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ثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات الشه و برخی أبررسی ت
هاي گوشتی تحت تنش گرماییهاي خونی جوجهفراسنجه

3پرویز فرهومند و *2، محسن دانشیار1علی پیرمحمدي

11/6/94: تاریخ پذیرش17/11/93:  تاریخ دریافت

چکیده
به منظور بررسی  این تحقیق.گرددعملکرد در طیور میبدتر شدن تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث ایجاد تنش گرمایی از طریق

هاي خونی در شرایط فراسنجههاي گوشتی بر عملکرد، خصوصیات الشه و برخی جوجهيثیر پودر گیاهان آویشن و پونه در جیرهأت
تکرار  5تیمار و  4با  تصادفی س در قالب طرح کامالًاريسویهنر یک روزه  يقطعه جوجهدویست .  صورت گرفتاي دورهتنش گرمایی 

آویشن و  درصد5/0پونه،  درصد5/0، شاهد يرهاي آزمایشی شامل جیرهتیما. استفاده شد )جوجه در هر تکرار 10(به ازاي هر تیمار 
تیمارهاي  يپایانی و کل دوره با مصرف همه يدر دروه گیريوزننتایج نشان داد که . آویشن و پونه بودند مخلوط درصد5/0

مصرف آویشن و مخلوط آویشن و پونه باعث کاهش ضریب تبدیل . )>05/0P(نمایدمیآزمایشی در مقایسه با شاهد افزایش پیدا 
بطنی گردید ولی میزان افزایش ناشی از  يبه افزایش چربی حفرهمنجر تیمارهاي آزمایشی  يمصرف همه.)>05/0P(خوراك شدند 

گلیسرید مصرف پونه به تنهایی میزان تري). >05/0P(مصرف آویشن باالتر از مقدار مربوط به پونه و یا مخلوط پونه و آویشن بود 
چنین مصرف آویشن و پونه باعث کاهش اوره خون گردید هم). >05/0P(خون را در مقایسه با سایر تیمارهاي آزمایشی افزایش داد 

)05/0P< .(تیمار شاهد و  يهاي دریافت کنندهجوجهآویشن هماتوکریت باالتري در مقایسه با  يهاي دریافت کنندهعالوه جوجهه ب
از طریق بهبود هضم خوراك و  یا توام پودر آویشن و پونه احتماالً مجزابه طور کلی مصرف ). >05/0P(ي پونه داشتند دریافت کننده

. گرددو ضریب تبدیل خوراك می گیريهاي کلیوي باعث بهبود وزنچنین کاهش آسیبهم

گیريوزن گلیسرید،تري، خوراك ضریب تبدیلآویشن، پونه، : کلیديکلمات

مقدمه
جهان یک  اشتغال در صنعت طیور در بسیاري از نقاط.

نقش راهبردي در میان صنایع کشاورزي دارد و به عنوان 
-براي انسان محسوب میپروتئین حیوانی  يمین کنندهأت

مناطقدرطیورپرورش). John and Morêki 2008(شود 
هايقسمت.  استافزایشبهروسرعتبهجهانگرمسیر
ایندرجنوبیآمریکايآفریقا،آسیا،هايقارهازوسیعی
ازايعمدهسهمواند شدهواقعهواییوآبشرایط

.Lee et al(انددادهجايخوددرراجهانجمعیت

آسایشمنطقهازباالتربهمحیطدمايافزایشبا.)2007

دانشگاه ارومیه ي کشاورزي،دانشکده ،ي طیورتغذیهکارشناسی ارشد دانشجوي  1
دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزي، گروه علوم دامی، دانشیار*2
دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزي، استاد گروه علوم دامی، 3

ایندروافتادهاتفاقپرندهدرگرماییتنشحرارتی،
هايمتابولیتواسیدیتهدرفیزیولوژیکیتغییراتحالت
بازدهیعدمومصرفکاهش. گیردمیصورتخون

کاهشالشه،فیتیککاهش،وزنکاهشخوراك،مناسب
هايآسیبترینمهمازبدنایمنیسیستمودفاعیقدرت
 Borges et al. 2004, Cooper  and(هستند گرماییتنش

Washburn 1998  .(ثیر بر أاز طریق تتنش گرمایی
ها و در کوالمینموجب آزادسازي کاته  ،اعصاب سمپاتیک

هاي آزاد در خون و منجر به تولید رادیکال ،نتیجه

E-mail: mohsen_daneshyar@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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با حمله هاي آزاد رادیکال. گرددبافت قلب میهاي سلول
هاي بدن غیر اشباع به غشاي سلول يهابه ساختار چربی
هاي آزاد پراکسیداسیون را رادیکال. کنندآسیب وارد می

ت لیپوپراکسیدها ها افزایش داده و بنابراین غلظوللسدر 
یابد و در نتیجه منجر به کاهش افزایش میها بافتدر 

سوپراکسید هاي گلوتاتیون پراکسیداز، فعالیت آنزیم
 .Mirzaei-Aghsaghali et al(گردد دسموتاز و کاتاالز می

آلدئید یک شاخص پراکسیداسیون ديمالون ).2012
تخریب  به دنبال، تنش گرماییشرایط در که  استلیپیدي 

 Kucuk(شودمی، تولیدآزادهاي رادیکالایجادها وبافت

et al. تنش گرمایی مزمن باعث اثرات مضري بر ).2003
Tekeli(گرددمیهاي گوشتی جوجهوري بهرهعملکرد و 

et al. 2006 .(Mujahid 2005سال در  کارانمو ه
که تنش گرمایی حاد باعث ایجاد تنش  کردندگزارش

محیطیدماي. شودمیهاي گوشتی جوجهاکسیداتیو در 
سیستمچنینهموگرددمیاکسیداتیوتنشبهمنجر باال

شرایطایندر.دکنمیضعیفرااکسیدانیآنتیدفاعی
دردخیلمعدنیموادوهاویتامینبرخیپالسماییسطوح
چنین میزانو همیابدمیکاهشبدناکسیدانیآنتیسیستم

شدهگزارش.یابدمیافزایشاکسیژنفعالهايرادیکال
هیدروژن،پراکسیدهمانندفعال اکسیژناشکالکهاست

ایناز.اردذگمیمتابولیسموسلولرشدبرمخربیاتاثر
پروتئینغلظتکاهشباهمراهمحیطیهايتنشگذشته،

 Iwagami(باشند میاکسیدانیآنتیهاي آنزیم فعالیتو

1996.(
سیستمتوانندمیداروییگیاهانفنولیاتترکیببرخی

تولیدازمانعوکردهتقویترااکسیدانیآنتیدفاعی
چنینو همشوندطیوربدندرآزادهايرایکال

Sahin(دهندکاهشرااکسیداسیون et al. 2003 .( گیاهان
دارویی در محصوالت غذایی، عطري و دارویی مختلف 

و  )Greathead  2003(گیرندمیمورد استفاده قرار 
یکی از گیاهان آویشن باغی .هاي متنوعی دارندفعالیت

. باشدمیThymus vulgarisنام علمی بوده و داراي دارویی 
نعناعیان  يمتعلق به خانوادهبوده و معطر این گیاه 

)Lamiaceae (هاي پرپشت خود است که به صورت بوته
هاي هاي خشک و بین تخته سنگرو و وحشی در دامنه

روید آسیا میهایی از نواحی مدیترانه، شمال آفریقا و قسمت
)Kabouche et al. داشتن خصوصیات  علتبه ). 2005

اکسیدان، ضد اسپاسم، خلط آور، گندزداضدمیکروبی، آنتی
)Hernandez et al. 2004( اشتها آور، ضد سرفه، ضد ،

گیرد قرار مینفخ و ضد کرم در طب سنتی مورد استفاده 
)Imelouane et al. ها، ها، ساپونینتانن ).2009

ي دهندهترین اجزاي تشکیلها مهمگلیکوزیدها و اسانس
تیمول، کارواکرول، پاراسیمول، . ي آویشن هستندعصاره

ي اسانس اصلی تشکیل دهنده يلینالول و سینئول اجزا
Cross(هستندآویشن  et al. 2002 .(Grigore و همکاران 

اکسیدانی آنتیکه ظرفیت کردند گزارش 2010در سال 
توانایی . آویشن معادل اسید آُسکوربیک است يعصاره

هاي ضروري آویشن به ترکیبات اکسیدانی روغنآنتی
فنولی تیمول، کارواکرول و تیموهیدروکینون نسبت داده 

).Cuppett and Hall 1998(شود می
در  ناو همکار Mirzaei-Aghsaghaliاي در مطالعه

هاي اسانسی موجود روغنکه  کردندگزارش 2012سال 
-نمکتواند هضم را بهبود بخشیده و ترشح میدر آویشن 

استفاده از روغن . ثیر قرار دهدأهاي صفراوي را تحت ت
باعث بهبود ضریب تبدیل خوراك در  )g/kg1(آویشن
 Ueda and Shigemizu(د شومیهاي گوشتی جوجه

و یا آب  افزودن اسانس آویشن به جیرهچنین هم). 1998
هاي گوشتی منجر به افزایش وزن و آشامیدنی جوجه

Alçiçek(بهبود ضریب تبدیل خوراك شده است et al. 

گرم در کیلوگرم خوراك میلی 300سازي مکمل). 2004
از یک ترکیب حاوي کپسایسین، سینامالدئید و کارواکرول 

روزانه و ضریب تبدیل خوراك  گیريوزنباعث بهبود
Jamroz(استشده هاي گوشتی جوجه et al. 2005.( 
اکسیدانی بسیار آنتیآویشن داراي خاصیت  يعصاره

تواند در میباالیی است که عالوه بر کاهش چربی خون 
کارواکرال. نقش داشته باشد LDLمهار اکسیداسیون

. دهدمیکاهشراپالسماگلیسریدهايتريغلظت
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تحریکباعثکارواکرولازاستفادهکهاستشدهگزارش
نقشهاالکتوباسیلو شودمیهاالکتوباسیلتکثیرورشد

لیپیدهايکاهشوخونیهايهفراسنجبهبوددرمهمی
).Esteva-Garcia and Mack 2000(دارند سرم

از بوده و Mentha pulegiumعلمی داراي نام  هپون
گونه20شاملخانوادهاین.استالبیتا  يگیاهان خانواده

-Gonzalez(اندشدهپراکندهدنیاسراسردرکهاست

Alvarado et al. 2007(.آسیاي  ،اروپا، شمال آفریقا
باشد میغیر و خاورمیانه رویشگاه طبیعی این گیاه ص
)Grigore et al. 2010, Hertrampf هاي قسمت). 2001

پونه به صورت معمول به عنوان دارو در  گیاههوایی 
هاي مسمومیتها، وبا، درمان سرماخوردگی، ورم سینوس

. ها و نیز درمان سل استفاده شده استغذایی، آماس نایژه
چنین داراي خاصیت ضد نفخ، غلط آور و هماین گیاه 

Grigore(باشدمیو ضد قاعدگی سرفه ادرار آور، ضد  et 

al. 2010, Platel and Srinivasan خاصیت ضد ).2004
مشخص شده گیاه دارویی پونه نیز پودر روغن و میکروبی 

Najifi and Torki(است  این گیاه عالوه بر  ). 2010
اکسیدانی باال، داراي ت ضد میکروبی و آنتیخاصی
، افزایش ي اشتهاهت ضد قارچی، تحریک کنندیخاص

و خوراك مصرفی، ت هضم مواد مغذي ي قابلیدهنده
است وضعیت محیط دستگاه گوارش  يهبهبود دهند

)Nobakht and Mehmannavaz شده گزارش ). 2010
کوهی  يهگرم بر کیلوگرم پونمیلی48که استفاده از است

بهبود خوراك باعث هاي گوشتی جوجههاي در جیره
Cabuk et al. 2006, Denli(شودمصرفی می et al. 

پونه کوهی، درصد1چنین استفاده از مخلوط هم. )2004
نعناع باعث بهبود کیفیت  درصد5/0پونه و درصد  5/0

الشه و کاهش چربی  يالشه، افزایش وزن، افزایش بازده
Hernandez(گردد می هاي گوشتیجوجهشکم et al. 

ازدرصد5/0ازاستفاده،گذار تخمهاي مرغدر).2004
صفاتبرداري معنیاثراتتواند میپونهداروییگیاه

بهبودباعثحالعیندرو باشدداشتهمرغ تخمکیفی
سرمبیوشیمیاییهاي فراسنجهسطحکاهشعملکرد،نسبی

Hashemipour(شودمیهاآنایمنیسیستمارتقاءوخون

et al. 2013.(اکسیدانی و بنابراین با توجه به اثرات آنتی
بر عملکرد طیور در دماهاي  و پونهمفید گیاهان آویشن 

رسد که استفاده از پودر این گیاهان بتواند به نظر مینرمال 
هاي اثرات منفی ناشی از تنش گرمایی را در بدن جوجه

ثیر پودر گیاهان أبه همین منظور ت. کاهش دهدگوشتی 
و  هاي خونیپونه و آویشن بر عملکرد و برخی فراسنجه

هاي گوشتی در شرایط تنش جوجههاي داخلی اندام
.گرمایی در این تحقیق  مورد بررسی قرار گرفت

کارمواد و روش 
نر یک  يقطعه جوجه 200ازبراي انجام این آزمایش 

ها پس از ورود به جوجه.استفاده شد308روزه راس
جوجه  10تکرار تقسیم شدند و  5تیمار و  4سالن به 

ها در جوجهمیانگین وزنی . قرار گرفتداخل هر تکرار 
روز روي  42طیها جوجه. بود gr2±38شروع آزمایش

و در تمام مدت آزمایش بستر پوشالی پرورش یافتند
ي کلیه. )1جدول (به آب و خوراك داشتند دسترسی آزاد

مراحل پرورش و کارهاي آزمایشگاهی در فارم تحقیقاتی 
. و آزمایشگاه گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه انجام گردید

ساعت روشنایی و یک  23نوري به صورت  يبرنامه
نور، دما،(ساعت خاموشی بود و شرایط استاندارد سالن

تنش . رعایت شدروزگی  25تا ) ناسیونیتهویه و واکس
ساعت در شبانه  8(اي دورهبه صورت  Cο1±32گرمایی 

 25از سن ) بعد از ظهر 5صبح تا  8روز و از ساعت 
 Cooper and(اعمال گردیدروزگی  42روزگی تا 

Washburn 1998( .هاي مختلف هاي گروهجوجه
و ) روزگی10تا  1(هاي مشابه آغازینجیره،آزمایشی

آویشن یا (را بدون هیچ افزودنی ) روزگی24تا  11(رشد
تیمارهاي مختلف آزمایشی از سن . دریافت کردند) پونه
هاي جیره. پایانی مصرف گردید يروزگی و در دوره 25

پودر درصد 5/0،)شاهد(سطوح صفر آزمایشی شامل
پودر پونه و مخلوطی از پودر پونه و درصد 5/0آویشن، 

.بودند) پونه درصد 25/0آویشن و درصد  25/0(آویشن
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60/12و آویشن به ترتیب پونهبراي فنولیمیزان ترکیبات
گیري میزان اندازهبراي . وزن خشک بود mg/g50/28و

سنجی با معرف فولین فنولی از روش رنگترکیبات
گیاه خشک gr1با استفاده از ابتدا .سیوکالتو استفاده شد

گیريعصارهدرصد80متانول  mL10شده در سایه با 
چنین هماز عصاره و mL5/0، در این روش.شدانجام

رقیق شده با آب (اسید گالیک به عنوان استاندارد با فولین 
مخلوط ) موالر 1(کربنات سدیم mL4و ) 1:10به نسبت 

قراردقیقه در دماي محیط  15به مدت محلول اینو شد 
 250، 100، 50، 25، 0هاي غلظتاستانداردها با . گرفت

لیتر آماده شدند و میزان جذب در میلیگرم میلی500و 
گیري و نهایتاً میزان اندازهnm765ها در طول موج نمونه

.شدوزن خشک بیان  mg/gفنولی به صورت ترکیبات 
و سایر پروتئین  ،هاي آزمایشی از نظر انرژيجیرهتمام 

هاي فوق بر جیرهچنین هم.بودندیکسان مواد مغذي 
مصرف .هاي سویه راس تنظیم شدنداساس نیازمندي

ي هاجوجهافزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك،خوراك
 1-10(آغازین  يدر طول دورهتیمارهاي آزمایشی

) روزگی25-42(پایانی،)روزگی11-24(رشد، )روزگی
.ندشدو محاسبه گیري هانداز)روزگی1-42(دورهو کل 

یک جوجه از هر  )42روز (آزمایش يدر پایان دوره
واحد آزمایشی به طور تصادفی انتخاب و پس از وزن 

هاي هاي خونی این جوجهنمونه.کشی کشتار گردید
حاوي مواد ضد )CBC)ml2هايکشتار شده در لوله

K2انعقاد EDTA)آوري گردیدجمع )فرزانه آرمان، ایران .

دقیقه  5ها بعد از سانتریفیوژ به مدت نمونهپالسماي این 
ي درجه -20جدا شد و در دماي  دور در دقیقه 5000در 

-تريگلوکز، کلسترول، میزان.ذخیره گردید گرادسانتی

 ،ئیددلآدينولام، آلبومینن، اوره، نیگلیسرید، کراتی
چنین فعالیت و هم اسید اوریکو  HDL،تام نیپروتئ
و  آمینوترانسفرازآالنیندهیدروژناز،الکتاتهاي آنزیم

-روش رنگ آزمایش با در این آمینوترانسفرازآسپارتات

,Alcyon 300(دستگاه اسپکتروفتومتر  سنجی توسط

USA (اندازهشرکت پارس آزمون  هاي مربوطهو کیت-

با استفاده از میکروسانتریفیوژ  هماتوکریت. ندگیري شد
کشتار، الشه کامل، سینه،  چنین پس ازهم.گیري شداندازه

بطنی، طحال، سنگدان، کبد و قلب  يها، چربی محوطهران
وزن  درصدوزن تقسیم بر (بدن  يبرحسب وزن زنده

.Daneshyar et al(محاسبه گردید) بدن يزنده 2012( 
کوچک و وزن  يهاي مختلف رودهقسمتچنین طول هم
ن زبه ازاي وها گیري شد و وزن نسبی آناندازهها نیز آن

هاي قسمتوزن نسبی . بدن محاسبه گردید يزنده
با استفاده (هاي داخلی بعد از تبدیل انداممختلف الشه و 

 Daneshyar(مورد آنالیز آماري قرار گرفتند) �√+0/5(از 

et al.  هاي این آزمایش در قالب طرح کامالًداده.)2012
 10تیمار و  به ازاي هرتکرار  5تیمار و  4تصادفی با 

مدل خطی يجوجه در هر تکرار با استفاده از رویه
)GLM(افزارنرم)SAS( مورد آنالیز و بررسی قرار

با  درصد 5دار در سطح معنیاختالفات  يمقایسه .گرفتند
.استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت
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ایهپيترکیب جیره :1جدول 
)24-42(پایانی )11-23(رشد )1-10(آغازین )کیلوگرم(اجزاي جیره

73/38 48/34 91/32 ذرت يدانه
00/25 00/25 00/20 گندم يدانه
40/28 50/33 35/39 )پروتئین 44(%سویا  يدانه يکنجاله
18/3 80/2 00/3 روغن سویا
15/2 15/2 10/2 دي کلسیم فسفات
86/0 86/0 10/1 سنگ آهک
20/0 22/0 29/0 لیزین-ال
14/0 15/0 38/0 خلوص 98%ال متیونین- دي
5/0 5/0 5/0 1مکمل مواد معدنی و ویتامینی

34/0 34/0 37/0 نمک طعام
5/0 - - **ماسه

100 100 100 جمع کل
میزان مواد مغذي محاسبه شده جیره

83/85 19/86 99/85 (%)خشک يدهما
98/2 92/2 86/2 (Kcal/gr)انرژي قابل سوخت و ساز
99/17 00/20 99/21 (%)پروتئین خام 
33/5 83/4 93/4 (%)چربی خام 
34/3 7/3 96/3 (%)فیبر 
89/0 9/0 00/1 (%)کلسیم 
44/0 45/0 45/0 (%)فسفر قابل دسترس 
79/0 88/0 0/97 (%)پتاسیم
29/0 3/0 33/0 (%)کلر 
15/0 15/0 16/0 (%)سدیم 
41/0 45/0 7/0 (%)متیونین 
09/1 24/1 43/1 (%)لیزین 
22/1 37/1 53/1 (%)آرژنین 
74/0 80/0 07/1 (%)سیستین  –متیونین 
23/0 26/0 29/0 (%)تریپتوفان 
81/0 89/0 98/0 (%)تیروزین 
69/0 77/0 85/0 (%)ترئونین 

، 10mg: ، کلسیم پانتونات6/6mg: ، ریبوفالوین0/15mg: المللی، سیانوکوباالمینواحد بین 18:المللی، آلفا توکوفرول استاتواحد بین 9000: رتینول*
اکسیدان، آنتی2mg: ، ویتامین منادیون1mg: ، اسید فولیک3mg، پیرودوکسین، 1/8mg: ، تیامین0/1mg: ، بیوتین500mg، کولین 30mg: نیاسین

.2/0mg: ، سلنیوم1mg: ، ید50mg: ، آهن10mg: ، مس50mg: ، روي100mg: ، منگنز100mg): اتوکسی کوئین(
.هاي آزمایشی شدندماسه در جیرهجایگزین  سطوح آویشن و پونه **
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نتایج
عملکرد

خوراك و ضریب تبدیل گیريوزنمصرف خوراك، 
پایانی و کل ،رشد ،ي آغازیناهدورههاي گوشتیجوجه
 هايدر دوره. نشان داده شده است 2در جدولدوره 

مصرف برايداري معنیهیچ تفاوت  آغازین و رشد
ي تیمارها بینخوراك و ضریب تبدیل گیريوزنخوراك، 

-معنیتفاوت چنینهم).<05/0P(آزمایشی مشاهده نشد 

داري بین تیمارهاي آزمایشی براي مصرف خوراك در 
). <05/0P(پایانی و کل دوره وجود نداشت  يدوره
 يهمهبا مصرف پایانی و کل دوره  يدر دروه گیريوزن

تیمارهاي آزمایشی در مقایسه با شاهد افزایش پیدا کرد 
)05/0P< ( وزنهر دو و مصرف آویشن، پونه و مخلوط-

مصرف آویشن و مخلوط آویشن و .را بهبود دادند گیري
پایانی  يدر دورهپونه باعث کاهش ضریب تبدیل خوراك 

هاي جوجهداري بین معنیتفاوت البته . )>05/0P(شدند 
تغذیه شده با پونه و شاهد براي ضریب تبدیل خوراك در 

هاي جیرهياما مصرف همه،این دوره مشاهده نگردید
کل دوره در مقایسه آزمایشی ضریب تبدیل خوراك را در 

).>05/0P(با شاهد کاهش دادند 

هاي آغازین، رشد، پایانی و کلهاي گوشتی در دورهگیري و ضریب تبدیل خوراك جوجهمیانگین مصرف خوراك، وزن: 2جدول 
)42-1(کل دوره  )42-25(پایانی  )24- 11(رشد  )10- 1(آغازین  تیمارها

)گرم(مصرف خوراك
25/4145 00/2782 25/1121 00/242 شاهد
00/4304 00/2952 00/1119 60/233 )5/0%(آویشن 
20/4332 00/2956 00/1152 60/233 )5/0%(پونه 
60/4453 00/3068 20/1115 20/250 )25/0%+25/0%(آویشن و پونه

07/49 08/50 86/9 75/3 خطاي استاندارد
23/0 29/0 54/0 31/0 احتمال %

)گرم(گیريوزن
30/2158b 8/1318b 25/652 25/187 شاهد

a00/2462 8/1602a 60/670 60/188 )5/0%(آویشن 
a40/2370 80/1546a 60/652 00/177 )5/0%(پونه 
a00/2552 40/1728a 80/639 80/183 )25/0%+25/0%(آویشن و پونه

79/46 86/48 58/12 76/4 استانداردخطاي 
001/0 01/0 87/0 85/0 احتمال %

خوراكضریب تبدیل
96/1a 12/2a 72/1 25/1 شاهد
76/1b 86/1b 67/1 20/1 )5/0%(آویشن 
82/1b 94/1ab 77/1 28/1 )5/0%(پونه 
74/1b 78/1b 75/1 34/1 )25/0%+25/0%(آویشن و پونه
02/0 04/0 03/0 03/0 خطاي استاندارد
001/0 01/0 72/0 55/0 احتمال %

)>05/0P(داري با هم دارند هاي با حروف التین متفاوت در هر ستون اختالف معنیمیانگین
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خصوصیات الشه
سینه، ران، الشه،  ينتایج مربوط به وزن نسبی بازده
 بطنی، سنگدان، يقلب، طحال، کبد، چربی حفره

نشان داده  3پانکراس، دودنوم، ژوژنوم و ایلئوم در جدول 
داري بین وزن نسبی ران، طحال، معنیتفاوت . شده است

تیمارهاي هاي جوجهپانکراس، دودنوم، ژوژنوم کبد، 

چنین هم). <05/0P(آزمایشی مشاهده نشد مختلف
به افزایش چربی منجر تیمارهاي آزمایشی  يمصرف همه

بطنی گردید ولی میزان افزایش ناشی از مصرف  يحفره
آویشن باالتر از مقدار مربوط به پونه و یا مخلوط پونه و 

).>05/0P(آویشن بود 

وزن  بر) روزگی 42(درصد در شرایط تنش گرمایی  5/0تأثیر پودر آویشن، پونه و مخلوطی از آویشن و پونه در سطح : 3جدول 
سینه، ران، الشه، قلب، طحال، کبد، چربی بطنی، سنگدان، پانکراس، دودنوم، ژوژنوم و ایلئوم ) وزن اندام بر درصد وزن زنده(نسبی 

هاي گوشتیجوجه
لئومیا ژوژنوم دودنوم پانکراس سنگدان یبطن یچرب کبد طحال قلب الشه ران نهیس تیمارها

50/1 53/1 59/0 25/0 67/1 98/0c 18/2 09/0 49/0 28/22 57/18 87/21 شاهد

47/1 52/1 56/0 24/0 51/1 22/2a 25/2 11/0 48/0 25/21 01/19 20/22 )5/0%(شنیآو

42/1 58/1 62/0 24/0 49/1 31/1b 02/2 08/0 51/0 79/21 43/17 90/20 )5/0%(پونه

45/1 56/1 57/0 25/0 67/1 45/1b 19/2 09/0 53/0 01/20 94/17 37/19
پونهوآویشن

)%25/0+%25/0(
04/0 02/0 02/0 01/0 04/0 14/0 05/0 01/0 01/0 48/0 34/0 61/0 استاندارديخطا

07/0 57/0 52/0 95/0 12/0 004/0 37/0 34/0 26/0 36/0 39/0 33/0 احتمال%
).>05/0P(دارند همباداريمعنیاختالفستونهردرمتفاوتالتینحروفباهايمیانگین

هاي خونیفراسنجه
سازي پودر گیاهان آویشن و پونه در جیره مکملاثرات 

هاي گوشتی در شرایط تنش جوجههاي خونی فراسنجهبر 
استفاده از . نشان داده شده است 4در جدول گرمایی

 ثیري برأپودر آویشن و پونه و مخلوطی از این دو گیاه ت
 ، پروتئینآلبومین اسید اوریک، ،ینینکرات کلسترول، گلوکز،

روزگی 42ی در سن هاي گوشتجوجهHDLو  تام

مصرف پونه به تنهایی میزان  ولی.)<05/0P(نداشت
گلیسرید خون را در مقایسه با سایر تیمارهاي تري

مصرف چنینهم. )>05/0P(آزمایشی افزایش داد 
خون  يباعث کاهش اورهو مخلوط هر دو پونه  ،آویشن

).>05/0P(نسبت به شاهد گردید 
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هاي گوشتی در شرایط تنش گرماییهاي خونی جوجهبرخی فراسنجهتأثیر پودر آویشن، پونه و مخلوطی از این دو گیاه بر : 4جدول 
HDL

)mg/dl(
تام نیپروتئ
)g/dl(

نیآلبوم
)g/dl(

اوره
)mg/dl(

اوریک اسید 
)mg/dl(

ننیکراتی
)mg/dl(

دیسریگليتر
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

گلوکز
)mg/dl(

تیمارها

75/41 32/3 30/1 50/4a 35/5 10/0 25/51b 20/131 4/223 شاهد

20/42 18/3 34/1 50/3b 40/5 11/0 66/51b 00/130 40/216 )5/0%(آویشن 
20/34 20/3 30/1 50/3b 45/5 16/0 00/84a 75/144 40/230 )5/0%(پونه 

00/44 92/2 18/1 25/3b 40/5 10/0 20/61b 40/135 40/220
آویشن و پونه

)%25/0+%25/0(
85/1 06/0 03/0 18/0 19/0 01/0 85/3 99/2 43/5 خطاي استاندارد

23/0 09/0 25/0 03/0 99/0 16/0 002/0 46/0 84/0 احتمال %
)>05/0P(داري با هم دارندهاي با حروف التین متفاوت در هر ستون اختالف معنیمیانگین

ي خونیهاآنزیمفعالیت 
آویشن و پونه در جیره سازي پودر گیاهان اثرات مکمل

هاي گوشتی در شرایط تنش گرماییهاي جوجهبر آنزیم
استفاده از پودر آویشن . نشان داده شده است 5در جدول 

الکتاتثیري بر أو پونه و مخلوطی از این دو گیاه ت

آمینوترانسفراز، آسپارتاتآالنیندهیدروژناز،
شتی در هاي گوجوجهلدیید آنديولامو آمینوترانسفراز

).<05/0P(روزگی نداشت 42سن 

هاي گوشتی در شرایط تنش گرماییهاي خونی جوجهتأثیر پودر آویشن، پونه و مخلوطی از این دو گیاه بر برخی آنزیم: 5جدول 

تیمار
ئیددلآدينولام

)میکرومول بر لیتر(
آسپارتات آمینوترانسفراز

)لیترواحد بر (
آالنین آمینوترانسفراز

)واحد بر لیتر(
دهیدروژنازالکتات

)واحد بر لیتر(
56/440/28420/50/1910شاهد

92/280/25800/50/1875)5/0%(آویشن 
82/300/24760/40/1955)5/0%(پونه 

68/325/26560/45/1895)25/0%+25/0%(آویشن و پونه
23/059/927/016/95خطاي استاندارد

10/060/049/099/0احتمال% 

کوچک يطول روده
سازي پودر گیاهان آویشن و پونه در جیره اثرات مکمل
هاي گوشتی در شرایط تنش جوجه يبر طول روده

تفاوت هیچ .نشان داده شده است 6در جدول گرمایی

، ژوژنوم، ایلئوم و کل دودنومبین طول نسبی  داريمعنی
مخلوط آویشن، پونه و  يدهتیمارهاي مصرف کننروده 

). <05/0P(نسبت به شاهد وجود نداشت آویشن و پونه
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) روزگی 42(درصد در شرایط تنش گرمایی  5/0تأثیر پودر آویشن، پونه و مخلوطی از آویشن و پونه در سطح : 6جدول 
ي کوچکدودنوم، ژوژنوم، ایلئوم و کل روده) طول اندام بر درصد وزن زنده(بر طول نسبی 

کوچک يکل رودهایلئومژوژنومدودنومتیمارها
14/173/341/355/8شاهد

21/123/317/360/7)5/0%(آویشن 
21/170/371/346/8)5/0%(پونه 

39/194/378/367/8)25/0%+25/0%(آویشن و پونه
04/010/010/017/0خطاي استاندارد

06/0068/012/007/0احتمال %

هماتوکریت
آویشن و پونه در جیره سازي پودر گیاهان اثرات مکمل

هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی بر هماتوکریت جوجه
هاي دریافت جوجه. نشان داده شده است 7در جدول 

-آویشن هماتوکریت باالتري در مقایسه با جوجه يکننده

پونه  يتیمار شاهد و دریافت کننده يکنندههاي دریافت
داري بین سایر در حالی که تفاوت معنی) >05/0P(داشتند 

تیمارهاي آزمایشی براي هماتوکریت وجود نداشت 
)05/0P>.(

تأثیر پودر آویشن، پونه و مخلوطی از آویشن و : 7جدول 
هاي گوشتی در شرایط پونه بر هماتوکریت خون جوجه

)روزگی 42(تنش گرمایی 
(%)هماتوکریتتیمارها

33/35bشاهد

40/44a)5/0%(آویشن 

80/37b)5/0%(پونه 

33/40ab)25/0%+25/0%(آویشن و پونه

14/1خطاي استاندارد
01/0احتمال% 
داري هاي با حروف التین متفاوت در هر ستون اختالف معنیمیانگین

)>05/0P(با هم دارند

بحث
هاي جوجهيافزودن پودر آویشن و پونه در جیره

به رفع  منجردر تحقیق اخیر گوشتی تحت تنش گرمایی 
افزایش وزن و  اثرات منفی ناشی از تنش گرمایی بر

بهبود عملکرد ناشی از .گردیدخوراك ضریب تبدیل
مصرف سطوح جدا و یا مخلوط گیاهان استفاده شده در 

بهبود . تواند دالیل متعددي داشته باشدمیآزمایش اخیر 
گیاه توسط تعدادي از عملکرد ناشی از مصرف این دو

شده گزارش ، براي مثال. ارش شده استمحققین گز
گرم بر کیلوگرم میلی200و  100که اضافه کردن  است

ه استثیر مثبتی بر مصرف خوراك داشتأاسانس آویشن ت
)Bolukbasi et al. 2006.(سازي تیمول مکمل) یکی از

يگرم در جیرهمیلی1000به میزان ) اجزاي اسانس آویشن
بهبود افزایش وزن و کاهش هاي گوشتی باعث جوجه

Imelouane(ه استضریب تبدیل شد et al. 2009.(
Cross  که  کردندگزارش 2007در سال  همکارانو
یکی (گرم بر کیلوگرم کارواکرول میلی300یا  200افزودن

هاي گوشتی جوجهبه ) نهاي اسانسی آویشاز روغن
-میچنین بهبود عملکرد باعث بهبود افزایش وزن و هم

2011در سال  و همکاران Narimani-Radچنین هم. شود
 5/0کوهی، يپونه درصد1که استفاده از  کردندگزارش 



. . .بررسی تأثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، 

139421زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 

عنوان یک ه تواند بمینعناع  درصد5/0پونه و  درصد
مخلوط دارویی باعث بهبود کیفیت الشه از طریق افزایش 

ي محوطهالشه و کاهش چربی  يوزن، افزایش بازده
2011در سال Rehani Mohassess. گرددیشکم

میانگینبرپونهکه سطوح متفاوت گیاه  کردگزارش 
در  خوراك ایش وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیلافز

اثرات  ،در بعضی از تحقیقات.کل دوره مثبت بوده است
دلیل ها اکسیدانی این گیاهان و یا اجزاي فعال آنآنتی

60مثال، مصرفبراي . بهبود عملکرد گزارش شده است
اجزاي فعال (گرم بر کیلوگرم تیمول و کارواکرول میلی

 هاي گوشتی باعث بهبودجوجهيدر جیره) آویشن
شده استاکسیدانی و سیستم ایمنی هاي آنتیآنزیمفعالیت

)Hashemipour et al. 2013(.ي واسطهه بپونهچنین هم
ثرؤمعاملعنوانه بتواندمیباالفنلوفالونوئیدداشتن

باشدهیدروکسیلواکسیدسوپرهايرادیکالحذفدر
)Esmaellzadeh-Canare et al. 2011(  . البته در تحقیق

گیاه با هم و بهبود عملکرد ناشی از مصرف این دو حاضر
-آنتیتواند ارتباطی با وضعیت نمییا به صورت مجزا 

اسیدزیرا تغییري در میزان . اکسیدانی بدن داشته باشد
آلدئید ديو یا مالون) اکسیدانییک شاخص آنتی(اوریک 

هاي گوشتی به جوجهخون ) یک شاخص پراکسیداسیون(
عملکرد بهبود  البته. دنبال مصرف این گیاهان ایجاد نشد

ه ب تواندمیپیش روتوسط گیاهان استفاده شده در آزمایش 
بیوتیکی آنتیت وبی و خاصیترکیبات ضد میکريواسطه

هاي مضر دستگاه بر باکتريمواد موجود در گیاهان مذکور 
باعث بهبود استفاده از مواد باشد که در نهایت گوارش 

هاي گوشتی شده ت هضم خوراك در جوجهمغذي و قابلی
Hajhashemi(است et al. 2000( .يواسطهه ب اناین گیاه

تولید صفرا و فعالیت آنزیمی، باعث تسریع در هضم و 
اندشدهکوتاه شدن زمان عبور از دستگاه گوارش 

)Kabouche et al. 2005.(يپونه حاوي مادهچنین هم 
منتول با ضد عفونی .باشدمیمنتول  يضد عفونی کننده

هايمیکروبتعدادکاهشاحتماالًدستگاه گوارش و کردن
افزایشباعثلوزالمعدهترشحاتافزایشنیزومضر

افزایش و در نتیجه د مغذي شده مواجذبوهضممیزان
را به دنبال داشته باشد کارایی تولید و بهبود کلی عملکرد

)Hajhashemi et al. 2000( .بهبود  ،عامل احتمالی دیگر
تواند در رابطه با اثرات میعملکرد در تحقیق اخیر 

سودمند این گیاهان بر دستگاه گوارش و بهبود ترشحات 
گیاهان . آنزیمی و به دنبال آن هضم و جذب باشد

جات نه تنها محرك هضم و اشتها بوده، دارویی و ادویه
ثیر بر سایر اعمال فیزیولوژیکی، به آسایش و أبلکه با ت

-میهبود سالمت حیوانات کمک کرده و عملکرد را ب

Frankic(بخشند et al. 2009.(Sahin and Kucuk در
که تنش گرمایی باعث کاهش  کردندگزارش 2001سال 

 هاي گوارشیآنزیممصرف خوراك در نتیجه کاهش ترشح 
در نهایت موجب کاهش قابلیت هضم مواد مغذي  شده و

اگرچه بررسی قابلیت . شودمیهاي گوشتی جوجهدر 
صورت  حاضرهضم و جذب مواد مغذي در تحقیق 

آویشن اند کهکردهاما تعدادي از محققین گزارش ،نگرفت
هاي گوشتی اثر ي جوجهرودهویژه ه دستگاه گوارش ببر

هاي گوارشی آمیالز و آنزیمکرده و سبب ترشح 
هاي ویلیمیزان جذب شود و به دنبال آن میکیموتریپسین 

مواد مغذي دریافتی را مقدار در نتیجه و برده باال را روده 
-Al(دهد عملکرد را بهبود میدر نهایت  افزایش داده و

Kassie 2009, Botsoglou et al. 2002, Denli et al.
2004, Hernandez et al. تیمول و کارواکرول ). 2004

موجود در آویشن داراي خواص ضد میکروبی و ضد 
هاي گوشتی جوجهيین در رودهابنابرو باکتریایی بوده 

زا شده و از موجب از بین بردن عوامل پاتوژن و بیماري
تر و در نهایت بازده سریعاین طریق باعث رشد بهتر و 

 ,Basilico and Basilico 1999(دگردنمیتر گله بیش

Burt and Reinders 2003, Mitsch et al. 2004, Tekeli
et al. هاي احتمالی بهبود یکی از مکانیسم). 2006

تواند میعملکرد توسط گیاهان استفاده شده در تحقیق اخیر 
ي پالسما اوره. هاي کلیوي باشدناشی از کاهش آسیب

هاي کلیوي استمفیدترین متغیر براي تشخیص نارسایی
)Kaneko et al. 1997 ( هاي تغذیه جوجهکه میزان آن در

 يدهندهشده با آویشن و پونه کاهش پیدا کرد و نشان
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. هاي کلیوي توسط این دو گیاه استبکاهش آسی
Aengwanich and Simaraks گزارش 2004در سال

هاي سلولفساد چربی در باعث  که تنش گرمایی کردند
-خونو سیب به گلومرول، انباشته شدن آب آ،اپیتلیوم

.شودمیریزي در کلیه 
و مخلوط  آویشن ،پودر پونه، مصرفحاضردر تحقیق

هاي جوجهبطنی  يباعث افزایش چربی حفره گیاه هر
تولید  کاهشرسد با که به نظر می شدندگوشتی 
.توسط این گیاهان در ارتباط باشد ستروئیدهاکورتیکو
عث ثره خود باؤه خاطر ترکیبات مگیاهان دارویی ببرخی 
 ستروئیدکورتیکو. شوندمیستروئیدها سنتز کورتیکوکاهش 

در تنش گرمایی سنتز اسید چرب را در کبد افزایش داده و 
شکمی  يبه صورت چربی حفرهتري بیش انرژيلذا 

Lin(گرددمیذخیره  et al. 2006(.
پودر پونه باعث افزایش تري  ،این آزمایش چنین درهم

که  شده استبه طور مشابهی گزارش .گلیسرید خون شد
گذار تخمهايي مرغجیرهپونه در  درصد5/0استفاده از 

گرددمیباعث افزایش تري گلیسرید خون 
)Hashemipour et al. 2013(.ثیر آویشن و أعدم ت

مخلوط پونه و آویشن به دلیل کارواکرول موجود در 
گلیسریدآویشن است که باعث جلوگیري از افزایش تري 

البته هنوز مشخص نیست که کارواکرول از . شودمیخون 
ثیر بر أساز تري گلیسرید را بدون تچه طریقی سوخت و

Lee(دهدمیثیر قرار أساز کلسترول تحت ت و سوخت et 

al. 2004 .(مخلوط آویشن و پونه  چنین استفاده ازهم
عددي وزن نسبی ایلئوم در مقایسه با شاهد  باعث افزایش

اسانس آویشن و سیاه دانه که گزارش شده است .شد
Denli(شوندمیدر بلدرچین وزن روده باعث افزایش  et 

al. 2004( . روغنتواند به دلیل بهبود وزن روده میاین-

 Sahin and Kucuk(این گیاهان باشد هاي ضروري 

 هاي موجود درروغنشده است که  گزارش).2001
 تر خوراك در رودهگیاهان باعث ماندگاري بیش برخی
Hajhashemi(شده et al. 2000 (باعث  چنینو هم

تیجه افزایش وزن افزایش طول پرز و عمق کریپت و در ن

Baurhoo(شوندمینسبی روده  et al. 2007(.چنین هم
و مخلوط آویشن و  آویشن يتیمارهاي مصرف کننده

ترین هماتوکریت را نسبت به بقیه تیمارها بیش ،پونه
 براي خنک کردن تنش گرماییشرایط در  رندهپ. داشتند

باعث بهم خوردن تعادل این کند و میانرژي مصرف  بدن
گرمایی باعث از طرف دیگر تنش .شودمیهورمونی بدن 

گرددکاهش مصرف خوراك و کاهش وزن پرنده می
)Yahav et al. 1997 ( هماتوکریت  ،در نتیجه این شرایطو

Deaton(یابدمیخون کاهش  et al. 1969(اما افزایش ؛
دو تواند میخون به دنبال مصرف آویشن هماتوکریت 

تواند به دلیلمیهماتوکریت افزایش. دلیل داشته باشد
باشد که ) تیمول و کارواکرول(آویشن يثرهؤمترکیبات 

.مشخص شده استافزایش هماتوکریت خون ها بر اثر آن
هاي حاوي آویشن و خوراك که شده استگزارش 

میزان قابل  خاطر داشتن تیمول و کارواکرول دارچین به
قرمز خون، هماتوکریت، هموگلوبین و هاي گلبولتوجهی 
-میهاي گوشتی را افزایش جوجههاي سفید در گلوبول

Lee(دهد et al. 2004.(آویشن مقدار زیادي چنین هم
هاي یکی از عناصر مهم براي سنتز سلولدارد کهآهن 

يتشکیل دهنده) هاي قرمزخصوص گلبوله ب(خونی 
Ozcan and Haciseferogullari(هماتوکریت است

2004(.
 پیش روتحقیقدست آمده از نتایج بهبه طور کلی، 

 پونهو  پودر آویشنیا توام  مجزامصرف که  دادنشان 
چنین کاهش از طریق بهبود هضم خوراك و هم احتماالً
ضریب  و افزایش وزنبهبود باعث هاي کلیوي آسیب
 و پودر پونهچنین مواد فعال هم. گرددمیخوراك  تبدیل

ستروئیدهاي ناشی از افزایش سنتز کورتیکو احتماالً آویشن
تنش گرمایی را کاهش داده و در نتیجه سنتز اسیدهاي 

تري به صورت چرب کبدي را کاهش داده و انرژي کم
افزایش . گرددشکمی ذخیره می يچربی حفره

تواند ناشی میهماتوکریت خون به دنبال مصرف آویشن 
و ) و کارواکرول تیمول(آویشن  يثرهؤافزایش ترکیبات م

. چنین آهن باالي آویشن باشدهم
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Abstract
Heat stress worsens the performance through the physiologic changes in the body of the 

poultry. This study was designed to investigate the effect of Thymus vulgaris and Mentha
pulegium powders on performance, carcass characteristics and some blood parameters of 
broiler chickens under heat stress. Two hundred one-day-old male Ross chicks were used in a 
completely randomized design with 4 treatments and 5 replicates each (10 birds for each 
replicate pen). Treatments were the control diet, 0.5% Mentha pulegium, 0.5% Thymus
vulgaris and 0.5% mixture of both Thymus vulgaris and Mentha pulegium. The results 
showed that body weight gain was increased by consumption of all the experimental 
treatments during the finisher and whole the experimental periods as compared to control. 
Thymus vulgaris or mixture of both plants caused the decreased feed conversion ratio. The 
consumption of all experimental treatments increased the abdominal fat but the increment due 
to Thymus vulgaris consumption was greater than that of Mentha pulegium or the mixture of 
both plants. Mentha pulegium increased the blood triglyceride as compared to the other 
treatments. Moreover, consumption of both plants decreased the blood urea. Furthermore the 
birds receiving Thymus vulgaris had the higher hematocrit in comparison with control and the 
Mentha pulegium received birds. Totally, the consumption of Thymus vulgaris and Mentha
pulegium alone or together causes the better body weight gain and feed conversion ratio 
probably through the improvement in feed digestion. 
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