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Abstract
The study was conducted to evaluate effects of
composition of thyme and cloves in the diet on carcass
traits and blood parameters of broiler chickens. 120 Ross
308 broiler chicks were used in a completely randomized
design with four experimental groups (diets) and three
replicates of ten chicks each (totally 12 pens). The
experimental groups were control diet and diets
containing blend of thyme and cloves, antibiotic and
prebioic. Evaluated parameters were carcass traits and
blood parameters of broiler chickens. Results indicated
that adding blended thyme and cloves had no significant
effect on carcass traits including carcass, breast, thigh
and abdominal organs. The blend of thyme and cloves
and also prebiotic didn’t affect significantly blood
parameters of broiler chickens except of cholesterol
level. The blend of thyme and cloves improve cholesterol
level in broiler chickens.
Keywords: Blood parameters, Broiler chickens, Carcass
traits, Cloves, Thyme.

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثرات ترکیب گیاهی آویشن و میخک در
جیره غذایی بر صفات الشه و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی انجام
 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر در قالب طرح کامالً تصادفی با721 .شد
 قطعه پرنده در هر تکرار مورد71 چهار گروه آزمایشی و سه تکرار و
،) گروههای آزمایشی شامل گروه شاهد(بدون افزودنی.آزمایش قرارگرفتند
 گروه ترکیب گیاهی آویشن و میخک و گروه پری،گروه آنتی بیوتیک
- در پایان آزمایش صفات الشه مورد ارزیابی قرارگرفت و نمونه.بیوتیک بود
 یافتهها.های خونی برای تعیین فراسنجههای خونی به آزمایشگاه ارسال شد
نشان دادند که مخلوط آویشن و میخک اثر معنی داری بر صفات مختلف
. ران و درصد وزنی اندامهای داخلی نداشت، سینه،الشه شامل درصد الشه
استفاده از مخلوط گیاهان دارویی و پری بیوتیک موجب کاهش کلسترول
LDL  وHDL ، گلوکز،پالسما شد ولی تاثیری بر غلظت تری گلیسرید
 به نظر میرسد استفاده از مخلوط آویشن و میخک میتواند موجب.نداشت
.بهبود سطح کلسترول سرم جوجههای گوشتی شود
- صفات الشه و فراسنجه، پریبیوتیک، آویشن، آنتیبیوتیک:کلمات کلیدی
 میخک،های خونی جوجه گوشتی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
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مقدمه و کلیات

منشعب ،برگهای کوچک و گلهای سفید رنگ و از

استفاده از محرکهای رشد آنتی بیوتیکی) (AGPSاز

خانواده نعناع) (Labiataeاست .اسانس گیاه حاوی

سال  7391میالدی ،با اثبات اثر این محرکها بر

ترکیبات فنلی)تیمول و کارواکرول( و جز اصلی

عملکرد جوجهها مرسوم شد .در حالیکه استفاده از

ترکیبات غیرفنلی آن پاراسیمول است( Barreto et al,

این محرکها از سال  7311تا  2171میالدی افزایش

 .)2008میخک از خانواده میرتاسه یکی از قدیمی

 11درصدی وزن جوجه های گوشتی را به همراه

ترین و با ارزش ترین ادویه های مورد استفاده در

داشت ،تحقیقات انجام شده نشان می داد سطوح

مشرق زمین است .اسانس این گیاه به دلیل داشتن

پایین آنتی بیوتیک که در اکثر فراوردههای دامی بکار

خصوصیات ضدمیکروبی و به خصوص ویژگی آنتی

میرود ممکن است به مقاومت میکروبی منجر شده و

اکسیدان ،یکی از مهمترین اسانسهای گیاهی است که

میکروب ها در نهایت زنده مانده و گاهی تکامل نیز

دارای گستره وسیعی از مصارف در فرآوردههای

پیدا کنند .عالوه بر بهبود و افزایش فراسنجههای

غذایی میباشد .سطوح باالی اوژنول اسانس میخک،

تولیدی ،بحث تولید محصوالت دام و طیور سالم

تأثیرات قوی بیولوژیکی ،ضد میکروبی و آنتی

موضوعی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از

اکسیدان را نشان میدهد(.)Lis-Balchin, 2003

محققین را به خود جلب نموده است .استفاده از

لذا ،هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات استفاده

ترکیبات موثر در ایجاد شرایط مطلوب در دستگاه

از ترکیب دو گیاه آویشن و میخک بر صفات الشه و

گوارش و دفع سموم از دستگاه گوارش پرندگان از

برخی فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی بود.

قبیل گیاهان دارویی ،پری بیوتیکها ،اسیدهای آلی

فرآیند پژوهش

مورد توجه محققین قرار گرفته است ( Lis-Balchin,

این آزمایش با استفاده از  721قطعه جوجه گوشتی

 .)2003, Barreto et al., 2008استفاده از افزودنی-

نر راس در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار گروه

های غذایی مانند پری بیوتیک و گیاهان دارویی به

آزمایشی و سه تکرار(هر تکرار  71قطعه) در شرایط

صورت مکملهای غذایی میتواند با ایجاد کلنی و

استاندارد پرورشی به مدت  92روز در دو دوره

رشد و تکثیر بیشتر ،غلبه بر جمعیت میکروبهای

آغازین( 1-27روزگی) و رشد (27-92روزگی) انجام

مضر و ایجاد تعادل میکروبی در دستگاه گوارش

شد .برای اجرای این پژوهش در یکی از سالنهای

اثرات مثبت خود را در بهبود صفات الشه پرنده ایجاد

مرغداری با استفاده از فنسهای سیمی مشبک تعداد

کند .کاهش تعداد باکتریهای مضر در روده به دنبال

 72واحد آزمایشی(پن) به ابعاد  211×721و ارتفاع

استفاده از افزودنیهای نام برده شده ،سبب افزایش

 12سانتیمتر ساخته و کف آنها به وسیله پوشال تا

درصد صفات الشه و پارامترهای خونی جوجههای

ارتفاع  2تا  1سانتیمتر جهت راحتی پرورش

گوشتی خواهد داشت( Jang et al., 2004, Khosravi

جوجههای گوشتی پوشانیده شد .همچنین در نقاط

.)et al., 2008

مختلف سالن چند عدد دماسنج برای کنترل هر چه

گیاه آویشن با نام علمی( )Thymus Vulgarisگیاهی

بهتر دما ،نصب شد .کلیه جوجههای گوشتی پس از

بوت مانند با ساقه های متعدد و نازک و بسیار

بررسی شرایط جسمانی و اطمینان از عاری بودن از

مقایسه اثرات دو گیاه آویشن و میخک با62 ...

هر گونه نقص فیزیکی به طور کامالً تصادفی در

آشامیدنی یک و نیم الی دو ساعت به گله تشنگی

داخل واحدهای آزمایشی مربوطه قرار گرفتند .الزم به

داده شد تا جوجهها واکسن را سریع و به طور کامل

ذکر است که در این مرحله سعی شد که میانگین وزن

مصرف نمایند.

جوجههای هر واحد آزمایشی تا حد امکان نزدیک به
یکدیگر باشد تا حداقل میزان خطا در نتایج حاصل
شود .پارامترهای مدیریتی از قبیل درجه حرارت،
رطوبت ،نور ،تهویه ،تغذیه و واکسیناسیون در
پرورش و نگهداری جوجه گوشتی بر اساس اصول
استاندارد پرورش جوجه گوشتی در نظر گرفته شد.
حرارت سالن توسط هیتر اتوماتیک تأمین شد .درجه
حرارت در روز اول  99درجه سانتیگراد و در هفته
اول پرورش حدود  92درجه سانتیگراد بود که به
تدریج هر هفته حدود دو درجه کاسته شد تا هفته
آخر تقریباً به  29درجه سانتیگراد رسید .دمای هیترها
با توجه به رفتار و نحوه پراکنش جوجهها همواره
کنترل شد .عالوه بر این تعدادی دماسنج در سالن
نصب شده بود که در ارتفاع  91سانتیمتری قرار
داشت .رطوبت سالن در طول دوره پرورش حدود
 12-22درصد بود .تهویه سالن به صورت طولی
توسط ورودیهای هوا در ابتدای سالن و هواکشهای
انتهای سالن انجام شد .در هر واحد آزمایشی در طول
دوره پرورش از دو نوع دانخوری و آبخوری استفاده
شد .در طول هفته اول پرورش از آبخوری کله قندی
و از سینیهای دانخوری جوجه یک روزه استفاده
شد .پس از آن از دانخوریها و آبخوریهای آویز تا
آخر دوره استفاده و متناسب با افزایش سن جوجهها،
ارتفاع آنها با سطح پشت پرنده تنظیم شد .هر باکس
دارای سطل مخصوص به خود بود که جیرههای
آزمایشی در آن قرار داشت .برنامه واکسیناسیون
جوجههای گوشتی مورد آزمایش در جدول  7نشان
داده شده است .قبل از انجام واکسیناسیون به طریق

جدول  .1برنامه واکسیناسیون جوجههای گوشتی
Table 1. Vaccination program of broiler chickens
طریقۀ واکسیناسیون
سن (روز) نوع واکسن
7

برونشیت

اسپری

1-71

دوگانه نیوکاسل-آنفوالنزا

قطره چشمی ،تزریقی پشت گردن

72

نیوکاسل

آشامیدنی

71

گامبورو

آشامیدنی

73

نیوکاسل السوتا

آشامیدنی

29

گامبورو

آشامیدنی

21

نیوکاسل السوتا

آشامیدنی

جیرههای غذایی با استفاده از مواد خوراکی موجود و
بر طبق جداول نیازهای سویه راس  913تنظیم شد.
گروههای آزمایشی شامل جیره شاهد(فاقد افزودنی)،
جیره با  1/12درصد از آنتی بیوتیک تجاری
ویرجینیامایسین ،جیره با  1/9درصد از ترکیب گیاهی
آویشن و میخک(هر یک  1/72درصد) ،جیره حاوی
 1/12پری بیوتیک تورباتوکس بود .در پایان آزمایش
جهت ارزیابی صفات الشه ،پس از  9ساعت
گرسنگی ،تعداد  2عدد پرنده از هر واحد آزمایشی
نزدیک به میانگین وزنی همان واحد انتخاب و پس از
وزن کشی ،کشتار و پرکنی شدند .و امعاء و احشاء و
دستگاه گوارش به طور کامل تخلیه و پس از آن،
تفکیک و تجزیه الشه صورت گرفت .صفات
اندازهگیری شده شامل اوزان الشه ،سینه ،ران ،سینه،
کبد ،سنگدان ،پشت و گردن و طحال بود .که البته
برای اندازهگیری کلیه این موارد از ترازوی دیجیتالی
دقیق با دقت  ±71گرم استفاده شد .سپس به جز سینه
و ران ،درصد کلیه قسمتها نسبت به وزن زنده و
همچنین درصد سینه و ران نسبت به وزن الشه
محاسبه شد .همچنین ،نمونههای خونی برای تعیین
فراسنجههای خونی به آزمایشگاه ارسال شد.
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نتایج و بحث

عددی باالترین درصد وزن الشه و ران با تغذیه پری

جدول  2اثر استفاده از ترکیب آویشن و میخک در

بیوتیک و باالترین درصد وزن سینه با تغذیه آنتی

جیره غذایی بر صفات الشه را نشان میدهد .در

بیوتیک در جیره غذایی در جوجهها حاصل شد.

مقایسه با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پری

باالترین درصد وزن کبد ،طحال ،پانکراس و سنگدان

بیوتیک ،استفاده از مخلوط آویشن و میخک بر درصد

در جوجههای تغذیه شده با جیره پری بیوتیک

وزن سینه ،ران ،بال ،پشت ،گردن ،طحال ،پانکراس و

حاصل شد.

کبد و سنگدان اثر معنی داری نداشت .به لحاظ
جدول  .2اثر ترکیب گیاهی آویشن و میخک در جیره غذایی بر صفات الشه جوجههای گوشتی (درصد)
Table 2. Effects of an herbal mixture of Thyme and Cloves in diet on carcass traits of broilers
گروه آزمایشی
الشه
سینه
ران
پانکراس طحال پشت و گردن بال
سنگدان کبد
7/39

2/91

1/22

1/71

22/17

3/72

23/31

91/73

11/12

شاهد (بدون افزودنی)

2/21

2/12

1/21

1/71

22/29

3/77

23/13

91/22

11/72

آنتی بیوتیک

2/91

2/19

1/22

1/77

29/19

1/99

91/93

91/99

11/11

ترکیب آویشن و میخک

2/99

2/32

1/23

1/79

22/23

1/37

92/17

99/93

19/12

پری بیوتیک

1/21

1/13

1/17

1/11

1/39

1/33

1/97

1/99

1/29

سطح معنی داری

در هر ستون حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  1/12میباشد.
In each column, non-identical letters indicate a significant difference of 0.05

جدول  .3اثر ترکیب گیاهی آویشن و میخک در جیره غذایی بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون جوجههای گوشتی
Table 3. Effects of an herbal mixture of Thyme and Cloves in diet on blood parameters of broilers
گروه آزمایشی
گلوکز تری گلیسرید کلسترول LDL HDL
221

727

799a

31/9

92/9

آنتی بیوتیک

291

792

792a

13/1

97/9

ترکیب آویشن و میخک

222

727

713c

12/9

92/1

پری بیوتیک

221

721

723b

13/9

99/1

سطح معنی داری

1/11

1/11

1/119

1/21

1/11

شاهد (بدون افزودنی)

در هر ستون حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  1/12میباشد.
In each column, non-identical letters indicate a significant difference of 0.05

جدول  9اثر استفاده از ترکیب آویشن و میخک در

آویشن به جیره پایه اثری بر غلظت لیپیدهای خون و

جیره غذایی بر فراسنجههای خونی را نشان میدهد.

مقدار هماتوکریت جوجه های گوشتی نداشت .در

استفاده از مخلوط گیاهی اثری بر گلوکز ،تری

عین حال غلظت  HDLدر سرم خون مرغ ها نسبت

گلیسرید  HDLو  LDLاثر معنیداری داشت ولی

به خروسها کمتر بود .در شرایط این آزمایش،

استفاده از مخلوط گیاهان دارویی و پری بیوتیک

عصارههای الکلی دو گیاه سیر و آویشن اثری بر

موجب کاهش کلسترول پالسما شد .به نظر میرسد

عملکرد و غلظت لیپیدهای خون جوجه های گوشتی

استفاده از مخلوط آویشن و میخک میتواند موجب

نداشت ( .)Khosravi et al., 2008در آزمایشی یه

بهبود سطح کلسترول سرم جوجه های گوشتی شود.

بررسی اثرات مخلوطهای مختلف گیاهان دارویی

در آزمایشی به بررسی تاثیر عصاره الکلی دو گیاه

آویشن شیرازی ،گزنه و یونجه بر عملکرد ،کیفیت

دارویی سیر و آویشن بر عملکرد و غلظت لیپیدهای

الشه ،پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون در

خون جوجههای گوشتی پرداختند .یافتههای حاصل

جوجههای گوشتی پرداخته شد .کمترین درصد

از آزمایشی نشان داد که افزودن عصارههای سیر و

سلولهای هتروفیل در تیمار مخلوط گیاهی و بیشترین

مقایسه اثرات دو گیاه آویشن و میخک با62 ...

آن در گروه شاهد ،کمترین درصد لمفوسیتها در

نتیجهگیری کلی

گروه شاهد و بیشترین آن درگروه مخلوط گیاهی و

به عنوان نتیجهگیری کلی ،هر چند استفاده از مخلوط

نیز کمترین نسبت هتروفیل به لمفوسیت در گروه

آویشن و میخک در جیره غذایی اثر محسوسی بر

مخلوط گیاهی و بیشترین نسبت آن در تیمار شاهد

بهبود صفات الشه نداشت ولی استفاده از این مخلوط

مشاهده گردید .استفاده از مقدار  2درصد مخلوط سه

می تواند در بهبود مقدار کلسترول سرم جوجههای

گیاه دارویی موجب بهبود عملکرد و سطح ایمنی

گوشتی موثر باشد.

جوجههای گوشتی می گردد (. )Lis-Balchin, 2003
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درصد در جیره جوجههای گوشتی اثری بر صفات
الشه نداشت .همچنین استفاده از یک مخلوط گیاهان
دارویی اثر معنی داری بر صفات الشه و برخی
پارامترهای خونی جوجههای گوشتی نداشت( Jang

 .)et al., 2004بررسی اثر یک مخلوط تجاری عصاره
گیاهان دارویی نشان داد که جوجه های گوشتی
تغذیه شده با جیره غذایی حاوی مخلوط عصاره
گیاهان دارویی دارای درصد باالتری برای صفات
الشه از قبیل درصد سینه و ران بودند .متاسفانه
گزارشات در مورد ارزش گیاهان دارویی در طیور
متناقض هستند ( Lis-Balchin, 2003, Khosravi et

 .)al., 2008, Kwiecien et al., 2009عدم معنی دار
شدن افزودنیهای مختلف بر بیشتر صفات مورد
مطالعه در این پژوهش را میتوان به شرایط خوب
پرورش مربوط دانست .در واقع سالمتی دستگاه
گوارش و فلور میکروبی روده جوجهها در شرایط
خوبی بوده است که افزودنیهای مختلف نتوانسته آن
را بهتر نماید.

