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 های گوشتی تحت تنش گرمایی مفید باشند.توانند در جوجهاکسیدانی است که میعصاره آویشن حاوی ترکیبات ضد میکروبی و آنتی :زمینۀ مطالعه

ادی در بهای بیوشیمی خونی و پاسخ آنتیهای رایج غذایی بر عملکرد، فراسنجهآزمایش بررسی اثرات عصاره آویشن باغی در مقایسه با بعضی از مکملهدف این  :هدف

 های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی بود.جوجه

جوجه در هر تکرار  2تکرار و  4تیمار در  2قالب یک طرح کامالً تصادفی با ( در 302قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه )سویه راس  196این مطالعه با استفاده از : کارروش

( شاهد 3( جیره پایه + شرایط تنش حرارتی )شاهد منفی(، 6( جیره پایه + شرایط دمای استاندارد )شاهد مثبت(، 1صورت گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 

 650( شاهد منفی+ C ،2ویتامین  گرممیلی 650( شاهد منفی+ 5، پروتکسینگرم پروبیوتیک میلی 150 هد منفی+( شا4گرم ویرجینیامایسین، میلی 600منفی + 

 در کیلوگرم جیره.عصاره آویشن  گرممیلی 500( شاهد منفی + 2و عصاره آویشن  گرممیلی 650( شاهد منفی+ E  ،7ویتامین  گرممیلی

گرم( و بهبود ضریب تبدیل  6199و  6123، 6606ترتیب سبب افزایش وزن بدن )به Eعصاره آویشن، پروبیوتیک و ویتامین  گرم در کیلوگرممیلی 500سطح  :نتایج

 500سطح (. همچنین P<05/0( شد )92/1گرم و ضریب تبدیل خوراک  1920( نسبت به تیمار شاهد منفی )افزایش وزن 22/1و  74/1، 25/1ترتیب غذایی )به

گلیسرید، کلسترول کل و لیپوپروتئین با دانسیته پایین در زمان تنش گرمایی گردید سبب کاهش تری Cعصاره آویشن، پروبیوتیک و ویتامین  رمگرم در کیلوگمیلی

(05/0>Pهمه مکمل .)افزایش داد.داری بادی علیه گلبول قرمز خون را به طور معنیهای استفاده شده در مقایسه با تیمار شاهد منفی مقدار تیتر آنتی 

های تواند به عنوان یک جایگزین مناسب مکملگرم در کیلوگرم جیره میمیلی 500در سطح  یشنعصاره آو یشآزما ینا یجبر اساس نتا ی،به طور کل :گیری نهایینتیجه

 های گوشتی در شرایط تنش گرمایی توصیه گردد.رایج غذایی برای بهبود عملکرد رشد و وضعیت سالمتی جوجه

 های گوشتیآویشن باغی، پروبیوتیک، ویتامین، تنش گرمایی، جوجه: کلیدیمات کل

 

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیا الم،یا الم،یدانشگاه ا یدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام، کامران طاهرپور: مسئول سندهینو
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مقدمه
 هایاز افزایش ظرفیت ژنتیکی جوجه متأثررشد روز افزون صنعت طیور 

گوشتی منجربه افزایش حساسیت پرنده به شرایط محیط پرورش 

. از آنجا که اکثر مناطق ایران دارای شرایط آب و (69) گردیده است

های پرورش ی در سالنیباشد، بروز تنش گرماگرم و خشک می ییهوا

 از نتایج تنش گرماییبه ویژه در تابستان، امری اجتناب ناپذیر است. 

توان کاهش مصرف خوراک، کاهش رشد، کاهش قابلیت هضم می

یر ترکیب الشه و در نهایت اسیدهای آمینه و دیگر مواد مغذی، تغی

های اقتصادی کاهش عملکرد را نام برد که از این طریق منجر به زیان

در دستگاه (. همچنین 7،45شود )قابل توجهی در صنعت طیور می

ای هبه تنش حرارتی، میکروببافت پاسخ دهنده  نیگوارش به عنوان اول

تأثیر نفی تحت ( به طور م67( و هیستومورفولوژی روده )5مفید روده )

گیرد که این امر به نوبه خود سبب ممانعت از جذب مواد مغذی قرار می
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دد گردر روده شده و در نهایت باعث زیان در عملکرد تولیدی حیوان می

(30 .) 

ها اهمیت زیادی در حفظ سالمت و عملکرد اکثر ویتامین

ا هموجودات زنده دارند. به خوبی مشخص شده است که کمبود ویتامین

ازهای نی شود. معموالً سبب بروز نابسامانی در سیستم ایمنی بدن می

ر گردد. از آنجا که دال تعیین میویتامینی طیور در شرایط پرورش ایده

د از گیرنهای مختلف قرار میهای پرورش، طیور تحت تاثیر تنشسالن

ش زایها افزا میزان نیاز به ویتامیناین رو برای مقابله با عوامل تنش

های دهد که استفاده از ویتامینمطالعات اخیر نشان می .(62) یابدمی

E  وCهای اکسیدان، مواد معدنی روی و سلنیوم و همچنین آنتی

(. گزارش 69تواند اثرات منفی تنش گرمایی را کاهش دهند )گیاهی می

شده است که برخی از ترکیبات فنولیک گیاهان دارویی قادرند سیستم 

زاد در های آرا تقویت کرده و مانع تولید رادیکالاکسیدانی آنتیدفاعی 

(. همچنین گزارش 40بدن طیور شده و اکسیداسیون را کاهش دهند )

شده است که تحت شرایط تنش حرارتی، ترکیبات فنولیکی گیاهان 

دارویی از پرزهای روده که مسئول جذب مواد مغذی هستند، محافظت 

 (.35کنند )می

یکی از  Thymus vulgarisغی با نام علمی آویشن با

گیاهان دارویی خانواده نعناعیان بوده و بدلیل داشتن خواص 

باشد. در یک آزمایش، استفاده از اسانس اکسیدانی با اهمیت میآنتی

گرم برکیلوگرم جیره موجب بهبود ضریب تبدیل  1آویشن به مقدار 

مطالعه دیگر، افزودن (. در 50های گوشتی گردید )خوراک در جوجه

های گوشتی، موجب اسانس آویشن به جیره یا آب آشامیدنی جوجه

(. توانایی 6بهبود وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی گردید )

اکسیدانی اسانس آویشن به ترکیبات فنولی تیمول، کارواکرول آنتی

در سال  Al-Kassie(. 11شود )و تیموهیدروکینون نسبت داده می

ای نشان داد که تغذیه اسانس آویشن به میزان لعهدر مطا 6009

قسمت در میلیون، چربی بدن و سطح کلسترول پالسما  600و  100

(. همچنین در آزمایشات دیگر گزارش شد که 1دهد )را کاهش می

(. 3،32گردد )گلیسرید پالسما میآویشن باعث کاهش میزان تری

ثیر أتلعه حاضر ارزیابی بنابراین با توجه به موارد فوق، هدف از مطا

تیک، بیوتیک، پروبیوسطوح مختلف آویشن باغی در مقایسه با آنتی

 و های بیوشیمی خونبر عملکرد، فراسنجه Eو ویتامین  Cویتامین 

 های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی بود.بادی جوجهپاسخ آنتی

 مواد و روش کار

در این  های آزمایشی و مدیریت پرورش:ها، جیرهپرنده

روزه سویه قطعه جوجه خروس گوشتی یک 196تعداد تحقیق از 

استفاده شد. طرح آزمایشی استفاده  روز 46بمدت  302راس 

که هر بود تیمار  2تصادفی با  طرح کامالًشده در این آزمایش 

برای تعیین . جوجه بود 2تکرار و هر تکرار شامل  4شامل  تیمار

کاتولوگ سویه ای مختلف پرورش ازهها در دورهنیاز غذایی جوجه

 1ل های آزمایشی در جدواستفاده شد. اجزای جیره( 302راس )

( جیره پایه تحت شرایط 1. تیمارهای آزمایشی شامل آمده است

( جیره پایه تحت شرایط تنش 6دمای استاندارد )شاهد مثبت(، 

گرم در میلی 600( شاهد منفی + 3حرارتی )شاهد منفی(، 

 150( شاهد منفی + 4ویرجینیامایسین،  بیوتیکتیآنکیلوگرم 

( شاهد منفی+ 5، پروتکسینگرم در کیلوگرم پروبیوتیک میلی

 650( شاهد منفی+ C ،2ویتامین گرم در کیلوگرم میلی 650

-میلی 650( شاهد منفی+ E  ،7ویتامین  گرم در کیلوگرممیلی

 500 ( شاهد منفی+2و عصاره آویشن باغی گرم در کیلوگرم 

طی شرایط محیبودند.  عصاره آویشن باغیگرم در کیلوگرم میلی

روزگی یکسان بود.  61ها تا تیماراز نظر دما و رطوبت برای تمام 

 روزگی( 66)تنش هنگام شروع  های تنش حرارتی ازبرای گروه

ظهر تحت ز ا بعد 12صبح تا  10ها از جوجه روزگی،  46تا 

 برای. گراد قرار گرفتندسانتیدرجه  34تا  36محدوده حرارتی 

 شده خشک برگ مقداری نخست باغی، آویشن عصاره تهیه

 و مخلوط درصد 27 اتانول با سپس. شد آسیاب شیرازی آویشن

 آخر در و فیلتر تاریک، اتاق در انکوباسیون ساعت 42 از بعد

( Rotary evaporate) چرخان کننده تبخیر دستگاه توسط

 عصاره آن از الکل حاصل شود. پس بدون عصاره شد تا تغلیظ

 پایان در. شد نگهداری گراددرجه سانتی -60 دمای در نظر مورد

( Freeze dryer) کن خشک سرما دستگاه توسط زده یخ عصاره

 هایبیماری برایبرنامه واکسیناسیون شد.  تبدیل پودر به

 رو طبق توصیه اداره دامپزشکی منطقهووگامب ، آنفوالنزانیوکاسل

 هاپرنده در اختیار آزاد صورت به نیز خوراک و اعمال گردید. آب

به  از آن بعد و دائم اول روز سه در نوردهی برنامه .گرفت قرار

 شبانه یک  در خاموشی ساعت یک و روشنایی ساعت 63 صورت

  . گردید روز تنظیم

میانگین خوراک مصرفی و میانگین گیری عملکرد رشد: اندازه

گیری شد. روزانه بصورت گروهی در پایان هر دوره اندازهافزایش وزن 

ضریب تبدیل غذایی از تقسیم میانگین خوراک مصرفی بر میانگین 

 ها برای هر دوره محاسبه شد. افزایش وزن جوجه

در پایان دوره  خون:یوشیمیایی بهای گیری فراسنجهاندازه

-جوجه از هر تکرار به منظور تعیین فراسنجه 6روزگی(  46پرورش )

های کشتار شده این جوجه های خونهای خونی کشتار شدند. نمونه
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آوری گردید. پالسمای این های حاوی ماده ضد انعقاد جمعدر لوله

دور در دقیقه  5000دقیقه در  5ها بعد از سانتریفیوژ به مدت نمونه

گراد ذخیره گردید. میزان درجه سانتی -60دا شد و در دمای ج

های با ینلیپوپروتئگلیسرید، کلسترول، گلوکز، پروتئین تام، تری

و  (LDL) های با دانسیته پایینلیپوپروتئین ،(HDL) دانسیته باال

( در این آزمایش VLDL) پایین بسیار های با دانسیتهلیپوپروتئین

  Alcyonسنجی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر )با استفاده از رنگ

300, USAگیری های مربوطه شرکت پارس آزمون اندازه( و کیت

 شدند. 

بادی گیری تیتر آنتی: جهت اندازهبادیگیری پاسخ آنتیاندازه

از هر  پرورش 32و  30 در روزهایعلیه گلبول قرمز خون گوسفند 

محلول سوسپانسیون  یترمیلی ل 1/0و  کرده پرنده انتخاب 6تکرار 

SRBC  به صورت تزریق عضالنی به عضله سینه  درصد 7به میزان

 یــک تهیـه بــرای منظـور . بــدینپرندگان تزریق گردید

 راس 4 گردنی سیاهرگ ، از SRBCسوسپانســیون تزریقی

 یحـاو هـایلوله در هانمونه سپس و آمد عمل به خونگیری گوسفند

بـافر  در بـار سـه هـاگلبـول. شـدند ریخته EDTA انعقاد ضد

درصد  7 سوسپانسـیون نهایتـاً  تـا ( شسـتهPBS) نمکی فسـفات

SRBC در PBS 46و  32)روز بعد از هر تزریق  2گردیـد.  آماده 

های خون جمع آوری شد. نمونه هایاز پرندگان مزبور نمونهپرورش( 

نگهداری و سرم  طساعت در شرایط دمای محی 6به مدت  خون

دقیقه در دور  12ها مجددا به مدت جدا گردید. این سرمها آن

یزان م د.گیری فریز گردیهسپس تا شروع انداز و سانتریفیوژ 6000

در سرم بدست آمده، با استفاده از  SRBC بادی علیهتیتر آنتی

 یانب . جهتروش سنجش مستقیم هماگلوتیناسیون تعیین گردید

 آن در که چاهکی آخرین در ضریب رقت کوسمع 2log نتایج،

 علیه دهش تولیده بادیآنتی تیتر عنوان به مشاهده شد اگلوتیناسیون

SRBC شد گزارش.  

 

 

 دوره آغازین و دوره رشد و پایانی)گرم/ کیلوگرم(. هایمواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره. 1جدول 

 باشد.میسـلنیوم گرم میلی 2/0گرم ید و میلی 1گرم مس، میلی 2گرم آهن، میلی  40گرم روی،میلی 100گرم منگنز، میلی 160حاوی:هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی  1

  B1 ،2/2گرم ویتامین میلی K3 ،20/1گرم ویتامین میلی E،6/6گرم ویتامین میلی D3 ،12ویتامین  A ،200 IU ویتامین IU 200هرکیلوگرم مکمـل ویتـامینـه حاوی:  6

 B12گرم ویتامین میلی  B9 ،015/0گرم ویتامین میلی B6 ،1گرم ویتامین میلی  3پنتوتنات، -گرم کلسیم دیمیلی B3 ،10گرم ویتامین میلی  B2،30گرم ویتامین میلی

 .باشدیم گرم کولین کلرایدمیلی  120و 
 

 روزگی(65 -46دوره پایانی ) روزگی( 11 - 64دوره رشد ) روزگی( 0 -10دوره آغازین ) ماد ه خوراکی

 30/273 00/593 00/570 ذرت

 90/673 90/302 20/314 درصد پروتئین( 44کنجاله سویا )

 60/62 10/43 20/52 پودر ماهی

 00/69 20/63 40/19 فسفاتدی کلسیم 

 40/9 20/9 20/11 پودر صدف

 70/6 40/6 10/6 نمک

 40/1 40/1 20/1 جوش شیرین )بیکربنات سدیم(

DL – 40/1 90/1 20/6 متیونین 

L -  ،لیزینHCL 00/6 50/0 40/0 

 50/6 50/6 50/6 1مکمل معدنی

 50/6 50/6 50/6 6مکمل ویتامینی

 50/1 50/1 20/1 کولین کلراید

 ترکیبات شیمیایی                                                                                            

 3075 3000 6945 کیلوکالری در کیلوگرم()انرژی قابل متابولیسم 

 20/17 3/19 70/63 پروتئین خام )گرم در کیلوگرم(

 90/0 97/0 65/1 کلسیم )گرم در کیلوگرم(

 40/0 42/0 20/0 فسفرقابل دسترس )گرم در کیلوگرم(

 62/0 67/0 31/0 لیزین قابل هضم )گرم در کیلوگرم(

 22/0 76/0 90/0 سیستئین قابل هضم )گرم در کیلوگرم( –متیونین 

 660 667 645 واالن در کیلوگرم(اکیمیلی)تعادل الکترولیتی جیره 
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 (.گرمهای گوشتی در دوره های مختلف پرورش )جوجهاثر تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی . 6جدول

 تیمار آزمایشی
 طول دوره

 روزگی 1-46 روزگی 65-46 روزگی 11-64 روزگی 10-1

 ab 7/3031 ab 0/3244 27/577 50/634 جیره شاهد)تحت استرس(

 ab3/3013 ab2/3217 33/572 27/665 بیوتیک)ویرجینیامایسین(جیره شاهد + آنتی

 ab0/6995 abc 2/3729 27/522 17/662 +  پروبیوتیک )پروتکسین( جیره شاهد

 C 50/665 27/525 b 3/6243 bc2/3234جیره شاهد + ویتامین 

 E 30/634 27/529 b 3/6213 bc6/2313جیره شاهد + ویتامین

 c7/6722 c4/3524 33/522 17/631 گرم در کیلوگرم(میلی 650جیره شاهد + عصاره آویشن باغی )

 bc3/6242 bc2/3232 27/522 00/666 گرم در کیلوگرم(میلی 500آویشن باغی )+ عصاره  شاهد جیره

 a7/3122 a2/3991 27/570 30/634 )بدون استرس( شاهدجیره 

 46/72 44/76 33/14 57/5 هاخطای استاندارد میانگین

P-Value 736/0 917/0 007/0 002/0 
a,b,c هستنددار دارای تفاوت معنییکدیگر مشابه به های داخل هر ستون با حروف غیر میانگین (05/0<P.) 

 

 های پرورشی )گرم به ازای پرنده(.های گوشتی در دورهاثرتیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن جوجه. 3جدول 

 دوره                                                                                             

 روزگی 1-46 روزگی 65-46 روزگی 11-64 روزگی 1-10 تیمار آزمایشی

 c00/391 50/1344 b05/1920 00/665 جیره شاهد )تحت استرس(

 bc 44/413 09/1407 ab27/6042 33/662 بیوتیک )ویرجینیامایسین(جیره شاهد + آنتی

 ab 00/475 50/1421 a50/6126 00/662 جیره شاهد + پروبیوتیک )پروتکسین(

 C 00/633 abc 23/457 32/1415 ab19/6102جیره شاهد + ویتامین 

 E 00/640 a11/499 15/1459 a59/6192جیره شاهد + ویتامین

 ab 21/427 70/1405 ab24/6162 33/633 گرم در کیلوگرم(میلی 650جیره شاهد + عصاره آویشن باغی )

 a21/492 73/1472 a22/6601 33/662 گرم در کیلوگرم(میلی 500آویشن باغی )+ عصاره  شاهد جیره

 a75/537 54/1422 a79/6649 50/645 )بدون استرس( شاهدجیره 

 01/23 09/44 65/ 44 123/11 هاخطای استاندارد میانگین

P-Value 256/0 007/0 326/0 050/0 
a,b,c دار باهم میهای داخل هر ستون با حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیمیانگین( 05/0باشند<P.) 

 

 های پرورشی )گرم / گرم(.های گوشتی در دورهاثرتیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی جوجه. 4جدول 

 جیره آزمایشی
 طول دوره )روز(

 روزگی 1-46 روزگی 65 - 46 روزگی 11-64 روزگی 10-1

 a42/1 a67/6 a92/1 05/1 جیره شاهد )تحت استرس(

 ab 46/1 abc 15/6 ab27/1 01/1 بیوتیک )ویرجینیامایسین(جیره شاهد + آنتی

 abc66/1 bcd06/6 c74/1 06/1 جیره شاهد + پروبیوتیک)پروتکسین(

 C 97/0 abc65/1 bcd01/6 c73/1جیره شاهد + ویتامین 

 E 95/0 abc66/1 d93/1 c22/1جیره شاهد + ویتامین

 bc12/1 cd97/1 c22/1 99/0 گرم در کیلوگرم(میلی 650جیره شاهد + عصاره آویشن باغی )

 bc12/1 d93/1 c25/1 92/0 گرم در کیلوگرم(میلی 500آویشن باغی )+ عصاره  شاهد جیره

 c02/1 ab 12/6 bc72/1 92/0 )بدون استرس( شاهدجیره 

 040/0 05/0 027/0 036/0 هاخطای استاندارد میانگین

P-Value 479/0 032/0 001/0> 001/0> 
a,b,c دار باهم میهای داخل هر ستون با حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیمیانگین( 05/0باشند<P). 
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 های گوشتی.های بیوشیمایی خون جوجهاثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه. 5جدول

a,b,c دار باهم میهای داخل هر ستون با حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیمیانگین( 05/0باشند<P.) 

 

 های گوشتی.در جوجه 6بر اساس لگاریتم  SRBCهای آزمایشی برتیتر اثر جیره .2 جدول

 جیره های آزمایشی
 ایمنی ثانویه )مرحله دوم( ایمنی اولیه )مرحله اول(

Ig G Ig M مجموع Ig G Ig M مجموع 

 c22/1 12/1 b05/3 64/6 13/1 c32/3 جیره شاهد )تحت استرس(

 bc64/6 67/1 a51/3 39/6 35/1 ab74/3 بیوتیک )ویرجینیامایسین(جیره شاهد + آنتی

 a20/6 02/1 a22/3 26/6 65/1 ab27/3 جیره شاهد + پروبیوتیک )پروتکسین(

 C ab20/6 12/1 a72/3 40/6 30/1 ab70/3جیره شاهد + ویتامین 

 E ab22/6 12/1 a26/3 22/6 16/1 ab72/3جیره شاهد + ویتامین

 bc63/6 46/1 a25/3 36/6 62/1 bc20/3 گرم در کیلوگرم(میلی 650جیره شاهد+عصاره آویشن باغی )

 a20/6 09/1 a29/3 21/6 33/1 a94/3 گرم در کیلوگرم(میلی 500آویشن باغی )+عصاره شاهد جیره

 abc39/6 31/1 a70/3 42/6 66/1 ab70/3 )بدون استرس( شاهدجیره 

 026/0 11/0 147/0 13/0 01/0 127/0 هاخطای استاندارد میانگین

P-Value 005/0 360/0 001/0 404/0 770/0 006/0 

 a,b,c دار باهم میهای داخل هر ستون با حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیمیانگین( 05/0باشند>P.) 

 

 

  SASها توسط نرم افزارتجزیه آماری داده: هاواکاوی آماری داده

 از استفاده با هامیانگین . مقایسهانجام شد GLMو با استفاده از رویه 

 .پذیرفت انجام درصد 5 سطح در و دانکن ایدامنه چند آزمون

 نتایج 
های آزمایشی بر مصرف خوراک طی اثر جیرهعملکرد رشد: 

روزگی  10تا 1، آمده است. در سن 6دورهای مختلف پرورش در جدول 

داری بر میزان های آزمایشی تأثیر معنیروزگی، جیره 64تا  11و 

های . اثر جیره(P>05/0)های گوشتی نداشتند خوراک مصرفی جوجه

بر خوراک  روزگی و در سراسر دوره پرورش 65 -46آزمایشی در دوره 

های (. جیره=002/0Pو =P 007/0داری شد )به ترتیب، مصرفی معنی

گرم در کیلوگرم عصاره میلی 650و  E، ویتامین Cحاوی ویتامین 

آویشن سبب کاهش مصرف خوراک نسبت به تیمار شاهد مثبت گردید، 

 650به طوریکه کمترین مصرف خوراک مربوط به گروه حاوی سطح 

 گرم در کیلوگرم عصاره آویشن در کیلوگرم جیره بود. میلی

 های بیوشیمیایی خونفراسنجه جیره های آزمایشی

 لیترگرم بردسیمیلی رلیتگرم بردسی  

 HDL LDL VLDL کلسترول گلیسریدتری گلوکز پروتئین کل 

 45/122 40/3 جیره شاهد )تحت استرس(
ab 12/142 a35/152 25/32 

a 22/29 
ab 24/69 

بیوتیک جیره شاهد + آنتی

 )ویرجینیامایسین(
52/3 51/604 

a 69/154 
a66/124 75/37 

a 21/95 
a 22/30 

 کیوتیپروب+  شاهد رهیج

 (نی)پروتکس
00/4 11/196 

bc 76/115 
bc20/164 22/55 c52/45 

bc 14/63 

 C 16/4 20/610جیره شاهد + ویتامین 
cd 10/97 

bc01/163 56/42 
bc07/57 

cd 46/19 

 E 50/3 95/609جیره شاهد + ویتامین
abc 25/165 

a67/154 26/42 
ab49/20 

abc 17/65 

جیره شاهد+عصاره آویشن 

گرم در میلی  650باغی )

 کیلوگرم(

26/3 74/191 
abc 59/165 

abc14/139 53/24 
bc49/50 

abc 16/64 

آویشن +عصاره شاهد جیره

گرم در میلی  500باغی )

 کیلوگرم(

02/4 27/129 
d 35/73 

bc12/164 04/53 
bc45/52 

d 27/14 

 02/619 72/3 )بدون استرس( شاهدجیره 
dc21/100 

c62/102 54/56 
c20/35 

cd 16/60 

 197/6 322/10 046/9 204/10 922/10 792/1 309/0 هاخطای استاندارد میانگین

P-value 200/0 763/0 001/0> 002/0 321/0 001/0 001/0> 
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های اثر تیمارهای افزایشی بر میانگین افزایش وزن جوجه

آمده است. در  3های مختلف پرورشی در جدول آزمایشی در طی دوره

روزگی از نظر آماری بین تیمارهای مختلف  46تا  65و  10تا  1سن 

 .(P>05/0)بدن مشاهده نشد داری از لحاظ وزن آزمایشی تفاوت معنی

روزگی و کل دوره پرورش اثر تیمارهای آزمایشی  64تا  11اما طی دوره 

و =P 007/0دار شد )به ترتیب، بر میانگین افزایش وزن بدن معنی

050/0P= های حاوی مکمل غذایی روزگی، همه جیره 64تا  11(. از

زن بدن نسبت دار و، سبب افزایش معنیCبیوتیک و ویتامین بجز آنتی

به تیمار شاهد منفی گردید و بیشترین افزایش وزن مربوط به سطح 

گرم در کیلوگرم جیره( بود که از این میلی 500باالی عصاره آویشن )

نظر قابل قیاس با تیمار شاهد مثبت بود. همچنین در کل دوره پرورش 

به و یا سطح باالی عصاره آویشن  Eافزودن مکمل پروبیوتیک، ویتامین 

های گوشتی تحت شرایط تنش حرارتی مشابه تیمار شاهد جیره جوجه

 دار نسبت به تیمار شاهد منفی گردید.مثبت سبب افزایش وزن معنی

های های آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی جوجهاثر جیره

روزگی، اثر  10تا  1آمده است. در سن  4گوشتی در جدول 

های گوشتی غذایی جوجههای آزمایشی بر ضریب تبدیل جیره

های آزمایشی بر ضریب (؛ اما اثر جیرهP>05/0دار نبود )معنی

روزگی و  46تا  65روزگی،  64تا  11تبدیل غذایی طی دورهای 

 P= ،001/0>P 032/0دار شد )به ترتیب، کل دوره پرورش معنی

روزگی، تیمارهای شاهد مثبت،  64تا  11. طی دوره (P<001/0و 

گرم در کیلوگرم عصاره آویشن موجب بهبود میلی 500و  650سطح 

ضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد منفی گردید و بهترین 

ضریب تبدیل غذایی مربوط به جیره شاهد مثبت بود. طی دورهای 

روزگی و همچنین در کل دوره پرورشی، همه تیمارهای  46تا  65

هبود تیک سبب ببیوآزمایشی حاوی مکمل غذایی به استثنای آنتی

 ضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد منفی گردید. 

های مختلف تأثیر جیره: های بیوشیمیایی خونفراسنجه

شامل  پالسمای خونهای بر متابولیت روزگی 46در سن  آزمایشی

  HDL ،LDLکلسترول،  گلیسرید،پروتئین کل، گلوکز، تری

های حاوی مواد افزودنی . جیرهآمده است 5جدول  در  VLDLو

پالسما در  HDLداری بر غلظت پروتئین کل، گلوکز و معنیثیر أت

، گلیسریداز نظر تری(. P>05/0روزگی نداشتند ) 46سن 

ف بین تیمارهای مختل، خون پالسمای VLDLو  LDLکلسترول، 

 نکمتری(. P<05/0داشت )داری وجود اختالف معنی آزمایش

 500حاوی  تیمار در پالسما VLDLو  دگلیسریمیزان تری

ه که ب باغی مشاهده شد گرم در کیلوگرم عصاره آویشنمیلی

و تیمار شاهد مثبت )بدون تنش  Cاستثنای تیمارهای ویتامین 

 .(P<001/0) داری داشتتفاوت معنیحرارتی( با بقیه تیمارها 

 تیمار نیز به پالسما VLDLو گلیسرید بیشترین میزان تری

بیوتیک تعلق داشت که به استثنای تیمارهای شاهد منفی، آنتی

 650) یباغ یشنعصاره آو یینو سطح پا Eبیوتیک، ویتامین آنتی

 تداش دارییاختالف معن یمارهات یه( با بقیلوگرمگرم در ک یلیم

(001/0<P) همچنین کمترین میزان کلسترول مربوط به تیمار .

یمارهای حاوی پروبیوتیک، شاهد مثبت بود که به استثنای ت

گرم در کیلوگرم میلی 500و  650و تیمارهای حاوی  Cویتامین 

(. =002/0Pداری داشت )عصاره آویشن با بقیه تیمارها تفاوت معنی

 600بیوتیک )بیشترین غلظت کلسترول پالسما در تیمار آنتی

استثنای تیمارهای حاوی گرم در کیلوگرم( مشاهده شد که به میلی

گرم در کیلوگرم عصاره آویشن و تیمار شاهد میلی E  ،650ویتامین

(. نتایج =002/0Pداری داشت )منفی با بقیه تیمارها تفاوت معنی

تیمار  متعلق بهنیز  LDLمقدار نشان داد که کمترین  5جدول 

 استثنای تیمارهای شاهد منفی، ویتامین شاهد مثبت بود که به 

Eدار نداشتیمارها تفاوت معنیبیوتیک با بقیه تو آنتی 

(001/0P= .) 

ادی علیه  بهای آزمایشی بر تیتر آنتیاثر جیرهپاسخ آنتی بادی: 

روزگی( و مرحله  32گلبول قرمز خون گوسفندی در مرحله اول )

دهد آمده است. نتایج جدول نشان می 2روزگی( در جدول  46دوم )

بر مقدار  های آزمایشیکه در مرحله اول تزریق اثر جیره

. بیشترین مقدار (=005/0P)دار شد معنی G یمونوگلوبینا

گرم در کیلوگرم میلی 500به تیمارهای حاوی   Gیمونوگلوبینا

عصاره آویشن و پروبیوتیک پروتکسین تعلق داشت که با تیمارهای 

گرم در کیلوگرم عصاره آویشن و شاهد میلی 650بیوتیک، آنتی

ه تیمار بادی بدار داشت. کمترین میزان تیتر آنتیمنفی تفاوت معنی

استثنای تیمارهای پروبیوتیک، شاهد منفی تعلق داشت که به 

گرم در کیلوگرم عصاره آویشن، میلی 500و  E، ویتامین  Cویتامین

(. در مرحله =005/0Pداری نداشت )با بقیه تیمارها تفاوت معنی

تیمارهای آزمایشی بر مقدار روزگی دوره پرورش( اثر  32اول تزریق )

های در مقابل، گروه .(P>05/0)دار نشد معنی  Mیمونوگلوبینا

حاوی مکمل و شاهد بدون تنش گرمایی )شاهد مثبت( در مقایسه 

. در (=001/0P)با گروه شاهد منفی تیتر کلی باالتری داشتند 

روزگی(، اثر تیمارهای آزمایشی بر  46دوم تزریق ) مرحله

(. در P>05/0دار نشد )معنی M یمونوگلوبیناو  G ینیمونوگلوبا

دار یبادی معنهای آزمایشی بر میزان کل تیتر آنتیمقابل، اثر تیمار

بادی به تیمار شاهد . کمترین میزان تیتر آنتی(=006/0P)شد 
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ار استثنای تیممنفی تعلق داشت که با همه تیمارهای آزمایشی به

 رداعصاره آویشن اختالف معنی گرمگرم در کیلومیلی 650حاوی 

 500بادی نیز به تیمار حاوی داشت. بیشترین مقدار تیتر آنتی

ستثنای اگرم در کیلوگرم عصاره آویشن باغی تعلق داشت که به میلی

گرم در کیلوگرم عصاره آویشن باغی و تیمار میلی 650تیمارهای 

 داری نداشت. شاهد منفی با بقیه تیمارها اختالف معنی

 بحث

در آزمایش حاضر تنش حرارتی منجر به کاهش وزن زنده و 

های روزگی گردید. جیره 46افزایش ضریب تبدیل غذایی در پایان 

گرم در کیلوگرم میلی 500و سطح  Eحاوی پروبیوتیک، ویتامین 

عصاره آویشن باغی توانستند اثرات منفی تنش حرارتی را کاهش 

گروه فاقد تنش بودند. همچنین  دهند که از این نظر قابل قیاس با

 بیوتیکهای مورد استفاده در جیره حاضر به غیر از آنتیهمه مکمل

سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در شرایط تنش حرارتی گردید. در 

و همکاران در  Pirmohammadiراستای نتایج آزمایش حاضر، 

 یهای گوشتاثر پودر آویشن و پونه را بر عملکرد جوجه 6012سال 

در شرایط تنش گرمایی بررسی و گزارش کردند که این گیاهان 

(. 37شوند )باعث بهبود هضم خوراک در شرایط تنش گرمایی می

 هایاسانس آویشن در جیره استفاده از در مقابل در آزمایشی دیگر

ها در کل دوره های گوشتی اثرات مثبتی بر عملکرد آنجوجه

در مرحله اول پرنده  ،ییتنش گرما (. در زمان34شت )پرورشی ندا

ایش افز گیرد و سپس بامیاز سیستم خنک کننده تبخیری بهره 

طریق  بدینتا  دهدمی کاهشخود را دمای محیط، مصرف خوراک 

 بدنحاصل از متابولیسم مواد غذایی در  یمیزان تولید بار حرارت

دهد که تنش گرمایی (. نتیجه تحقیقات نشان می4) کاهش یابد

های اعث کاهش مصرف خوراک در نتیجه کاهش ترشح آنزیمب

گوارشی شده و در نهایت موجب کاهش قابلیت هضم مواد مغذی 

های گوشتی (. همچنین جوجه39گردد )های گوشتی میدر جوجه

تحت تنش گرمایی همواره از افزایش وزن کمتری در مقایسه با 

ستند. در های پرورش یافته در دمای طبیعی برخوردار هجوجه

هایی موسوم به حیوان در معرض دمای محیطی باال، پروتئین

های شوک گرمایی جایگزین پروفیل سنتزی پروتئین پروتئین

هایی باعث کاهش سنتز شود، تولید چنین پروتئینسلولی می

های طبیعی سلول شده و سبب عملکرد ضعیف در حیوانات پروتئین

کاهش مصرف خوراک، (. 67)باشد پرورش یافته در دمای باال می

منجر به کاهش مصرف پروتئین و مواد مغذی دیگر خواهد شد که 

(. در آزمایشی 30) شودوبه خود سبب کاهش سرعت رشد مین به

زنده بدن در  در شرایط تنش حرارتی با مصرف آویشن و پونه، وزن

دوره پایانی و همچنین در کل دوره پرورشی در مقایسه با گروه 

 ایی دیگر محققان(. همچنین در مطالعه37زایش یافت )شاهد اف

گرم در میلی 1000گزارش کردند که اضافه کردن تیمول به میزان 

های گوشتی باعث بهبود افزایش وزن شد کیلوگرم به جیره جوجه

در کیلوگرم گرم میلی 300یا  600(. در آزمایش دیگر افزودن 64)

های گوشتی افزایش وزن و در کل عملکرد کارواکرول به جیره جوجه

-Al(. در تضاد با نتایج آزمایش حاضر، 10رشد را بهبود بخشید )

Kassie  مشاهده کردند که با استفاده از اسانس  6009در سال

گرم در کیلوگرم جیره، وزن بدن میلی 600و  100آویشن به میزان 

 500) (. اثر مثبت سطح باالی عصاره آویشن1یابد )کاهش می

تواند ها میگرم در کیلوگرم( در آزمایش حاضر بر رشد جوجهمیلی

موجود در عصاره در سطح باالی  مؤثرمثبت مواد ثیر أتمربوط به 

استفاده از آن باشد. گزارش شد که افزایش وزن در اثر استفاده از 

این  ناشی از فعالیت موادی مانند کارواکرول است کهآویشن، 

بتی بر سیستم گوارشی دارند و همچنین باعث ترکیبات اثرات مث

افزایش فعالیت لیپاز و آمیالز پانکراس و هضم پروتئین، چربی و 

 شوند ویاستفاده از خوراک م یباعث بازدهی باال و شوندسلولز می

-(. در برخی از تحقیقات، اثرات آنتی1د )هندیرشد را افزایش م

دلیل بهبود عملکرد توسط ها اکسیدانی گیاهان و یا اجزای فعال آن

-(. این مطلب در مورد آویشن صدق می37گیاه گزارش شده است )

-کند چون اجزای فعال این گیاه )تیمول و کارواکرول( خاصیت آنتی

 اکسیدانی باالیی دارند.

 یادر مورد اثر پروبیوتیک بر ضریب تبدیل غذایی، در مطالعه

گزارش شد که استفاده  6016و همکاران در سال  Sohailتوسط 

در شرایط تنش های گوشتی درصد پروبیوتیک در جوجه 5/0از 

(. در آزمایشی 47یابد )حرارتی، ضریب تبدیل غذایی کاهش می

، باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی Eدیگر، سطوح باالی ویتامین 

ع مان اکسیدانی،رسد بدلیل خاصیت آنتینظر میگردید که به

شود ها و در نتیجه موجب بهبود عملکرد میاکسیداسیون چربی

در بهبود  C (. در آزمایش دیگر اثرات مثبت استفاده از ویتامین65)

ضریب تبدیل غذایی در شرایط تنش گرمایی را به افزایش مصرف 

(. همچنین موافق با 31اند )ها نسبت دادهاکسیژن توسط جوجه

درصد آویشن و  5/0رش شد که مصرف نتایج آزمایش حاضر، گزا

درصد مخلوط آویشن و پونه در شرایط تنش گرمایی باعث  5/0

(. گزارش شده است که 37گردد )کاهش ضریب تبدیل غذایی می

کاهش مواد فعال موجود در عصاره آویشن )تیمول و کارواکرول( با 

 هایممضر و افزایش جمعیت میکروارگانیس هایجمعیت میکروب
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آیند هضم فر موجب بهبود اهبیفیدوباکتر و هالانند الکتوباسیمفید م

(. در آزمایشی 66شوند )غذایی میضریب تبدیل به تبع آن بهبود و 

گرم در کیلوگرم تیمول و کارواکرول از اجزای میلی 20دیگر، مصرف 

-های گوشتی باعث بهبود فعالیت آنزیمفعال آویشن در جیره جوجه

( که این موضوع 61سیستم ایمنی شده است ) اکسیدانی وهای آنتی

هایی که وضعیت تواند در بهبود راندمان مصرف خوراک در جوجهمی

ها بواسطه شرایط تنش اکسیدانی بدن و سیستم ایمنی آنآنتی

باشد. محققان دیگر در مطالعات  مؤثرحرارتی ضعیف شده است، 

م تواند هضموجود در آویشن می مؤثرخود بیان کردند که ترکیبات 

هد قرار دثیر أتهای صفراوی را تحت را بهبود بخشیده و ترشح نمک

توانند سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی ( که از این طریق می33)

 شوند.

در آزمایش حاضر در شرایط تنش حرارتی، کمترین غلظت 

های تغذیه خون مربوط به گروه LDLگلیسرید، کلسترول و تری

سطح و یا  Cهای پروبیوتیک، ویتامین کملشده با جیره حاوی م

 ی و بیشترین غلظتباغ شنیعصاره آو گرم در کیلوگرممیلی 500

و همکاران  Sharifiبیوتیک مشاهده شد. های شاهد و آنتیدر گروه

جه بیوتیک را نتیعلت افزایش کلسترول در اثر آنتی 6013در سال 

ز ساوبرای سوختکاهش رشد و فعالیت میکروفلور روده مورد نیاز 

(. کاهش جمعیت میکروفلور 42های صفراوی بیان کردند )نمک

های صفراوی شده و در نتیجه روده باعث کاهش دکونژگه شدن نمک

شود که این موضوع موجب اسیدهای صفراوی بیشتری جذب می

گردد کلسترول کمتری به اسیدهای صفراوی تبدیل و غلظت آن می

های گرم مثبت مثل ه به اینکه باکتریدر خون باال رود. با توج

سبب کاهش کلسترول پرنده  دوباکترهایفیب و هالیالکتوباس

بیوتیک شوند، افزایش کلسترول در نتیجه مصرف آنتیمی

ت های گرم مثبدلیل مهار باکتریویرجینیامایسین ممکن است به

(. همچنین پیشنهاد شد که 12ها باشد )توسط این ترکیب

م توانند در کاهش فعالیت استیلیک و آنزیمی پروبیوتیکهای باکتری

)آنزیم محدودکننده در مسیر ساخت اسیدهای  Aکربوکسیالز 

 دگلیسریچرب( مؤثر باشند و از این طریق باعث کاهش غلظت تری
های موجود در (. همچنین برخی از میکروارگانیسم41شوند ) خون

های گوارشی برای ها از کلسترول موجود در اندامپروبیوتیک

امر سبب کاهش مقدار نمایند که این متابولیسم خود استفاده می

(. در مقابل، در آزمایشات دیگر 36شود )کلسترول جذب شده می

ه ک شده استهای پالسما گلیسریدآویشن باعث کاهش میزان تری

در سال  Al-Kassie(. 3،32) داردبا نتایج این آزمایش مطابقت 

 600و  100نشان داد که تغذیه اسانس آویشن به میزان  6009

گرم در کیلوگرم جیره، چربی بدن و سطح کلسترول پالسما را میلی

(. در مقابل در مطالعات دیگر آویشن هیچ اثر 1دهد )کاهش می

(. ساز 17،43،44ی بر غلظت کلسترول پالسما نداشت )دارمعنی

در  موجود مؤثراکسیدان نظیر ترکیبات وکار عمل ترکیبات آنتی

ها از گیاهان دارویی نظیر آویشن در کاهش لیپیدها و لیپوپروتئین

طریق مهار بیوسنتز کلسترول و افزایش تبدیل کلسترول به 

از پروتئین لیپلیپوو همچنین افزایش فعالیت  اسیدهای صفراوی

ترتیب غلظت کلسترول که از اجزای تشکیل دهنده باشد. به اینمی

یابد و به دنبال آن از سنتز هاست کاهش میلیپوپروتئین

گردد. از طرف دیگر با فعال شدن ها نیز کاسته میلیپوپروتئین

ها لظت آنها افزایش یافته و غلیپوپروتئین لیپاز، تجزیه لیپوپروتئین

(. همچنین گزارش شده است 2،16،62خون کاهش می یابد ) در

که از ترکیبات موجود در عصاره آویشن هستند ها ساپونینکه 

همچنین  (.42) دنشوخون کاهش سطح کلسترول  موجبتوانند می

گزارش شده است که استفاده ازکارواکرول استخراج شده از اسانس 

شود و ها میآویشن باعث تحریک رشد و تکثیر الکتوباسیل

و کاهش  های خونش مهمی در بهبود فراسنجهها نقالکتوباسیل

 (. 15لیپیدهای سرم دارند )

در آزمایش حاضر تنش حرارتی سبب کاهش پاسخ ایمنی 

های غذایی های گوشتی گردید و استفاده از مکملدر جوجه

یا عصاره  E، ویتامین Cبیوتیک، پروبیوتیک، ویتامین آنتی

آویشن باغی در جیره غذایی سبب افزایش پاسخ اولیه شدند که 

از این نظر مشابه گروه بدون تنش بودند. همچنین به استثنای 

گرم در کیلوگرم( میلی 650سطح پایین عصاره اویشن باغی )

 کهیدند گردهای غذایی سبب افزایش پاسخ ثانویه همه مکمل

 500الی عصاره آویشن باغی )باالترین پاسخ مربوط به سطح با

یمنی تنش گرمایی بر اتأثیر در زمینه  گرم در کیلوگرم( بود.میلی

و تیتر آنتی بادی مطالعات زیادی صورت گرفته است. در مطالعات 

مشخص شده است که تنش حرارتی به دلیل افزایش تولید 

 بادی و در نتیجه موجبکورتیکوسترون در بدن مانع تولید آنتی

(. این کاهش ممکن 14،19شود )بادی خون مییتر آنتیکاهش ت

ی در های التهاباست بطور غیر مستقیم بخاطر افزایش سیتوکین

شرایط تنش گرمایی باشد که منجر به تحریک تولید فاکتور 

(. 46،51آزادکننده کورتیکوتروپین از هیپوتاالموس گردد )

ورمون فاکتور آزادکننده کورتیکوتروپین منجر به افزایش ه

آدرنوکورتیکوتروپین از غده هیپوفیز شده که این هورمون به نوبه 

خود منجر به تحریک تولید کورتیکوسترون از غده آدرنال 

(. در 53آورد )بادی ممانعت بعمل میشود که از تولید آنتیمی
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مطالعه دیگری محققین نشان دادند که تنش حرارتی تولید 

دهد گوسفند را کاهش نمیبادی علیه گلبول قرمز خون آنتی

(. در مقابل، محققین دیگر گزارش کردند که به دنبال تنش 13)

بادی علیه گلبول قرمز خون گوسفند افزایش حرارتی تیتر آنتی

تواند به سن، نوع و (. تفاوت در نتایج این مطالعات می63یافت )

نژاد پرنده یا روش آزمایشی استفاده شده بستگی داشته باشد. 

تنش حرارتی بر پاسخ ایمنی ممکن است تحت تأثیر ن، همچنی

مدت و شدت تنش حرارتی قرار گیرد. در آزمایش تأثیر 

Haghighi  مشخص شد که تیتر  6005و همکاران در سال

علیه گلبول قرمز گوسفند در تیمارهای دارای  بادیآنتی

پروبیوتیک در نوبت دوم خونگیری باالتر از سایر تیمارها بود 

بطور مشابه نیز در آزمایش حاضر، بعد از تیمار حاوی سطح (. 60)

ه گلبول علی بادیدار تیتر آنتیباالی عصاره آویشن، بیشترین مق

قرمز خون گوسفند به تیمار حاوی پروبیوتیک تعلق داشت. 

ها ممکن است بواسطه تحریک سیستم ایمنی با پروبیوتیک

های لافزایش فعالیت سلو ،Tهای نوع افزایش لنفوسیت

خوار و افزایش سطوح پروتئین سرم خون باشد که این بیگانه

تم های سیسها از طریق سلولاثرات مرتبط با ترشح سایتوکین

(. همچنین در 2باشد )ایمنی تحریک شده بوسیله پروبیوتیک می

میزان تیترآنتی  Eو C آزمایش دیگر، با افزایش سطوح ویتامین 

و علیه ویروس  ز خون گوسفندبادی در جیره علیه گلبول قرم

سبب  E(. افزایش مصرف ویتامین 32نیوکاسل بهبود یافت )

 خواری و افزایشتقویت سیستم ایمنی از طریق افزایش بیگانه

عنوان یک به E (. ویتامین 12گردد )بادی میتولید آنتی

های آزاد تولید شده در اکسیدان طبیعی، در کاهش رادیکالآنتی

وان عنهای التهابی مطرح است و بهطبیعی و واکنشمتابولیسم 

اولین سد دفاعی در برابر عوامل اکسید کننده معرفی شده، که 

های ایمنی موثر توان نقش آن را در چگونگی پاسخرو می این از

دانست. در ارتباط با دالیل مثبت عصاره آویشن برای تولید تیتر 

موجود در عصاره ی ولفنتوان گفت که ترکیبات بادی میآنتی

آویشن موجب بهبود عملکرد سیستم ایمنی بخصوص در زمان 

(. 49شود )تنش گرمایی که سیستم ایمنی ضعیف است، می

همچنین گزارش شده است که گیاهان غنی از فالوونوئیدها و 

کاروتنوئیدها مانند شیرین بیان، مریم گلی و آویشن به خاطر 

 بهبودت ضد باکتریایی، باعث و همچنین اثرا Cداشتن ویتامین 

 (. 9شوند )سیستم ایمنی می عملکرد

 فادهاست که دهند می نشان حاضر تحقیق هایبه طور کلی، یافته

گرم در کیلوگرم جیره( مشابه میلی 500از سطح باالی عصاره آویشن )

 ریسودمندت تأثیر افزودنی مواد سایر به نسبت Eپروبیوتیک و ویتامین 

 بعالوه. در شرایط تنش حرارتی داشت رشد عملکرد با رابطه در

در  سطح باالی عصاره آویشن یا و Cپروبیوتیک، ویتامین  تیمارهای

 طریق زا لیپید متابولیسم بهبود سبب شرایط تنش حرارتی توانست

گردد که از این نظر  LDL-C و گلیسریدتری کلسترول، میزان کاهش

 ایط نرمال محیطی )شاهد مثبت(قابل قیاس با گروه پرورش یافته در شر

های استفاده شده در این آزمایش در بهبود همچنین همه مکمل .بود

 موثر بود و های گوشتی در شرایط تنش حرارتیپاسخ ایمنی در جوجه

 از این نظر سطح باالی عصاره آویشن بهتر از سطح پایین بود. 

 سپاسگزاری

 محل از پژوهش این در استفاده مورد امکانات و هزینه

ایالم در جهت حمایت از پایان نامه دانشجویان  دانشگاه اعتبارات

 مراتب نگارندگان وسیله بدین است که تأمین شده کارشناسی ارشد

 .دارندمی ابراز را خود قدردانی

 تعارض منافع
تعارض در منافع گزارش نشده است. سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Thyme extract has the antimicrobial and antioxidant components that can be useful for the broilers 

under heat stress condition. 

OBJECTIVES: This experiment was conducted to investigate the effects of Thymus vulgaris extract in comparison 

with some common feed additives on performance, blood biochemical parameters and antibody response in broiler 

chickens under heat stress conditions. 

METHODS: This study was conducted using 192 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) in a completely 

randomized design with 8 treatments in 4 replicates and 6 chicks per replicate. Treatments were as follows: 1) basal 

diet + standard temperature conditions (positive control); 2) basal diet + heat stress conditions (negative control); 3) 

negative control + 200 mg virginiamycin; 4) negative control + 150 mg Protoxin probiotic, 5) negative control + 250 

mg vitamin C, 6) negative control + 250 mg vitamin E, 7) negative control + 250 mg thyme extract, and 8) negative 

control +500 mg thyme extract per kg diet.  

RESULTS: Dietary thyme extract at the rate of 500 mg/kg as well as probiotic and vitamin E increased (P<0.05) body 

weight gain (2202, 2183 and 2199, respectively) and improved feed conversion (1.65, 1.74 and 1.66, respectively) 

compared with negative control group (body weight gain 1960 g and feed conversion ratio 1.96). Moreover, 500 mg/kg 

dietary thyme extract, probiotic and vitamin C reduced triglycerides, total cholesterol and low density lipoprotein 

during heat stress conditions (P<0.05). All dietary supplements groups significantly increased antibody titers against 

red blood cells as compared with negative control.  

CONCLUSIONS: In general, the results of the present study suggest that thyme extract at the level of 500 mg/kg of 

diet can be recommended as an alternative to the common feed additives to improve growth performance and health 

benefits of the heat-stressed broilers. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Feed and chemical composition of the diets of the starter, grower and final periods (g/kg). 
Table 2. Effect of experimental treatments on feed intake of broilers in different rearing periods (g). 

Table 3. Effect of experimental treatments on body weight gain of broilers in different rearing periods (g). 

Table 4. Effect of experimental treatments on feed conversion ratio of broilers in different rearing periods (g/g). 

Table 5. Effect of experimental treatments on blood biochemical parameters of broilers. 

Table 6. Effect of experimental treatments on antibody response (log2) of broilers. 
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