتولوژی، چربی سرم، جوجه شترمرغ :گان کلیدیژوا

 
  مقدمه

بهبود  موجبگیاهان دارویی عالوه بر افزایش رشد، 

ضعیت سالمتی و بهبود جمعیت میکروبی روده در و

(. بعضی 2008شوند )ویندیچ و همکاران تغذیه طیور می

 های آنها )عصاره و اسانس(دارویی و فراوردهگیاهان

 ضد مقوی،اثرهای  همچون طبیعیاثرهای  دارای

-آنتی و ضدنفخ انگلی، ضد قارچی،  ضد کوکسیدیایی،

 . بیشتر(2006ن اکسیدانی هستند )ایپو و همکارا
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-بعضی از گونهنشان دادند که های انجام شده پژوهش

 موجبو اسانس استخراجی از آنها  ان داروییهای گیاه

خوراکی و افزایش کاهش کلسترول خون، افزایش خوش

)کیرکپینار و  شوندمیعملکرد و تقویت سیستم ایمنی 

 (. گیاهان2012ن هونگ و همکارا ؛2011 همکاران

 ارزش چون عواملی دلیل به آنها هایفرآورده و دارویی

 نداشتن آنها، تولید بودن هزینه کم و باالی اقتصادی

 کم ارگانیک(، )داروهای زیست محیط بر تخریبیاثرهای 

-آنتی و داروهای شیمیایی با مقایسه در بودن عوارض

 زاریبیما عوامل نسبی مقاومت ایجاد کاهش ها وبیوتیک

 از اخیر های سال در دارویی منابع این تا اندشده موجب

 دام درمان و تولید پرورش، در خاصی و جایگاه ارزش

 .(2006باشند )ایپو و همکاران  طیور برخوردار و

مخلوطی پیچیده از ترکیبات هستند  های گیاهیاسانس

که بر اساس خصوصیات آروماتیک مواد گیاهی که از 

شوند، نامگذاری می شوند. از جمله آن استخراج می 

های مهم گیاهی که در بر گیرنده مقادیر قابل خانواده

توان به نعناعیان و باشند، میای اسانس میمالحظه

 های(. اسانس2010چتریان اشاره کرد )برنس و رورا 

 ساخت کاهش سرم بواسطه لیپیدهای کاهش با گیاهی

 در چربی انباشت توانندمی چرب، اسیدهای کبدی

 موجب ترتیب این به دهند و کاهش را شکمی محوطه

 مصرف سالمتی حفظ همچنین و کیفیت الشه بهبود

(. بیشتر گیاهان 2014شوند )ریمینی و همکاران  کننده

تحریک عملکرد آنزیمهای لوزالمعده )لیپاز،  موجبمعطّر 

افزایش  موجبشوند و برخی نیز آمیالز، پروتئاز( می

های موکوسی در سلول هضم کنندهای هفعالیت آنزیم

 (. 2007گردند )سورش و سرینیواسان روده می

 طیور جیره در از اسانس استفادهگزارش شده است که 

تولید  سموم خنثی کردن و بیماریزا میکروبهای مهار با

، میکروبی ضد هایبترکیوجود  و به دلیل آنها از شده

ن کرد غالب با روده بهبود میکروفلور موجب

 سبب ایجاد ایمنی این امر که شودمی هاالکتوباسیل

شود )هونگ و همکاران می پرنده در مطلوب و مؤثر

های (. در گزارشی نشان داده شد که در موش2012

صحرایی در صورت اضافه شدن گیاهان معطر و 

دار در فعالیت لیپاز و های گیاهی افزایشی معنیعصاره

(. 2005گردد )سرینیواسان آمیالز لوزالمعده مشاهده می

 نامیدههای آنها که فیتوژنیک گیاهان دارویی و فرآورده

های بیوتیکجایگزین مناسبی برای آنتی، شوندمی

باشند  )ویندیچ و های گوشتی میمحرک رشد در جوجه

اسانس  و آروماتیک گیاهان به تازگی(. 2008همکاران 

 رشد هایمحرک عنوان به آنها به مربوط هایعصاره یا

؛ 2004 اند )جانگ و همکارانگرفته قرار مورد استفاده

 (. 2014حبیبی و همکاران 

طور عمده  به یوردر ط های گیاهان داروییمکملاثرهای 

و اطالعات  متمرکز بوده است یگوشت یهادر جوجه

گزارش  شترمرغبر  هامورد اثر آندر  نشریات در یکم

ی گوشت یهاهبا جوج یسهشترمرغ در مقا. شده است

 هضمقادر به که آنها را  دارد، یمتفاوتدستگاه گوارش 

در  کولون طولکرده است.  ییغذا جیرهدر  فیبرموثرتر 

% از کل روده در  57 شترمرغ بالغ نشان دهنده حدود

است )آنجل  یگوشت یها% در جوجه 3مقایسه با تنها 

دستگاه گوارش  یزیولوژیتفاوت مهم در ف ین. ا(1996

تا میکروفلور متفاوتی از نظر دهد یاجازه مترمرغ به ش

 .(1997جمعیت داشته باشد )اسچیدلر و سل تنوع و 

های گیاهی مکملاثرهای رود که یانتظار م بنابراین،

اثرهای  ،ها که ماهیت ضد میکروبی دارندبویژه اسانس

نسبت شترمرغ  متفاوتی بر میکروفلور روده و عملکرد

اشته باشند. در مورد تأثیر های گوشتی دبه جوجه

های گیاهان دارویی مطالعه خاصی روی وردهآفر

انجام  هایپژوهششترمرغ انجام نشده است اما در 

های مفید اسانس اثر ،های مختلف طیورروی گونهشده 

گیاهان دارویی بر بهبود جمعیت میکروبی روده و به 

 آن بهبود عملکرد گزارش شده است.  پیرو

ایی صنعت پرورش شترمرغ در ایران و به دلیل نوپ

نماید که ارزش غذایی باالی آن برای انسان، اقتضا می

تاثیر ترکیبات بیولوژیکی نظیر این ترکیب در جیره 



 43                                       میدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژي و پروفیل چربی خون شترمرغاستفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشا اثرهاي

ها مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین جوجه شترمرغ

 ترکیبیهدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مکمل 

ی و هماتولوژگیاهی بر افزایش وزن،  هایاسانس

در طی دوره پرورش جوجه  پروفایل چربی خون

 شترمرغ در حال رشد بود.

 

 هامواد و روش

این مطالعه در ایستگاه دامپروری گروه علوم دامی 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک انجام 

قطعه جوجه  18گردید. برای انجام این آزمایش از 

هه )با وزن ما 5شترمرغ نژاد گردن سیاه آفریقایی 

کیلوگرم( در قالب طرح کامال  3/35 ± 8/2متوسط 

ها به تصادفی با شش تکرار استفاده گردید. جوجه

صورت سه گروه مجزا در مناطق محصور شده در 

ها مهیا محیط باز که فضای کافی برای حرکت جوجه

ماه  2طول دوره آزمایشی شده بود، نگهداری شدند. 

قرار ها ترس شترمرغآب بصورت آزاد در دسبود و 

ها از وضعیت آزاد در گله به دلیل اینکه شترمرغ .گرفت

یافتند، دو هفته به به جایگاه گروهی کوچکتری انتقال می

منظور عادت دهی به جایگاه در نظر گرفته شد. جیره به 

-و خوراک گرفتها قرار صورت آزاد در اختیار پرنده

صر به دهی در هر روز در چند وعده در صبح و ع

جایگاه . شدصورت جیره کامال مخلوط انجام 

گردید تمیز میبه طور کامل در طول آزمایش  شترمرغها

منظم  صورتفضوالت به  و برای پیشگیری از آلودگی

ها بر شد. جیره رشد مربوط به شترمرغآوری میجمع

( تنظیم گردید. 2011اساس توصیه های برند و الیویر )

ترکیب شیمیایی جیره آزمایشی اجزاء مواد خوراکی و 

نشان داده شده است. مقادیر انرژی  1نیز در جدول 

سوخت و ساز، پروتئین خام و سایر ترکیبات مغذی 

های آزمایشی یکسان در نظر برای تمام گروهجیره 

گرفته شد. سه تیمار آزمایشی استفاده شده در این 

هرگونه بدون آزمایش عبارت بود از: گروه تغذیه شده 

 400و  200ی سطوح حاوگروه (، تیمار شاهد) افزودنی

 .آشامیدنی آبهر لیتر اسانس ترکیبی در  گرممیلی

اسانس مورد استفاده در این آزمایش ترکیبی از 

های نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن به اسانس

 هر گیاه در سیستم خشک گیاه تودهنسبت برابر بود. 

 برابر وزن سه و شد تهریخ کلونجر دستگاه با مشابه

 در گیاه به موجود اضافه گردید. اسانس آن به آب گیاه،

به  .شد استخراج آب با تقطیر صورت به ساعت 5 مدت

 و تثبیت آن در آب آشامیدنی،  اسانسدلیل فرار بودن 

)به عنوان یک عامل  80سوربات ترکیبی با پلیاسانس 

ی برا. مخلوط گردید 2به  1امولسیون( به نسبت 

لیتر آب در  12مصرف کامل اسانس در طی روز، 

لیتر آب( به  40ها )ظروف وانی با ظرفیت آبخوری

ها بتوانند همه دار قرار گرفت تا شترمرغصورت شیب

آب که حاوی اسانس ترکیبی بود را به طور کامل در 

ساعت مصرف کنند. بعد از اطمینان  10تا  8مدت حدود 

ها به طور کامل ، واناز مصرف کامل آب حاوی اسانس

ها قرار شد تا آب کافی در اختیار شترمرغپر از آب می

آنالیز شیمیایی گیرد. این عمل هر روز تکرار گردید. 

های استفاده شده در این آزمایش توسط  اسانس

-( اندازهGC-MSدستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی )

ترین ترکیبات فعال در اسانس نعناع، گیری شد. عمده

(L)- 1منتول (درصد( و ) 5/35L)- 7/22)  2نمنتو 

درصد(  3/58) 3درصد(، در اسانس اکالیپتوس، سینئول

 -درصد(، در اسانس رازیانه، ترانس 4/18) 4و پینن

درصد( و در  2/11) 6درصد( و فنکون 4/63) 5آنتول

 18) 8درصد( و کارواکرول 31) 7اسانس آویشن تیمول

 درصد( بود. 

 

 

                                                 
1- L-Menthol 

2- L-Menthon 

3- Cineol 

4- Pinene 

5- Trans-Anethole 

6- Fenchone 

7- Thymol 

8- Carvacrol 
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 جیره های آزمایشی ترکیب - 1جدول 
The composition of experimental diet -Table 1  

 گرم در کیلوگرم اجزای خوراکی
Ingredients g/kg 

 486.2 ذرت

Corn  

 165.3 (=CP%44کنجاله سویا )

Soybean meal (44 % CP)  

 298.6 پودر یونجه

Alfalfa meal  

 13.5 روغن سویا

Soybean oil  

 22.4 سفاتکلسیم فدی

Dicalcium phosphate  

 3.7 سنگ آهک

Limestone  

 2.7 نمک

Nacl  

-L  ،الیزینHCL 2.1 

L-Lysine HCl  

DL- 0.5 متیونین 

DL- methionine  

 5.0 1 معدنی ویتامینی ومکمل 

vitamin and mineral premix  

  ترکیبات محاسبه شده

Calculated nutrient composition  

 2750 (kcal/kgانرژی قابل متابولیسم  )

Metabolizabe energy (kcal/kg)  

 170 (g/kgپروتئین خام )

Crude protein (g/kg)  

 110 (g/kgالیاف خام )

Crude fiber (g/kg)  

 10 (g/kgکلسیم )

Calcium (g/kg)  

 4.5 (g/kgفسفر قابل دسترس )

Available phosphorus (g/kg)  

 10.2 (g/kgن )لیزی

lysine (g/kg)  

 6.5 (g/kgسیستین ) +متیونین 

Methionine + cysteine (g/kg)  
مکمل ویتامینی و معدنی در هر کیلوگرم جیره دارای ترکیبی به  1

واحد بین  2200؛  Aواحد بین المللی ویتامین  12000این شرح بود: 

میلی گرم ویتامین  4/2؛ Eمیلی گرم ویتامین  10؛ 3Dالمللی ویتامین 

1B  2میلی گرم ویتامین  6/3؛B  3میلی گرم ویتامین  35؛B  12؛ 

میلی  4/1؛  6Bمیلی گرمویتامین  5/3پنتوتنات؛  -میلی گرم کلسیم د

گرم ویتامین میلی 03/0گرم بیوتین؛ میلی  15/0؛  9Bگرم ویتامین 

12B  میلی  40گرم منگنز؛  میلی  60؛ گرم کولین کلرایدمیلی  061؛

گرم ید و میلی  3/0 ؛مس میلی گرم  8گرم آهن؛ میلی  20گرم روی؛ 

 .گرم سلنیوممیلی 2/0
1Vitamin and mineral premix supplied per kilogram of 

diet: 12,000 IU vitamin A, 2200 IU vitamin D3, 10 mg 

vitamin E, 2.4 mg vitamin B1, 3.6 mg vitamin B2, 35 

mg vitamin B3, 12 mg D-calcium pantothenic acid, 3.5 

mg vitamin B6, 1.4 mg vitamin B9, 0.15 mg biotin, 

0.03 mg vitamin B12, 160 mg choline chloride, 60 mg 

manganese, 40 mg zinc, 20 mg iron, 8 mg copper, 0.3 

mg iodine and 0.2 mg selenium.  

 

توزیع آنها به و  هن شدوز ابتدای آزمایشدر ها جوجه

وزن اولیه بدن ای صورت گرفت که میانگین گونه

به صورت تقریبی  تمام واحدهای آزمایشیدر ها جوجه

ها در هر اختالف وزن جوجه شترمرغ .بودیکنواخت 

گروه آزمایشی در ابتدا و انتهای هر دوره آزمایشی 

جهت محاسبه میانگین افزایش وزن هر جوجه مورد 

 رار گرفت و افزایش وزن روزانه محاسبه شد. استفاده ق

مانده نیم ساعت قبل از مصرف خوراک صبح، پس

شد و خوراک جدید خوراک روز قبل جمع و توزین می

های مصرف گرفت. با کمک دادهدر اختیار پرنده قرار می

خوراک و افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی در کل 

ماری استفاده دوره محاسبه و در نهایت برای تجزیه آ

 شد.

 7ها در پایان آزمایش )برداری از خون شترمرغنمونه

ساعت محدودیت  12ماهگی( در ابتدای صبح پس از 

 6از سیاهرگ زیر بال  گیریخون انجام شد. خوراک

لیتری میلی 10های پرنده در هر تیمار توسط سرنگ

های سرمی منتقل شد. آوری و بالفاصله به لولهجمع

شترمرغ از یک جایگاه انفرادی متحرک برای مهار 

-آوری شده از پرندهاستفاده شد. نمونه های خون جمع

ها، به مدت یک ساعت در دمای معمولی اتاق نگهداری 

دور در  3000دقیقه و با سرعت  10سپس به مدت  .شد

ها نیز به دقیقه سانتریفیوژ شد تا سرم جدا شود. سرم

 -20و در در دمای  لیتر تقسیم شدههای یک میلیقسمت

درجه سانتیگراد تا زمان انجام آنالیزهای آزمایشگاهی 

میلی لیتر  2نگهداری شد. همچنین در پایان آزمایش 
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برای بررسی   EDTAخون به لوله های حاوی 

 هماتولوژی به آزمایشگاه منتقل شد. 

( و تعداد سلول های RBCسلول های قرمز خون )تعداد 

با  1هماسیتومترش ( توسط روWBCسفید خون )

تعیین شد، مقادیر  2هریک -محلول ناتاستفاده از 

-متسیان توسطبترتیب هموگلوبین و هماتوکریت 

 اندازه گیری شد 4و میکروهماتوکریت 3هموگلوبین

برای شمارش حجم متوسط . (1998)کسسی و همکاران 

( و غلظت متوسط هموگلوبین یک MCVگلبول قرمز )

 ,.S.M.9شمارشگر اتوماتیک )( از MCHCگلبول قرمز )

Counter Cell استفاده شد. شمارش تفریقی )

های سفید( در این آزمایش با )گلبول 5هالکوسیت

 استفاده از روش گیمسا انجام شد. 

های کلسترول، پس از یخ گشایی نمونه های سرم، غلظت

لیپوپروتئین با چگالی باال کلسترول گلیسرید و تری 

(HDL-Cتوسط کیت ) های آزمایشگاهی تجاری )پارس

غلظت آزمون ساخت کشور ایران( تعیین گردید. 

( VLDL-Cکلسترول لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین )

)فریدوال  محاسبه شد 5سرم بر  TGدر سرم با تقسیم 

. مقدار کلسترول لیپوپروتئین با (1972و همکاران 

به ( با استفاده از این فرمول محاسLDL-Cچگالی کم )

 : (1972)فریدوال و همکاران شد 

LDL-C  کلسترول تام =– (HDL-C + VLDL-C) 

طرح استفاده شده در این آزمایش طرح کامال تصادفی 

شش تکرار بود. داده های به سه تیمار و متعادل با 

 ,SAS (SAS Instituteدست آمده توسط نرم افزار 

( تجزیه آماری گردید. برای صفت افزایش وزن، 2001

نظر  در کوواریت عنوان زنده در آغاز آزمایش به وزن

به منظور به دست درصدی  هایداده گرفته شد. همه

 Arcsinجزیه آماری به ت از توزیع نرمال قبل آوردن

                                                 
1- Hemocytometer 

2- Natt-Herrick 

3- Cyanmethemoglobin 

4- Microhematocrit  

5- Differential leukocyte count 

  

استفاده از آزمون چند  ها بامقایسه میانگین .تبدیل شدند

 پذیرفت.درصد انجام  5در سطح  ای دانکن ودامنه
 

 نتایج

ماهگی(،   7ماهگی(، وزن نهایی ) 5ن اولیه )میانگین وز

افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در 

آمده است. میانگین وزن  2طی دوره آزمایش در جدول 

های ها در شروع آزمایش برای گروهاولیه شترمرغ

، 03/36اسانس بترتیب گرم میلی 400و  200شاهد، 

داری تفاوت معنی کیلوگرم بود که هیچ 20/34و  65/35

. پس از پایان آزمایش (P>05/0)بین آنها مشاهده نشد 

ها در داری بین وزن جوجه شترمرغنیز تفاوت معنی

. در مقابل (P>05/0)تیمارهای مختلف مشاهده نشد 

افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در طی دوره 

اسانس نسبت به گرم میلی 200ی حاوآزمایش در تیمار 

( نشان داد. >05/0Pداری )بهبود معنی تیمار شاهد

-میلی 400افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در گروه 

اسانس در حد وسط دو تیمار دیگر بود و تفاوت گرم 

داری با آنها نداشت. در کل دوره اثر سطوح معنی

دار مصرف خوراک معنی برمختلف اسانس ترکیبی 

 (. <05/0Pنبود )
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 ماهگی  7تا  5ها از سن آزمایشی بر عملکرد رشد جوجه شترمرغتاثیر تیمارهای  -2جدول 

Table 2- Effects of experimental treatments on performance of ostrich chickens from 5 to 7 months of age 

 

گرم در هر لیتر آب(سطوح اسانس ترکیبی )میلی       

  Essential oils levels (mg per 1L water)    

  0 (control) 200 400  SEM P-value 

 0.518 1.19  34.20 35.65 38.06  وزن اولیه )کیلوگرم(

Initial weight (kg)        

 0.232 2.18  54.80 58.85 53.55  وزن نهایی )کیلوگرم(

Final weight (kg)        

 291b 356a 323ab  17.93 0.019  (در روز )گرم بدن افزایش وزن

weight gain (g/d)        

 0.743 74.60  1785 1808 1720  )گرم در روز( خوراک مصرفی

Feed intake (g/d)        

 5.91a 5.07b 5.52ab  0.35 0.035  ضریب تبدیل غذایی )گرم/گرم(

Feed conversion ratio (g/g)        

 (P<05/0اوت معنی دار است )های دارای حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر تفمیانگین 
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 

 

 ماهگی 7تأثیر تیمارهای آزمایشی مختلف روی فراسنجه های هماتولوژی خون شترمرغ در  -3جدول 
Table 3- Effects of experimental treatments on hematology parameters of ostrich chickens at 7 month of age 

 (P<05/0های دارای حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی دار است )انگینمی 
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 

گرم در هر لیتر آب(سطوح اسانس ترکیبی )میلی       

  
Essential oils levels (mg per 1L water)    

  
0 (control) 200 400  SEM P-value 

 0.638 0.522  15.66 16.32 16.22  در هر میکرولیتر( 310 ×)گلبول سفید 

WBC (×103/μl)        

 0.562 0.059  2.04 1.95 2.02  در هر میکرولیتر( 610 ×)گلبول قرمز 

/μl)6RBC (×10        

 12.33ab 13.57a 11.86b  0.434 0.038  لیتر(هموگلوبین )گرم در دسی

Hemoglobin (g/dL)        

 0.391 3.07  25.90 31.85 30.18  هماتوکریت )درصد(

Hematocrit (%)        

MCV )0.266 0.502  73.30 73.20 73.18  )فمتولیتر 

MCV (fl)        

MCHC 0.986 0.355  33.54 33.48 33.45  لیتر()گرم در دسی 

MCHC (g/dL)        

 0.161 0.341  11.76 12.19 12.74  در هر میکرولیتر( 310 ×)هتروفیل  

/μl)3Heterophil  (×10        

 0.141 0.058  2.78 2.94 2.81  در هر میکرولیتر( 310 ×)لنفوسیت  

/μl)3Lymphocyte  (×10        

 4.53a 4.14b 4.23b  0.102 0.040  هتروفیل/ لنفوسیت

Heterophil/ lymphocyte        

 0.338 0.011  0.207 0.185 0.187  در هر میکرولیتر( 310 ×)مونوسیت  

/μl)3Monocytes  (×10        
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ماهگی 7لیتر( خون شترمرغ در گرم در دسی)میلی تأثیر تیمارهای آزمایشی روی پروفایل چربی سرم -4جدول   
Table 4- Effects of experimental treatments on blood lipid profile (mg/dL) of ostrich chickens at 7 month of age 

 (P<05/0های دارای حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی دار است )میانگین 
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05)  

داری بر تیمارهای آزمایشی مورد استفاده تأثیر معنی

مقدار گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت، حجم 

لظت متوسط هموگلوبین (، غMCVمتوسط گلبول قرمز )

(، هتروفیل، لنفوسیت و MCHC) گلبولهای قرمز

(. اما افزایش در غلظت 3مونوسیت خون نداشتند )جدول 

گرم نسبت به گروه میلی 200وگلوبین خون در گروه هم

گرم اسانس در هر لیتر آب آشامیدنی مشاهده میلی 400

(. غلظت هموگلوبین خون در تیمار شاهد =038/0Pشد )

حد واسط تیمارهای حاوی اسانس ترکیبی بود و هیچ 

داری را با آنها نشان نداد. نتایج این تفاوت معنی

نسبت هتروفیل به لنفوسیت  آزمایش همچنین کاهش در

گرم اسانس )به ترتیب میلی 400و  200در تیمارهای 

( نشان داد 53/4( را نسبت به تیمار شاهد )23/4و  14/4

(04/0P= .)   

تاثیر تیمارهای آزمایشی روی پروفایل چربی سرم 

-نشان داده شده است. غلظت تری 4خون در جدول 

ن تحت خو LDL-Cو  HDL-C ،VLDL-Cگلیسیرید، 

(. در P>05/0تأثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت )

گرم اسانس سبب کاهش معنی میلی 200مقابل، تیمار 

لیتر( گرم در دسیمیلی 17/86دار غلظت کلسترول )

-گرم در دسیمیلی 2/106نسبت به تیمار های شاهد )

گرم در میلی 2/109گرم اسانس )میلی 400لیتر( و 

   .لیتر( گردید دسی
 

 بحث

در پایان دوره که توان نتیجه گرفت میبه طور کلی 

تنها تیمار  ،حاوی مواد  افزودنی تیمارهایپرورش بین 

گرم اسانس ترکیبی نعناع، میلی 200سطح حاوی 

سبب بهبود  اکالیپتوس، رازیانه و آویشن در هر لیتر آب

 .گردیددر مقایسه با گروه شاهد  افزایش وزن رشد و

رد استفاده از اسانس های گیاهی تاثیرات ضد و در مو

 نقیضی در مطالعات سایر محققین وجود دارد. 

های گیاهان دارویی در نتایج مثبت استفاده از فراورده

های مختلف طیور گزارش شده است. برای مثال، گونه

( گزارش کردند که افزودن 2012خاکسار و همکاران )

بب افزایش درصد س 1/0اسانس آویشن در سطح 

دار افزایش وزن جوجه بلدرچین ژاپنی در دوره  معنی

. در آزمایشی افزودن یک پرورش گردید روز 35

درصد  3درصد کارواکرول و  5اسانس ترکیبی شامل 

سینامالدهید نیز سبب افزایش وزن جوجه های گوشتی 

گرم در هر لیتر آب(سطوح اسانس ترکیبی )میلی       

  
Essential oils levels (mg per 1L water)    

  
0 (control) 200 400  SEM P-value 

 0.733 8.11  81.00 73.17 81.17  تری گلیسرید

triglyceride        

 106.17a 86.17b 109.20a  6.58 0.052  کلسترول تام

total cholesterol        

 0.076 3.36  45.53 35.67 45.83  کلسترول لیپوپروتئین با چگالی باال

HDL-C        

 0.733 1.62  16.20 14.63 16.20  کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین

VLDL-C        

 0.122 6.97  57.40 35.87 44.10  کلسترول لیپوپروتئن با چگالی پایین

LDL-C        
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(. در یک مطالعه روی 2014شدند )کاراداس و همکاران 

رازیانه  اسانس مختلف ه سطوحمرغان تخمگذار، اگرچ

 تأثیر گرم در کیلوگرم جیره(میلی 600و  400، 200)

 نداشتند اما سطوح مرغتولید تخم درصد بر داریمعنی

رازیانه سبب  اسانس کیلوگرم در گرم میلی 400  و 200

شدند )تاکی و همکاران   مرغتخم وزن دارمعنی افزایش 

ج مثبتی از افزودن (. اما در بعضی آزمایشات نتای1393

های گیاهان دارویی مشاهده نشده است. برای مکمل

( نشان دادند که وزن 2011نمونه، کیرکپینار و همکاران )

های گوشتی تحت تأثیر اسانس سیر و زنده جوجه

اسانس ترکیبی سیر و پونه قرار نگرفت و حتی اسانس 

پونه به تنهایی سبب کاهش وزن گردید. در آزمایش 

 400و  200فزودن اسانس آویشن در سطوح دیگر، ا

گرم در کیلوگرم جیره روی افزایش وزن، ضریب میلی

های گوشتی تأثیر تبدیل خوراک و ماندگاری در جوجه

 (. افزایش1392داری نداشت )همدیه و همکاران معنی

 علل به تواندمی اسانس گیاهی کاربرد اثر در عملکرد

 اسانس در جودمو ترکیبات وجود جمله از گوناگون

 فعالیت بر مفیدی اثرهای که گیاهان دارویی باشد

 و مصرفی خوراکی مواد از وری بهره بهبود و گوارشی

 در موجود مضر هایممیکروارگانیز بردن بین از نیز

باشد )هاشمی و  دارند، خوراکی مواد و گوارش دستگاه

 دادند ( نشان2003کابوک و همکاران ) .(2011داوودی 

بر رشد و  های گیاهیبات موجود در اسانسترکی که

 ،پزودوموناس اروژینوزا ،اشرشیاکلی هایتکثیر باکتری

، اورئوس استافیلوکوکوس ،موریومتیفی سالمونال

 اثر پرفرینژنس کلستریدیوم و کلستریدیوم بوتولینوم

 گرممیلی 200دوم ) رسد تیمارنظر میبه  دارد. منفی

از طریق بهبود تعادل  آب( هر لیتر اسانس ترکیبی در

های گوارشی و میکربی روده و افزایش فعالیت آنزیم

های هضم کننده باعث افزایش قابلیت فعال کردن آنزیم

دسترسی مواد مغذی و تغییرات مفید در متابولیسم 

رشد شده است. در مواد خوراکی و در نتیجه بهبود 

داری در رابطه با رشد مطالعه حاضر هیچ تفاوت معنی

اسانس گرم میلی 400ها بین تیمار وجه شترمرغج

آب با تیمار شاهد مشاهده نشده هر لیتر ترکیبی در 

است، که شاید مرتبط با تأثیر منفی ترکیبات فرار 

موجود در اسانس در سطح باالی استفاده در آب 

نمود  استنتاج چنین توان می آشامیدنی باشد. بنابراین،

 این نس ترکیبی درباالی استفاده از اسا سطح که

 به مجاز برای رشد پرنده بوده و حد از بیش آزمایش

این جوجه شترمرغها با  وزن بین دلیل تفاوتی همین

 است.  نشده مشاهده گروه شاهد

اسانس گرم میلی 200در آزمایش حاضر افزودن 

هر لیتر ترکیبی نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن در 

وبین شد، در صورتیکه هموگل مقدارآب سبب افزایش 

 مقداراسانس سبب کاهش گرم میلی 400افزودن 

ای در زمینه هموگلوبین خون گردید. هیچ مطالعه مشابه

های گیاهان دارویی نظیر اسانس و تاثیر فراورده

عصاره روی هماتولوژی خون در شترمرغ یافت نشد. 

گرم  5/0اما نتایج یک تحقیق نشان داد که استفاده از 

-انه رازیانه در هر کیلوگرم جیره به طور معنیمکمل د

های گوشتی به داری هموگلوبین خون را در جوجه

درصد افزایش داد )سلطان و همکاران  22حدود  مقدار

(. برخالف نتایج این تحقیق، حسینی و همکاران 2008

( گزارش کردند که افزودن اسانس آویشن در 1393)

م در جیره گرمیلی 400و  200، 150، 100سطوح 

های داری روی فراسنجههای گوشتی تأثیر معنیجوجه

هماتولوژی خون نداشت که برخالف نتایج این آزمایش 

بود. یک مطالعه روی خوک، گزارش شد که غلظت 

هموگلوبین خون فقط وابسته به سطح پروتئین جیره 

نیست، بلکه سایر مواد مغذی بویژه آهن نیز در غلظت 

(. بنابراین 2011ولیف و ماهان باشد )جآن موثر می

احتمال افزایش جذب مواد مغذی بویژه پروتئین و آهن 

های تواند در افزایش میزان هموگلوبین خون جوجهمی

اسانس گرم میلی 200گوشتی تغذیه شده با تیمار دوم )

آب( تأثیرگذار باشد. افزایش قابلیت هر لیتر ترکیبی در 

ر تغذیه با مکمل جذب مواد مغذی بویژه پروتئین د
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( و 2008اسانس گیاهی در آزمایشات کائو و همکاران )

( گزارش شد. جانگ و همکاران 2011آماد و همکاران )

های گوشتی ( نیز گزارش کردند که تغذیه جوجه2004)

با اسانس استخراج شده از گیاهان دارویی سبب افزایش 

های گوارشی بویژه پروتئاز در پانکراس ترشح آنزیم

شود که این امر منتج به افزایش جذب پروتئین از می

گردد. همچنین نقش مثبت اسانس گیاهی در روده می

تواند مرتبط با مورد افزایش هموگلوبین خون می

های استفاده حضور ترکیبات فعال موجود در اسانس

ه و اکسیدانی دارند )همدیشده باشد که تأثیرات آنتی

هموگلوبین  مقدار(، که سبب افزایش 1392همکاران 

 راهکارهای از اکسیدانآنتی . آنزیمهایاستخون شده 

 محیط در آزاد هایرادیکال برای خنثی کردن مرغ دفاعی

سوپراکسید  ها،آنزیم این میان در. هستند بدن داخلی

 مهمی نقش کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز، دیسموتاز،

دارند. پالچا و همکاران  های آزادیکالراد حذف در

گرم در کیلوگرم  5/0( نشان دادند که افزودن 2014)

اسانس آویشن جیره سبب افزایش فعالیت آنزیم 

های گوشتی پراکسیداز در خون و کبد جوجه گلوتاتیون

 شد. 

نتایج این آزمایش همچنین کاهش نسبت هتروفیل به 

تیمار شاهد نشان  نسبت به 3و  2لنفوسیت را در تیمار 

و  ACTHداد. عوامل تنش زا با تحریک ترشح هورمون 

هورمونهای غدد فوق کلیوی موجب افزایش نسبت 

شوند. براین اساس، هتروفیل به لنفوسیت در طیور می

ها و تعین نسبت ها و لنفوسیتشمارش هتروفیل

هتروفیل به لنفوسیت در خون پرندگان به عنوان 

در آنها ذکر  مقدار تنشمین شاخص مطمئنی برای تخ

در اثر عوامل  زاتنش(. عوامل 1993شده است )مکسول 

یکه در یشوند. از آنجاای حاصل میمحیطی و تغذیه

آزمایش حاضر پرندگان از نظر محیطی شرایط یکسانی 

ای ممکن است و نرمالی داشتند، بنابراین عوامل تغذیه

دن اضافه کر ممکن استدر این امر دخیل باشند. 

بواسطه در پرندگان  تنشاسانس ترکیبی سبب کاهش 

. شده استکاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در خون 

 100، 50در آزمایشی افزودن اسانس گیاهی در سطوح 

 مقدارگرم در کیلوگرم جیره سبب افزایش میلی 150و 

(. 2012گردید )لی و همکاران لنفوسیت خون در خوک 

( کاهش نسبت 2014همچنین فیضی و همکاران )

هتروفیل به لنفوسیت را در جوجه های گوشتی دریافت 

هر لیتر عصاره آویشن در گرم میلی 1000و  500کننده 

( 2013آب را گزارش کرد. در مقابل، پرور و همکاران )

، 200گزارش کردند که افزودن اسانس مرزه در سطوح 

-آب تأثیر معنیهر لیتر در  گرممیلی 500و  400، 300

داری روی جمعیت هتروفیل و لنفوسیت و همچنین 

های گوشتی نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه

نداشت. در مورد نقش اسانس گیاهی در کاهش نسبت 

توان استنباط کرد که این ها میهتروفیل به لنفوسیت

کاهش  موجبهای باکتریایی ها با کاهش عفونتمکمل

)با توجه به اینکه  دانشدهها نسبت هتروفیل به لنفوسیت

ها در خون در عفونتهای باکتریایی نسبت هتروفیل

یابد(. ترکیبات فعال موجود در اسانس افزایش می

بیان شده است که ها در بعضی آزمایش ییدارو گیاهان

 موجب که هاییباکتری رشد از جلوگیری در مثبتی تأثیر

(. 2003دارند )آلسیسک و همکاران  شوند، عفونت می

و  200های نسبت هتروفیل به لنفوسیت درگروه هشکا

 است موضوع این بیانگر اسانس ترکیبیگرم میلی 400

بر روی  مثبتی تأثیر آب به این اسانس افزودن که

 ایمنی زا و حتی بهبود وضعیتمقاومت به شرایط تنش

 .دارد پرنده

 سطح تنها خون لیپیدی سرم هایفراسنجه بین از

 شاهد گروه با مقایسه در دارییمعن طور به کلسترول

اسانس در گرم میلی 200سطح  از استفاده تحت تأثیر

 انجام تحقیقات یافت. تاکنون بیشتر آب کاهشهر لیتر 

ه عصار و گیاهی های گونه از بعضی سودمندیه شد

دادند  نشان خون کلسترول کاهش در را آنها استخراجی

حاضر آزمایش  در (. اما2003)آلسیسک و همکاران 

 سرم در VLDLو   HDL  ،LDLگلیسرید، تری میزان
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 مختلف سطوح تأثیر تحت گوشتی هایجوجه خون

 ( نیز2011اسانس قرار نگرفت. حسن و همکاران )

 جیره بلدرچین به اکالیپتوس افزودن که کردند گزارش

 در کل لیپیدها و کلسترول کاهش موجب ژاپنی گذارتخم

 اجزای تشکیل از نوئیدهاترپ شد. شاهد گروه با مقایسه

-معنی کاهش موجبدارویی  گیاهان در هااسانس دهنده

 (.1994شوند )السون و یو می تام کلسترول در داری

 فعالیت کردن متوقف در ترکیبات اثر این به خاصیت این

 ردوکتاز Aکوآنزیم  متیل گلوتاریل -3 هیدروکسی -3

 مقدار کننده تعیین آنزیم این شود، که می داده نسبت

 نمودن (. مکمل1995باشد )السون می کلسترول ساخت

 اسید هایباکتری بواسطه فعالیت تواند می دارویی گیاه

 و کننده صفراوی تجزیه هایآنزیم تولید الکتیکی، با

 pHکاهش  طریق از همچنین و آنها نمودن دکونژوگه

باشند.  مؤثر کلسترول غلظت کاهش در روده، مجرای

 پایین  pHدر صفراوی غیرمزدوج یحاللیت اسیدها

 و شده جذب کمتر روده از نتیجه در و یابدمی کاهش

 شوند )کالور و ون در میر می ترشح مدفوع در بیشتر

 کبدی چرخه مجدد برقراری برای کبد در نتیجه (.1993

 به را کلسترول از بیشتری صفراوی، قسمت اسیدهای

 در سترولکل از غلظت بنابراین و کند می تبدیل صفرا

 شود )قریشی و همکارانمی کاسته خون و هابافت

 فرضیه ( این1978تحقیقی، هود و همکاران ) (. در1983

ساخت  است ممکن ایجیره مؤثره هایروغن که را

 را کلسترول ساخت سازپیش پیروفسفات، ایزوپنتیل

 شد آزمایش دیگر، گزارش در مطرح کردند. را کند هارم

 را کلسترول کوچک، روده در توانندمیها الکتوباسیل که

 آن جذب کاهش سبب نمایند و جذب و نموده متابولیسم

سطح  در کاهش (.2001شوند )پرسیوال  خون طریق از

 توسط کلسترول جذب سبب به تواندکلسترول می

 (. 1985باشد )گیلیالند و همکاران  الکتوباسیلوس
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Abstract 

Introduction: Ostrich industries have been recently developed in many countries around the world, 

especially for the production of meat due to its favorable fatty acid profile and low fat content as 

compared with other kinds of red meat (Angel 1996). Modern strategies in ostrich production are 

improving health status and consumers’ requirements and also promoting their growth performance. 

In recent years, special attention has been paid to the use of herbal products, especially essential 

oils, in poultry diets as natural alternatives to antibiotic growth promoters. In addition to growth 

promoting effects of these compounds (Windisch et al. 2008; Brenes and Roura 2010), they can 

stimulate immunity (Habibi et al. 2014). Essential oils as a growth stimulant play an important role 

in improving health in different species of poultry; however, no specific study has been done 

regarding the dietary inclusion of herbal products in the ostrich diets. In this study, the effects of 

different levels of essential oil (EO) mixture supplement (containing an equal level of peppermint, 

eucalyptus, fennel and thyme) were examined on growth performance and hematological and 

biochemical parameters in African domestic ostrich chickens from ages 5 to 7 months.  

Material and methods: There were three treatments as follows: control (without essential oils), and 

levels of 200 and 400 mg EO per one liter of drinking water. A total of 18 ostrich chickens were 

used in this experiment (6 birds per treatment). The basal diet was formulated to meet nutrient 

requirements for the optimum growth conditions as recommended by Brand and Olivier (2011). 

Body weights and feed intake were recorded on a monthly basis for the 2-month duration of the 

trial. Feed conversion rate (FCR) was also calculated as the ratio of feed intake and body weight 

gain of respective groups. Blood collection was made from the wing vein from six birds per 

treatment by using vacutainer tubes, following about 12 h fasting to avoid diurnal influences. For 

hematological determination, blood samples were placed into EDTA anticoagulant-treated bottles 

(3 mg/2 ml) to prevent clotting. For serum biochemical analysis, blood samples were put into tubes 

containing a clot activator and serum gel separator. Samples containing EDTA were stored in ice 

box and immediately transferred to the laboratory for analyses. The other samples were centrifuged 

at 2,000×g for 10 min and frozen at −20°C until analysis. To determine blood leukocyte profiles, 

100 leukocytes per samples were counted by an optical microscope. The heterophil to lymphocyte 

ratio was calculated as stress indicator. All data obtained from the trial were analyzed by General 

Linear Model (SAS Institute 2001), based on a completely randomized design. When, a significant 

probability value (P<0.05) was detected, means were compared by Duncan’s multiple-range test.  

Results and discussion: The level of 200 mg of EO significantly improved body weight gain and 

feed conversion ratio from 5 to 7 months of age (P<0.05). The Level of 200 mg EO also 

significantly increased the blood hemoglobin concentration (P=0.038). The addition of both 200 

and 400 mg EO decreased (P=0.040) the heterophil to lymphocyte ratio. No significant effects of 

experimental treatments were detected on other hematological parameters. The level of 200 mg of 
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EO significantly decreased the plasma cholesterol level (P=0.052). However, blood triglyceride, 

very low-density lipoprotein, high-density lipoprotein, and low-density lipoprotein were not 

affected by the experimental treatments (P>0.05). Among different levels of EO, only 200 mg of 

EO mixture (peppermint, eucalyptus, fennel and thyme essential oils) in the drinking water 

improved growth and body weight gain compared to the control group, during the whole 

experimental period. There are conflicting effects on the use of herbal essential oils in other studies. 

For example, Khaksar et al. (2012) reported that the addition of thyme essential oils at 100 g/kg diet 

increased the weight gain of Japanese quail chickens during the 35-day period. In contrast, 

Kirkpinar et al. (2011) showed that body weight gain was not affected by the garlic essential oils or 

garlic and oregano essential oils mixture, and even the oregano essential oils caused weight loss in 

the broiler chickens. Improving the performance due to the application of herbal essential oils can 

be due to various factors, including the presence of active compounds in herbal essential oils, which 

have beneficial effects on digestive activity and improve the feed efficiency and also eliminate 

harmful microorganisms in the digestive system and feed products (Hashemi and Davoodi 2011). In 

a study in pigs, it has been reported that the blood hemoglobin concentration is not only dependent 

on the dietary protein level, but other nutrients, especially iron, are also effective on its 

concentration (Jolliff and Mahan 2011). Therefore, the increased absorption of nutrients, especially 

protein and iron, can be effective in increasing the blood hemoglobin level of broiler chickens 

receiving 200 mg essential oils. Increasing the absorption of nutrients, especially protein, has been 

reported by supplementation with vegetable essential oils in the other studies (Cao et al. 2010; 

Amad et al. 2011). Reducing the heterophil to lymphocyte ratio in the 200 and 400 mg of essential 

oils groups indicates that the addition of these essential oils to the drinking water of ostrich chickens 

has a positive effect on resistance to stress and even improving the immunity of the birds. Similar to 

the results of the current study, Hassan et al. (2011) reported that the addition of eucalyptus to the 

Japanese quail diet reduced the blood cholesterol and total lipids compared to the control group. 

The terpenoids from essential oil components extracted from the herbs have been reported to have a 

hypocholesterolemic effect (Elson and Yu 1994). This property is attributed to the inhibiting effect 

of these compounds on the activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase, which is 

the first enzyme in the pathway of cholesterol biosynthesis (Elson 1995).  

Conclusion: In general, the addition of 200 mg EO to the drinking water of ostrich chickens was 

particularly effective in improving the growth, resistance to stress and cholesterol metabolism.  
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