
 

   

تاثیر مصرف اسانس آشامیدني آویشن بر صفات عملكرد، سطح 

آنتي بادي بیماري هاي ویروسي  )نیوکاسل، آنفلوانزا، گامبورو  

و برونشیت( و فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي

bb

چكید ه 
به منظور بررس�ی تاثیر اس�انس آش�امیدنی آویش�ن بر صفات عملكرد، ایمنی و فراس�نجه های خونی از تعداد 500 قطعه جوجه 
خروس  در یک طرح آزمایش�ي کامال تصادفي با 4 تیمار و 5 تكرار اس�تفاده ش�د. تیمارها ش�امل شاهد )سطح صفر(، و سطوح 1، 
1/5 و 2 میلي لیتر اسانس آویشن در هر لیتر آب آشامیدني بودند. صفات مورد بررسی شامل شاخص های عملكردی، سطح سرمي 
آنتي بادي بیماري هاي ویروس�ي و فراس�نجه های خونی در س�نین 21 و 42 روزگي بودند. نتایج نش�ان داد که صفات عملكردی و 
فراس�نجه های خونی به طور معنی دار تحت تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن قرار گرفتند )p > 0/05(. خوراک مصرفي، افزایش 
وزن، ضریب تبدیل غذایی و بازده انرژی و پروتئین مصرفی تیمارهای دارای اس�انس آویش�ن به طور معنی دار  بهتر از ش�اهد بود 
)p > 0/05(. تغییر غلظت آنتي بادي بیماري های ویروس�ی در مقاطع 21 و 42 روزگي براي س�طوح مختلف اسانس آویشن نسبت به 
شاهد معني دار نبود )p < 0/05(. سطوح مختلف اسانس آویشن در مقایسه با گروه شاهد باعث افزایش معنی دار غلظت هموگلوبین، 
درصد هماتوکریت و تعداد سلول هاي قرمز و سفید در هردو مقطع 21 و 42 روزگي شدند)p > 0/05(. پیشنهاد مي شود برای بهبود 
صفات عملكرد، ایمنی و فراسنجه های خونی از سطوح 1/5 یا 2 میلی لیتر اسانس آویشن در آب آشامیدنی جوجه ها استفاده شود.

کلمات کلیدی: اسانس آویشن، فراسنجه های تولیدی، ایمنی و خونی، جوجه گوشتي 

• مجید کالنتر )نویسنده مسئول(
عضو هيئت علمی بخش علوم دامی مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان قم
• محمد قدمی
دانشجوی دکتری تغذیه دام، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری

• بابک رهبرنیا  
کارشناس ارشد معاونت  بهبود توليدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم
• مهدی خجسته کی
عضو هيئت علمی بخش علوم دامی مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان قم
تاریخ دریافت: آبان ماه 90      تاریخ پذیرش: بهمن ماه 93
Emali: m2332002@yahoo.com

در 

پژوهش و سازندگی شماره 109 زمستان 1394

Administrator
Typewriter
DOI: 10.22034/vj.2015.103028



38
 د ر

  پژوهش وسازند گی

•  Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 109 pp: 37-45
 Effect of drinking Thyme essence on performance, serum antibody level of viral diseases (Newcastle, Influenza, Gam-
baro, Bronchitis) and blood parameters in broiler chickens 
By: Kalantar, M., (Corresponding Author) Animal Science Department of of Qom,s Agriculture, Natural Resources and 
Education Centre , Qom, IR Iran. Qadami M., Ph.D. student of Animal Science Dept., Sari University of Agriculture and 
Natural Resources, Sari, IR Iran.  Rahbarnia B., M.Sc. of Animal Science, Animal Production Improvement Office of Qom's 
Jahade Keshavarzi Organization, Qom, IR Iran. Khojastekey M., Animal Science Department of of Qom,s Agriculture, Natural 
Resources and Education Centre , Qom, IR Iran. 
Received: October 2011        Accepted:  January 2014
Emali: m2332002@yahoo.com 
      This experiment was performed to evaluate the effect of drinking Thyme essence on performance, immune condi-
tion and some blood parameters in broiler chickens. A total number of 500 Ross-308 male broiler chickens were al-
located randomly to 4 treatments and 5 replicates using a CRD statistical design. Treatments were included plane water 
as control group and levels of 1, 1.5 and 2 ml of thyme essence in drinking water as experimental groups. Experimental 
traits were performance indices, serum antibody levels of important viral diseases, and some blood parameters at 21 
and 42 days of age. Results showed that different levels of thyme essence had a significant effect on performance and 
blood parameters (P<0.05). Feed intake, daily gain, feed conversion and efficiency of energy and protein consumption 
significantly improved through thyme essence treatments compared to control group (P<0.05). Serum antibody levels 
of viral diseases did not significantly affected by different levels of thyme essence (P>0.05). Concentration of HGB, 
percentage of HCT and number of RBC and WBC at 21 and 42 days of age were significantly higher in thyme essence 
treatments compared to control (p<0.05). As a final result, use of thyme essence in drinking water of broilers recom-
mended at levels of 1.5 and 2 ml per each liter due to its positive effects on performance health and blood parameters 
of birds. 
Key words: Broilers, Blood, Drinking thyme essence, Immunity, Performance characteristics.

مقدمه
گياهان دارویي و مشتقات حاصل از آن ها که تحت عنوان فيتوبيوتيک ها1 
آنتي بيوتيک ه��اي  ب��راي  مناس��بي  ش��ناخته مي ش��وند، جایگزین ه��اي 
 مش��وق رش��د در جيره یا آب آش��اميدني جوجه هاي گوش��تي مي باش��ند
و   Hashemi ؛   2007 هم��کاران،  و   Windisch 2005؛  Jacob؛  و   Griggs)
Davoodi؛ 2010Grashorn ،2010). فيتوبيوتيک ها عالوه بر تاثير بر سرعت 
رش��د و بهبود تولي��د، قادر به ایجاد اث��رات مثبت دیگ��ري از جمله بهبود 
وضعيت سالمتي (Acamovic  و Brooker؛، Willis 2005 و همکاران، 2007 
؛ Okitoi و هم��کاران، 2007 ؛ Tollba و همکاران، 2010)، تاثير بر جمعيت 
  Bolukbasi ؛2008 ؛Gulfraz و هم��کاران، 2007 ؛ Cross) ميکروب��ي روده
و هم��کاران، 2008 ؛ 2010Al-Kassie)، افزایش غظت آنتي بادي بيماري ها 
در س��رم خون (عبدالکریمي و ميرزا آق��ا زاده، 1389 ؛ Demir و همکاران، 
  2011Al-Jaff 2010 ؛Torki و Najafi و همکاران، 2010 ؛ Toghyani 2008 ؛
) و تاثير بر فراس��نجه های خوني  جوجه ها مي باش��ند (Tollba و همکاران، 
2010 ؛ Toghyani و هم��کاران، 2010 ؛ Al-Jaff ، 2011). در بي��ن گياهان 
دارویي آویش��ن با ن��ام علمي تيموس ولگاریس2 که ی��ک گياه علفي معطر 
داروی��ي متعلق به خانواده نعناعيان3 اس��ت، از درجه تاثير و اهميت زیادي 
برخوردار است (مصحفي و همکاران، 1385 ؛ Toghyani و همکاران، 2010 
؛  Tollba و هم��کاران، 2010).  مطالعات نش��ان داده اند که آویش��ن داراي 

اثر ضد باکتري، ضد قارچ و ضد کوکس��يدیا ب��وده (Najafi و Torki؛ 2010 
Ghasemi و هم��کاران، 2010؛ Tollba و همکاران، 2010) اس��ت. همچنين 
-He )  اثر آنتي اکس��يداني بارزي در مش��تقات این گياه دیده ش��ده اس��ت
tramp ، 2001 ؛ Bolukbasi و هم��کاران، 2006 ؛ Windisch و هم��کاران، 
2006 ؛ Hoffman و 2010Wu). مواد موثره اصلي موجود در اسانس آویشن 
شامل تيمول وکارواکرول هس��تند. این مواد جزء ترکيبات فنوليکي بوده و 
خواص یاد ش��ده براي آویشن به این مواد نسبت داده مي شود (Dorman  و 
دین��ز، 2000 ؛ Jamroz  و هم��کاران، 2003 ؛ Mitsch  و هم��کاران، 2004 ؛ 
Toghyani و هم��کاران، 2010). هدف این تحقيق بررس��ي اثرات توليدی و 
تعيين کارآیي مصرف انرژي و پروتئين و بررس��ي جنبه س��المتي جوجه ها 
شامل مطالعه سطح آنتي بادي بيماري هاي ویروسي و تغيير فراسنجه هاي 

خوني جوجه هاي گوشتي به  دنبال مصرف اسانس آشاميدني آویشن بود.

مواد و روش ها
به منظور بررسي تاثير اسانس آشاميدني آویشن بر صفات رشد، کارآیي 
مص��رف انرژي و پروتئين، س��طح آنتي بادي بيماري هاي ویروس��ي و تغيير 
جمعيت س��لول هاي خوني، آزمایشي با استفاده از تعداد 500 قطعه جوجه 
خروس س��ویه راس 308  در قالب یک طرح آماري کامال تصادفي با تعداد 
4 تيم��ار، 5 تک��رار و هر واحد آزمایش��ي دارای 25 قطعه جوجه، در مزرعه 

تأثیر مصرف اسانس آشامیدنی آویشن بر...
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پژوهش��ي مرکز تحقيقات کش��اورزي و منابع طبيعي استان قم به اجرا در 
آم��د. طول دوره آزمایش 42 روز ب��ود و جوجه ها از روز 8  آزمایش در بين 
گروه هاي آزمایشي مختلف به طور تصادفي توزیع شدند. تيمارهاي آزمایشي 
ش��امل: شاهد )سطح صفر( و س��طوح 1، 1/5 و 2 ميلي ليتر اسانس آویشن 
در هر ليتر آب آشاميدني بودند. جيره ها بر اساس جداول احتياجات غذایی 
مندرج در راهنمای پرورشی سویه راس 308 تنظيم شدند. جيره هاي مورد 
استفاده براي تمام گروه ها یکسان و از نظر انرژي و پروتئين یکنواخت بودند. 

مشخصات جيره های آزمایشی در جدول 1 ارایه شده است.
اختالف تيمارها نس��بت به هم، غلظت های مختلف اس��انس آویشن در 
آب آشاميدني آنها بود. اسانس آویشن خالص به همراه مواد حالل در سطوح 
مختلف به آب آش��اميدني جوجه ها اضافه ش��د. اس��انس به کار رفته از نوع 
خال��ص روغني با درجه خلوص 99/9 درصد، تهيه ش��ده ب��ه روش تقطير 
با بخار و س��اخت ش��رکت باریج اسانس کاش��ان بود. بر اساس روش تجزیه 
گروماتوگراف��ی گازی4 مواد موثره فعال موجود در اس��انس، حداقل ش��امل 
34 درص��د تيمول و کارواکرول ب��ود. ميزان خوراک مصرفي، افزایش وزن و 
ضری��ب تبدیل غذایي به عنوان صفات عملکردي اندازه گيری ش��دند. جهت 
محاسبه کارآیي مصرف انرژي و پروتئين تيمارها و مقایسه آنها نسبت به هم 

از فرمول های زیر استفاده شد )فرخوی و همکاران، 1371(.
x 100}انرژی قابل متابوليس��می موجود در متوس��ط خوراک مصرفی 
روزان��ه )کيلو کالری برگرم( / متوس��ط افزایش وزن روزانه )گرم({= کارآیی 

مصرف انرژی 
 متوسط افزایش وزن روزانه )گرم({ = نسبت بازده پروتئين مصرفی 

}مقدار پروتئين موجود در متوسط خوراک مصرفی روزانه )گرم(/ 
جوجه ها بر اس��اس دس��تورالعمل بهداش��تي منطقه پرورش در سن 2 
روزگي بر عليه برونش��يت، در س��نين 8 و 25 روزگي بر عليه گامبورو و در 
س��نين 14 و 32 روزگي بر عليه بيماري هاي نيوکاس��ل و آنفلوانزا واکسينه 
شدند. در سنين 21 و 42 روزگي از 2 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشي با 
اس��تفاده از لوله هاي حاوي خالء مخصوص در اندازه 2 ميلي ليتر خون گيري 
ب��ه عمل آمد. نمونه ها بصورت جفت بود و یکي از نمونه ها حاوي ماده ضد 
انعقاد هپارین و دیگري فاقد آن بود. س��طح آنتي بادي بيماري هاي یاد شده 
 AACC 5با اس��تفاده از دستگاه االیزا و رویه اس��تاندارد توصيه شده انجمن
)2001( تعيين ش��د. براي بيماري هاي نيوکاس��ل و آنفلوان��زا از کيت هاي 
تخصصي ش��رکت س��ين بيوتيک6 ساخت کش��ور کانادا و براي بيماري هاي 
برونش��يت و گامبورو از کيت هاي تخصصي ش��رکت بيوچک7 ساخت کشور 

جدول 1- ترکیب جیره های آزمایشی مورد استفاده در دوره های مختلف

* مكمل مورد استفاده در سطح 1 درصد در هرکیلوگرم جیره محتوي مواد مغذي زیر بوده است: 8400 واحد بین المللي ویتامینA، 18000 واحد 
بین المللي ویتامین D3، 300 میلي گرم ویتامین E، 24 میلي گرم ویتامین K، 18 میلي گرم ویتامینB6، 36 میلي گرم ویتامینB12، 3600 میلي 
گرم نیاسین، 120 میلي گرم اسید پانتوتنیک، 1/3 میلي گرم اسید فولیک، 900 میلي گرم کولین، 28/8 میلي گرم کلسیم، 19/1 میلي گرم فسفر، 

600 میلي گرم منگنز، 300 میلي گرم آهن، 480 میلي گرم روي، 60 میلي گرم مس،  1/5 میلي گرم کبالت و 9 میلي گرم ید.

پایاني )25 تا 42 روزگي(رشد )11 تا 24 روزگي(آغازین )1 تا 10 روزگی(اجزای جيره )درصد(

53/4156/3360/4ذرت

4136/232/25سویا

133روغن سویا

0/650/630/6کربنات کلسيم

1/751/721/7دي کلسيم فسفات

0/250/250/25مکمل ویناميني*

0/250/250/25مکمل معدني*

0/30/30/3نمک

0/440/40/35متيونين

0/950/920/9ليزین

100100100جمع

304031703200انرژي قابل متابوليسم)کيلوکالري در کيلوگرم خوراک(

22/821/119/5پروتئين خام

0/950/930/85کلسيم

0/470/450/4فسفر قابل جذب
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کانادا استفاده شد. تراکم هموگلوبين خون توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و 
 .)Swensen ، 1951( با روش اندازه گيري س��يانومت هموگلوبين8 تعيين شد
ش��مارش سلول هاي خوني از جمله س��لول هاي قرمز و سفيد خون با روش 
رنگ آميزي و اس��تفاده از الم هاي هماسيتومتر9 در زیر ميکروسکوپ انجام 
ش��د (Gross و 1983Sigel). تعيي��ن درصد هماتوکریت نيز با اس��تفاده از 

لوله هاي ميکروهماتوکریت10 صورت گرفت (Kececi  و همکاران، 1998). 
داده های بدست آمده توسط نرم افزار SAS )2004( ویرایش 9/1  با 
رویه تجزیه واریانس و مدل خطي عمومي11 ( GLM) تجزیه آماری شدند. 
مقایسه ميانگين ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن و فرض خطاي 0/05 
به  عملکردی  داده های  تجزیه  براي  استفاده  مورد  آماري  مدل  شد.  انجام 
شرح مدل )Ti + eij + µ )1   = و Yij و برای داده های چند مشاهده ای  به 
شرح مدل )Ti + eij + Seijk +  µ )2 =  ب Yijk بود. در مدل های فوق اجزاء 
مختلف به شرح ذیل بودند: Yijو Yijk مقدار هر مشاهده ؛ µ  = ميانگين 
مشاهدات ؛  Ti =  اثر تيمار ؛  eij =  اثر اشتباه آزمایشي )j امين مقدار اشتباه 
از i امين تيمار( و Seijk = اثر اشتباه نمونه برداری )k امين مشاهده از j امين 

واحد مربوط به i امين تيمار(.

نتایج و بحث
صفات عملكرد و تعیین کارآیي مصرف انرژي و پروتئین

نتایج مربوط به تاثير سطوح مختلف اسانس آویشن بر صفات عملکرد و 
کارآیي مصرف انرژي و نسبت بازده پروتئين مصرفی در جوجه هاي گوشتي 

در جدول 2 ارائه شده است. 
همانطورکه در جدول 2 نشان داده شده، ميانگين های مربوط به صفات 
متوس��ط خوراک مصرفي و  متوسط افزایش وزن روزانه در تيمارهای دارای 
 .)P>0/05( اس��انس آویش��ن به طور معنی دار بيش��تر از تيمار ش��اهد بود
همچنين مقادی��ر ضریب تبدیل غذایی در این تيمارها نيز به طور معنی دار 
کمتر از شاهد بود )P>0/05(. با مرور نتایج جدول فوق مشاهده مي شود، با 
افزایش س��طح اسانس آویشن در آب آشاميدني جوجه ها، صفات عملکردي 

بهبود یافت و ش��اخص هاي ميزان خ��وراک مصرفي و افزایش وزن جوجه ها 
روند صعودي نش��ان داد و ضریب تبدیل غذای��ي کاهش یافت. این یافته ها 
Torki و Najafi ؛2001 ؛Hertramp ؛ 2000 ؛Al-Kassie در توافق با نتای��ج

 Wu و  Hoffman و هم��کاران )2007(؛ Willis ظ2009 ب��ود اما با نتای��ج
)2010( همخوان��ي نداش��ت. دالی��ل تاثير مثب��ت فرآورده ها و مش��تقات 
گياه��ي بر بهبود صفات رش��د و عملکرد به م��واردي از جمله اثر تحریکي 
این فرآورده ها بر دس��تگاه گوارش و فرآیند هضم، تحریک و تش��دید ترشح 
آنزیم هاي گوارش��ي، افزایش کارآیي استفاده از مواد مغذي خوراک، افزایش 
کارآیي کبد، افزایش اش��تها به دليل بهب��ود عطر و طعم خوراک و مواردي 
 از این قبيل نس��بت داده شده اس��ت (Griggs  و Jacob؛2005؛ Paryad  و

Mahmoudi؛2008؛ Grashorn؛2010). نتایج مربوط به تاثير سطوح مختلف 
اس��انس آشاميدنی آویش��ن بر کارآیی مصرف انرژي و نسبت بازده پروتئين 
مصرفی بيانگر تاثير معني دار ترکيب مذکور در س��طوح مختلف نس��بت به 
تيمار ش��اهد بود )P>0/05(. به طور مش��خص، نتایج این تحقيق نشان داد 
ک��ه  مصرف انر ژي )کيلوکالري( به ازاي ه��ر گرم افزایش وزن در تيمارهاي 
مکمل ش��ده با اسانس آویشن نسبت به ش��اهد کمتر بود و به عبارت دیگر 
ای��ن تيمارها از کارآیی مصرف انرژی باالتری )به طور متوس��ط حدود 4/3 
درصد( نس��بت به ش��اهد برخوردار بودند. همچنين ميزان مصرف پروتئين 
)گ��رم( به ازای  هر گرم افزایش وزن در تيمارهاي مکمل ش��ده با اس��انس 
آویش��ن نسبت به ش��اهد کمتر بود و به عبارت دیگر این تيمارها از نسبت 
بازده پروتئين مصرفی باالتری )به طور متوس��ط حدود 4/15 درصد( نسبت 
به شاهد برخوردار بودند. همانطور که نتایج تحقيقات  مرتبط نشان مي دهد،  
ترکيبات مورد استفاده به عنوان محرک رشد و جایگزین آنتي بيوتيک ها در 
جيره یا آب آش��اميدني طيور باید از جنبه هاي مختلف بهره وري تغذیه اي 
نظي��ر افزایش کارآی��ی انرژي و پروتئين مصرفی، کاه��ش یا تنظيم ذخيره 
چربي و س��نتز پروتئين در بدن نس��بت به گروه ش��اهد برتري داشته یا در 
مقایسه با گروه آنتي بيوتيک قابل رقابت باشند. یافته هاي این مطالعه نشان 
داد، اس��انس آشاميدني آویشن از جنبه هاي بهبود صفات عملکرد و افزایش 

جدول 2- اثر سطوح مختلف اسانس آویشن بر صفات عملكرد، کارآیي مصرف انرژي و نسبت بازده پروتئین مصرفی جوجه هاي گوشتي در کل 
دوره پرورش

* منظور سطوح مختلف اسانس آشامیدنی آویشن در هر لیتر آب مصرفی است.  *حروف متفاوت درهر ستون بیانگر اختالف معني دار آماري در 
سطح احتمال خطاي 5 درصد مي باشد.

تيمارها *  
متوسط خوراک مصرفي 
روزانه )گرم /پرنده/ روز(

متوسط افزایش وزن روزانه 
)گرم /پرنده/ روز(

ضریب تبدیل غذایي
کارآیی مصرف 
انرژي )درصد(

نسبت بازده پروتئين 
مصرفی )گرم/گرم(

b58/12 c1/97 a16/18 b2/41 b  114/49شاهد

ab60/22 b1/91 ab16/72 ab  2/48   ab  115/02سطح 1 ميلی ليتر 

a62/13 a1/87 b17/07 a2/54 a  116/18سطح  1/5 ميلی ليتر

a61/4 a1/90 b16/85 a2/51 a 116/56سطح  2 ميلی ليتر

 SEM0/610/420/020/170/03

P- value0/0280/0470/0280/0290/044

تأثیر مصرف اسانس آشامیدنی آویشن بر...
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به��ره وري تغذیه )کارآیي مصرف انرژي و نس��بت ب��ازده پروتئين مصرفی(، 
نتایج مناس��بي ارایه داده و مي تواند به عنوان یک افزودني مفيد و بي ضرر 
در آب آش��اميدني جوجه های گوش��تی مطرح باش��د. Jamroz  و همکاران 
)2003( کارآیي اس��تفاده از انرژي جيره را در هنگام استفاده از مکمل هاي 
گياهي بيش��تر از زماني که از  این مکمل ها اس��تفاده نش��د، برآورد کردند. 
همچني��ن گ��زارش کردند که ضریب قابليت هضم م��واد مغذي جيره و نيز 
قابليت هضم پروتئين با اس��تفاده از ای��ن ترکيبات بهبود مي یابد. Cross  و 
هم��کاران )2007( نيز نش��ان دادند که کارآیي اس��تفاده از پروتيئن جيره 
در موقع اس��تفاده از مکمل های گياهي بهب��ود یافت. همچنين Jamroz  و 
همکاران )2003( با اس��تفاده از عصاره های گياهي مختلف نشان دادند که 
ضریب قابليت هضم پروتئين س��طوح مختلف مکمل آویشن نسبت به گروه 
شاهد بهبود یافت. یافته هاي Demir و همکاران )2008( ؛ Cross و همکاران 

)2007( نيز در تایيد این مطلب بود.

اندازه گیري آنتي بادي بیماري هاي ویروسي
نتایج مربوط به تاثير س��طوح مختلف اس��انس آویشن بر سطح سرمی 
آنتي بادي هاي مربوط به بيماري هاي نيوکاسل، آنفلوانزا، برونشيت و گامبورو 

در سنين 21 و 42 روزگي در جدول 3  ارائه شده است. 
نتایج مرب��وط به اندازه گيري ميزان آنتي ب��ادي  مربوط به بيماري هاي 
نيوکاسل، آنفلوانزا، برونشيت و گامبورو در سن 21 روزگي بيانگر عدم تاثير 
معني دار اس��انس آویشن در س��طوح بکار رفته بر تغيير سطح سرمی آنتي 
بادي بيماري هاي فوق می باشد. این بدان معني است که بر اساس نتایج این 
آزمایش اس��تفاده از اسانس آویشن نمي تواند در افزایش سطح سرمی آنتي 
بادي بيماری ها موثر باش��د. در این مورد تناقض زیادي بين نتایج تحقيقات 
به چشم مي خورد به طوري که نتایج تحقيقات Ahsan-Ul-Haq و همکاران 
)1999( ؛ Panda و هم��کارن )2000( ؛ Mountzouris و همکاران ) 2009 
(؛ Ghasemi و همکاران )2010(  حاکي از تاثير مثبت فرآورده هاي گياهي 

ب��ر غلظت آنتي بادي هاي خون بوده در ع��وض نتایج تعدادي از محققان از 
جمله اس��دي مقدم و هم��کاران )1386(؛ Toghyani و همکاران )2010(؛ 
 Torki و  Najafi .2010 (؛  چنين اثري را تایيد نمي کند( Torki و Najafi
)2010( پاس��خ اوليه آنتي بادي هاي سرم خون جوجه ها در مرحله رشد را 
بعد از استفاده از اسانس روغنی گياه آویشن مثبت ارزیابي کرده و تاثير آن 
را بر بهبود س��طح آنتي بادي بيماري نيوکاسل معني دار نشان دادند ولي با 
افزایش سن جوجه ها در مرحله پایاني پاسخ ثانویه آنتي بادي هاي سرم خون 
مثبت نبود و اس��انس آویش��ن بر بهبود آن تاثيري نداشت. بر اساس نتایج 
تحقيق مزبور مواردی چون ش��کل مصرف، شرایط مصرف، سطوح مصرفي و 
غلظت مواد موثره در ترکيب مورد اس��تفاده از جمله عواملي هس��تند که بر 

نتایج حاصله در این زمينه تاثير مثبت یا منفي خواهند گذاشت.
 در سن 42 روزگي نيز مشابه سن 21 روزگي تاثير سطوح مختلف اسانس 
آویشن بر سطح سرمی آنتي بادي بيماري هاي نيوکاسل، آنفلوانزا، برونشيت 
و گامبورو معنی دار نبود. نتایج تحقيقات مرتبط با تاثير مش��تقات گياهی بر 
صفات ایمنی در هر دو جنبه مثبت و منفي مشاهده می شوند. )اسدي مقدم 
و هم��کاران، 1386؛ اعمي ازغدي و هم��کاران، 1389؛ عبدالکریمي و ميرزا 
آق��ا زاده، 1389؛ Toghyani و هم��کاران )2010 ( ؛ Ghasemi و همکاران 
 Tollba .)2011( و هم��کاران Rahimi ؛)2010( Torki و Najafi ؛)2010(
و همکاران )2010( با بررس��ي سطح سرمی آنتي بادي بيماري نيوکاسل در 
پاسخ به استفاده از عصاره گياهان دارویي )آویشن و مرزه( در ترکيب با اسيد 
آلي یا بدون آن در جيره جوجه هاي گوش��تي نشان دادند که عصاره گياهي 
به ش��کل مستقل یا به همراه اسيد آلي بخوبي قادر به افزایش سطح سرمی 
آنت��ي بادي بيماري نيوکاس��ل در خون جوجه ها ب��ود و این تغيير معني دار 
-Do (Chevallier؛1996،   ش��د. نامبرده با بررس��ي نتایج دیگ��ر محقق��ان
man و Deans، ؛Friedman 2000 و هم��کاران، 2004 ؛ Bozin و همکاران، 
2006)، اظهار کرد که دالیل اصلي این تغيير مي تواند ناشي از بهبود شرایط 
فيزویولوژیکي ناش��ي از مصرف عصاره باش��د که بجز وضعيت ایمني س��ایر 

جدول 3- اثر سطوح مختلف اسانس آویشن بر میزان آنتي بادي هاي سرم خون در سنین 12 و 24 روزگي

* منظور سطوح مختلف اسانس آشامیدنی آویشن در هر لیتر آب مصرفی است.  *حروف متفاوت درهر ستون بیانگر اختالف معني دار آماري در 
سطح احتمال خطاي 5 درصد مي باشد.

در سن 42 روزگي در سن 21 روزگي

تيمارها*
تيتر آنتي بادي 

نيوکاسل
تيتر آنتي بادي 

آنفلوآنزا
تيتر آنتي بادي 

برونشيت
تيتر آنتي بادي 

گامبورو
تيتر آنتي بادي

نيوکاسل
تيتر آنتي بادي 

آنفلوآنزا
تيتر آنتي بادي 

برونشيت
تيتر آنتي بادي 

گامبورو

522/50344/63195/202361720/201123/13653/207551/40شاهد

574/30339/63197/40239/601719/401112/61641/807588/40سطح 1 ميلی ليتر

587360/55215/80280/201768/401149/46640/207607سطح 1/5 ميلی ليتر

575/50360/59177/802341697/401083/81625/807541/60سطح 2 ميلی ليتر

SEM14/7017/1813/6014/6825/8525/9814/5618/49

P- value0/9680/9260/9480/6430/7640/5480/3850/510
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صفات توليدي را نيز بهبود مي دهد و به طور غير مستقيم بر وضعيت ایمني 
ني��ز تاثير مي گذارد. همچنين وجود ترکيبات موث��ري نظير ترکيبات فنلی 
)تيمول، کارواکرول و کاپساس��ين( باعث تحریک رش��د و تکثير بافت های 
مولد س��لول ها و فرآورده های ایمنی شده و پاسخ ایمني در بدن پرندگان را 
بهبود می بخش��د، همانطور که بخوبي باعث ایجاد تغييرات متابوليکي مثبت 

و افزایش ميزان رشد مي گردند. 

تغییرفراسنجه هاي خوني
نتایج حاصل از تاثير سطوح مختلف اسانس آویشن بر تغيير مشخصه هاي 
خوني جوجه های گوش��تی در س��نين 21 و 42 روزگ��ي در جدول 4  ارائه 

شده است.
نتایج جدول 4 بيانگر این مطلب اس��ت که مش��خصه هاي خوني نظير 
مقدار هموگلوبين، درصد هماتوکریت، تعداد س��لول هاي قرمز و سفيد خون 
جوجه ه��ا در هر دو س��ن 21 و 42 روزگ��ی به طور معن��ی دار تحت تاثير 
س��طوح مختلف اس��انس آویش��ن قرار گرفته و عموما در غلظت های باالتر 
 اس��انس، از ميانگين های باالتری نس��بت به تيمار ش��اهد برخ��وردار بودند

)P > 0/05(. هماهنگ با دیگر نتایج تحقيقی، تغيير س��طح فراس��نجه های 
خون��ي در ای��ن آزمایش نيزحاکي از تاثير اس��انس آویش��ن ب��ر اندام های 
لمفوئيدی مولد سلول های خونی نظير طحال و تحریک فعاليت خون سازي 
Al- و هم��کاران، 2007؛ Nworgu) در مغ��ز اس��تخوان جوجه ها مي باش��د

Kassie ؛2009 ؛Ghasemi و هم��کاران، 2010؛ Tollba و همکاران، 2010). 
ای��ن تغيي��رات در مجموع اثر مثبت��ی بر بهبود وضعيت ایمنی و س��المتی 
جوجه های آزمایش نس��بت به گروه ش��اهد داشته اس��ت. با توجه به اینکه 
جوجه های آزمایش تحت اس��ترس قرار نداش��ته و دچار بيماری خاصی نيز 
نبودن��د، بنابراین فرض فوق احتمال بيش��تری یافته و حاکی از تاثير مثبت 
فرآورده مزبور بر اندام های مولد س��لول های قرمز و س��فيد خونی می باشد. 

تحقيقات انجام ش��ده روی خواص فرآورده های گياه��ی گویای این مطلب 
اس��ت که اس��تفاده از ترکيبات و مکمل های دارویی با منشای گياهی باعث 
Al-Jaff) تحری��ک اندام های لمفوئيدی و س��لول های خون س��از می گردند 

2011؛ Rahimi و همکاران، 2011). این گياهان با داشتن مواد موثره خاص 
باعث تقویت و تکثير س��لول های نوع فيبروبالس��ت با منش��ای جنينی در 
جوجه ها می ش��وند که  در توس��عه سيس��تم ایمنی، اندام های لمفوئيدی و 
بافت مغز استخوان نقش دارند (Najafi و Torki؛2010؛ Tollba و همکاران، 
2010؛ Paul و هم��کاران، 2010). خ��واص آنتی اکس��يدانی موجود در مواد 
موثره آن ها نيز طيف وس��يعی را تشکيل می دهند )شامل ترکيبات فنليک، 
فالوونوئيدها، تانن ها، اس��يدهای کربوکسيليک، اس��يد فایتيک، سيناپين و 
تعداد دیگری از ترکيبات( که قابليت انهدام و از بين بردن رادیکال های آزاد 
 Wu و Hoffman) و عوامل منهدم کننده سلول و محصوالت سلولی را دارند
و 2010(. Paul و همکاران )2010( تاثير مس��تقيم عوامل تغذیه اي از جمله 
ویتامين ه��ا و آنزیم ها بر کارآیي اندام هاي توليدکننده س��لول هاي خوني را 
نشان دادند. Tollba و همکاران )2010( گزارش کردند که ترکيبات مختلف 
موجود در اندام ها یا فرآورده هاي حاصل از گياه آویشن به علت برخورداري 
از اثرات تغذیه اي )مقادیر باالي آهن در گياه آویشن( و ضد اکسيداتيو قادر 
به تحریک اندام هاي مولد س��لول هاي خوني مي باش��ند. این اثر  در تحریک 
افزایش توليد س��لول هاي قرمز خون با مصرف روغن اسانسي گياه  دارچين 
توسط Ibrahim و همکاران )2000( و Friedman و همکاران )2004( نشان 
داده شد. Al-Kassie )2009( نشان داد استفاده از اسانس روغنی آویشن و 
دارچين در جيره جوجه هاي گوش��تي باعث افزایش معني دار فراسنجه هاي 
س��لول هاي قرمز،  ميزان هموگلوبين، درصد هماتوکریت و تعداد سلول هاي 
س��فيد خون گردید. به ای��ن ترتيب افزودن ترکيب فوق به آب آش��اميدني 
جوجه ه��ا در زمينه تغيير س��طوح فراس��نجه هاي خون��ي و تغيير جمعيت 
س��لول هاي خوني موثر بوده و حائز اهميت است. همانطور که توضيح داده 

جدول 4-  اثر سطوح مختلف اسانس آویشن بر تغییر مشخصه هاي خوني جوجه هاي گوشتي در سنین 12 و 24 روزگي

* منظور سطوح مختلف اسانس آشامیدنی آویشن در هر لیتر آب مصرفی است. 
  *حروف متفاوت درهر ستون بیانگر اختالف معني دار آماري در سطح احتمال خطاي 5 درصد مي باشد.

HGB= مقدار هموگلوبین ؛ HCT= درصد هماتوکریت؛ RBC= مقدار گلبول های قرمز؛ WBC= مقدار گلبول های سفید.

در سن 42 روزگي در سن 21 روزگي

تيمار ها*
HGB
)g/dl(

HCT
)%(

RBC
)106/ml(

WBC
)103/ml(

HGB
)mg/dl(

HCT
)%(

RBC
)106/µl(

WBC
)103/µl (

b30/78 b2/24 b2/08 b7/31 b30/48 b2/24 b1/98 b 7/04شاهد

b31/65 ab2/35 ab2/14 b8/01 a32/36 a2/53 a2/01 ab 7/11سطح 1 ميلی ليتر

a31/01 ab2/23 b2/84 a7/22 b31/19 ab2/54 a2/24 a 8/02سطح 1/5 ميلی ليتر

a32/85 a2/53 a2/82 a8/15 a32/53 a2/86 a2/32 a 8/07سطح 2 ميلی ليتر

SEM0/060/210/050/020/050/310/060/02

P- value0/0010/0030/0020/0010/0010/0010/0010/001

تأثیر مصرف اسانس آشامیدنی آویشن بر...
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شد، این قبيل تغييرات که در نتيجه تاثير مستقيم یک ترکيب یا فرآورده در 
جيره یا آب بوجود مي آیند، از نظر تحریک توليد یا تغيير جمعيت و نسبت 
س��لول هاي مفيد خون از جنبه هاي مختلف حائز اهميت بوده و با توجه به 
تاثير مس��تقيم آن ها در وضعيت سالمتي، ایمني و قدرت ماندگاري موجود 
زنده قابل بررس��ی و بهره برداری مي باش��ند. Ghasemi و همکاران )2010( 
نش��ان دادند که اس��تفاده از دو گياه دارویي سير و آویشن  بصورت مستقل 
یا توام باعث افزایش ميزان گلبول هاي قرمز و س��فيد و درصد هموگلوبين و 
هماتوکریت و همچنين تعداد س��لول هاي لمفوئيدي گردید. نتایج تحقيقات 
متعدد در مورد بکارگيري ترکيبات طبيعي غير آنتي بيوتيکي و فرآورده هاي 
گياهان دارویي، این قبيل تغييرات را مثبت و قابل بهره برداري معرفي نموده 
اس��ت (Annongu و همکاران، 2010؛ Paryad و همکاران، 2008؛ Najafi و 

Torki؛ 2010؛ Demir و همکاران، 2008؛ Paul و همکاران، 2010) .

نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به نتایج به دس��ت آمده از این آزمایش مي توان اظهار داش��ت 
اسانس آویشن به شکل آشاميدني برای جوجه های گوشتی قابل استفاده بوده 
و باعث بهبود معنی دار صفات عملکردی و فراس��نجه های خونی می گردد. 
ترکيبات فعال و مواد موثره موجود در گياه آویش��ن به علت داش��تن اثرات 
مثبت برعملکرد و فيزیولوژی پرنده قادر به تحریک رشد و بهبود سالمتی و 
قدرت ماندگاری می گردند. در مجموع به دليل تاثير مثبت اس��انس آویشن  
و نظر به ابعاد مختلف مصرف این اس��انس از جمله عدم ایجاد تاثير س��وء، 
س��هولت مصرف،  ارزیابي و کنترل مصرف دقيق تر روش آشاميدنی نسبت به 
سایر روش ها، صرفه اقتصادي و توليد داخل بودن ترکيب مزبور، استفاده از 
اسانس آویشن به شکل آشاميدني در سطح 1/5 تا 2 ميلی ليتر در هر ليتر 

آب آشاميدنی جوجه ها عملي و قابل توصيه مي باشد.

پاورقی ها
1. Phytobiotics
2. Thymus vulgaris  
3. Lamiaceae SP.
4. Gas Chromatography (GC) 
5. American Association for Clinical Chemistry (AACC) 
6. Synbiotic
7. Biochek
8. Cyano-methaemoglobin
9. Hemocytometer
10. Microhematocrit
11. General Linear Model (GLM)

تشكر و قدردانی
از زحمات مدیر عامل محترم جناب آقاي مهندس روش��ن و سایر مسئولين 
ش��رکت تعاوني مرغداران گوشتي اس��تان قم به جهت حمایت مالي از این 

تحقيق تقدیر و سپاس به عمل مي آید. 
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