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 عنوان پروژه: -

اسانس الکلي مرزه  به شکل معمول و میکروکپسوله شده بر عملکرد، کیفیت الشه،  ریتأث

 گوشتي يهاجوجهفاکتورهاي خون ، پاسخ ايمني و جمعیت میکروبي 

 :پروژه شماره مصوب -

 دارد(: و مشترکملي  يهاو طرحها مجري مسئول) اختصاص به پروژه ينام خانوادگنام و  -

 اکبر يعقوبفر خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي نام نام و -

 خانوادگي مشاور)ان(:نام نام و -

، محمدي كوتياني ابراهيم، عمران آذرباد ،منصوره عاملي، نادر پاپي، عليرضا گلبخت خانوادگي همكاران:نام و نام -

 ناصرخاكي حميد

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 01/02/1397 تاريخ شروع : -

 سال 2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارک          56834 با شماره        24/10/98 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول،  -

 
 

 

 

 

 

 

 



كپسوله و مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستاني در دو شكل غير 

هاي بيوشيميايي خون، پاسخ ايمني، فراسنجه هاي غذايي، بر عملكرد، اجزاي الشه،ميكروكپسوله شده به جيره

بر پايه هاي گوشتي، آزمايشي پايداري اكسيداتيو گوشت جوجه ، فلور ميكروبي روده وشناسي روده باريکريخت

مخلوط دو ) 308 -قطعه جوجه گوشتي سويه راس 400از تعداد انجام شد. در اين آزمايش طرح كامالً تصادفي 

-24روزگي(، رشد ) 1-10قطعه جوجه در هر تكرار(، در سه دوره پرورشي آغازين ) 20تكرار ) 4تيمار،  5با (، جنس

روزگي( استفاده گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل: جيره شاهد )بدون افزودني(،  25-42روزگي( و پاياني ) 11

درصد  1و  5/0هاي حاوي سطوح گرم در كيلوگرم اسانس مرزه و جيرهميلي 500و  400سطوح هاي حاوي جيره

هاي غذايي حاوي سطوح مختلف نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه استفاده از جيره اسانس كپسوله شده مرزه بودند.

فزودني( سبب تفاوت اسانس مرزه در دو شكل غير كپسوله و ميكروكپسوله شده نسبت به تيمار شاهد )بدون ا

داري بر مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايي، صفات الشه، درصد ماده خشک، پروتئين و چربي خام و معني

هاي بيوشيميايي خون (، فراسنجهT4و  T3هاي تيروئيدي )سينه نداشت. ميزان هورمون گوشتآبظرفيت نگهداري 

تأثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت. با اينكه صفات  ( و پاسخ ايمني تحتLDLو  HDLگليسريد، )كلسترول، تري

شناسي روده باريک مانند طول و عرض پرز، نسبت طول به عرض پرز و نسبت طول پرز به عمق كريپت تحت بافت

درصد سبب كاهش  5/0تأثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت، ولي افزودن اسانس مرزه به فرم كپسوله شده در سطح 

هاي متفاوت نگهداري گوشت سينه در فريزر، با توجه به زمان. (>05/0P)داري گرديد صورت معنيهعمق كريپت ب

داري تحت تأثير صورت معنيساعت بعد از فريز كردن به 24آلدئيد در اين بافت در زمان ديميزان توليد مالون

هاي غذايي حاوي سطوح ستفاده از جيرهنتايج اين آزمايش نشان داد كه ا .(>05/0Pتيمارهاي آزمايشي قرار گرفت )

داري بر ميزان ازت آزاد گوشت لحاظ آماري سبب بروز تفاوت معنيغير كپسوله و ميكروكپسوله شده اسانس مرزه به

با توجه به نتايج اين مطالعه، افزودن سطوح  .(>05/0P)شد  ساعت بعد از فريز كردن 48هاي صفر و سينه در زمان

هاي گوشتي، هاي غذايي جوجهمختلف اسانس مرزه خوزستاني در دو شكل غير كپسوله و ميكروكپسوله شده به جيره

 شود.موجب بهبود كيفيت گوشت در فرآيند فريز كردن و نگهداري مي

 هاي بيوشيميايي خون، عملكرد.، فراسنجهجوجه گوشتي داتيو گوشت،پايداري اكسيشناسي روده، بافت اسانس مرزه، كليد واژه ها:
 
 
 

  


