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هاي گوشتیجوجهفوئیديهاي لنبادي خون و وزن اندامآنتیتیتر بر آویشنعصاره تاثیر
.، ف2قنبريو .، ، ش2مقصودلو، .، ف2پورمسلمی.،، ر*1نیافرخ

دانشگاه گنبدکاووسگروه علوم دامی ارشد دانشجوي کارشناسی- 1
گنبدکاووسگروه علوم دامی دانشگاه یاراستاد-2

rfarrokhnia@yahoo.com:پاسخگوي نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده
ین منظور ه ابهاي گوشتی طراحی گردید.جوجهسیستم ایمنیبرآویشندارویی عصاره گیاه اثراین پژوهش به منظور بررسی 

در قالب طرح کامالً تصادفی که ندبه طور تصادفی انتخاب گردید(نر و ماده) 500سویه کاب گوشتی روزه قطعه جوجه یک80تعداد 
) جیره 2) جیره پایه، 1تیمارهاي آزمایشی شامل .، به هشت قسمت تقسیم شده و بر روي بستر پرورش یافتندتکرارچهارتیمار و دوبا 

مصرف هاي پیشدان، میاندان و پسدان به صورت آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفت. جیرهود.آویشن بدرصد عصاره الکلی 2/0پایه + 
انتخاب، خونگیري و کشتار پرنده با وزنی نزدیک به میانگین وزن تکرار،پایان آزمایش از هر تکرار یکدر خوراك هفتگی ثبت شد.

هاي سفید، تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. اثر ها و تعداد گلبولها، ائوزینوفیللنفوسیتها، درصد نوتروفیلنتایج نشان داد که گردید.
آویشنوزن بورس فابرسیوس در تیمار ).P>05/0(دار بودو آنفلوآنزا معنیبر عیار پادتن علیه بیماري نیوکاسلآویشنافزودن عصاره
استفاده از سطح هاي این مطالعه نشان داد که یافتهال تحت تاثیر قرار نگرفت.دار باالتر از گروه شاهد بود، ولی وزن طحبه طور معنی

شود.هاي گوشتی توصیه جوجهتقویت سیستم ایمنی جهتتواند عصاره آویشن میدرصد 2/0
.هاي گوشتی، سیستم ایمنی، جوجهآویشنکلیدي: هايواژه

مقدمه
بیوتیکی در طیور و با ممنوع ها بر بدن و مقاومت آنتیبیوتیکسوء آنتیهاي گیاهی به واسطه اثرات استفاده از افزودنی
و نیز تمایل مردم به مصرف مواد غذایی فاقد بقایاي دارویی 2006هاي محرك رشد درسال بیوتیکشدن استفاده از آنتی

همچنین با توجه به تأثیر عصاره گیاهان بر سیستم ایمنی ).9(قرار گرفته استشیمیایی، مورد توجه همه پژوهشگران 
)، امروزه استفاده از عصاره گیاهان دارویی یک گام مهم در جهت افزایش 14هاي گوشتی (خصوص جوجهه حیوانات، ب

د بهباشنساکاریدهاي موجود دراین گیاهان، محرك سیستم ایمنی در طیور می). پلی2باشد (ها میقدرت ماندگاري جوجه
).1گردند (ها میبادي در بدن آنطوري که باعث افزایش میزان آنتی

هاي گیاهی در طیور بر . عصارهی دارندگیاهی، فعالیت ضداکسیدانهاي با منشأ دهد که اسانسمطالعات اخیر نشان می
ترکیبات براي تنظیم نمودن ترکیبات . درك چگونگی فعالیت و آثار اجزاي این )15(گذاردمتابولیسم حیوان نیز تأثیر می
تواند به عنوان جایگزینی براي هاي گیاهی موجود در جیره میها مفید است بنابراین عصارهمخلوط براي افزایش کارایی آن

.)6(باشد آویشن نیز از این دسته میمواد شیمیایی استفاده شوند. عصاره
است که بر یانترین گیاهان دارویی از تیره نعناعز شناخته شدهنیز یکی ا2سیتیموس ولگاربا نام علمی 1آویشن

اي به نام تیمول خاطر وجود مادهباکتریال و ضد قارچ آویشن بهویژگی آنتی.)13(سیستم تنفسی و ایمنی اثرات بارزي دارد
. تیمول و کارواکرول)13(متیل اتیل فنل، خاصیت ضد باکتریایی دارد 1- 2متیل - 5در آویشن، ترکیب ).13در آن است (

_________________________
1- Thyme
2- Thymus vulgaris

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه7و 6دانشگاه بیرجند، هاي نوین در علوم دامی.پژوهشهمایش 

٨٩٣

موجود در آویشن موجب شده است که در طب سنتی از این گیاه به عنوان ضدعفونی کننده دستگاه گوارش و بهبود دهنده 
هاي فرار، ها، روغنفالونوییدها، ترپن). البته غیر از موارد فوق الذکر مواد دیگري همچون 6هضم و جذب استفاده شود (

.)4خورند (ه چشم میسایر ترکیبات فنلی، ترکیبات تند و تعداد دیگري از مواد فعال در آن ب

هامواد و روش
(مخلوطی از هر دو جنس) به طور تصادفی انتخاب گردید و با توجه 500ي گوشتی سویه کاب قطعه جوجه80تعداد 

قطعه در هر تکرار تقسیم و روي بستر 10تکرار و چهارتیمار با دوی مورد استفاده در این تحقیق، در به طرح کامًال تصادف
طول مدت این ها قرار گرفت. هاي غذایی بر اساس توصیه شرکت تولید کننده جوجه در اختیار آنپرورش یافتند. جیره

روز) تقسیم شد.38تا 24روز) و پایانی (23تا 11رشد (روز)،10تا 1روز بود که به سه دوره پرورشی آغازین (38تحقیق، 
، که آویشندرصد عصاره الکلی 2/0) جیره پایه به اضافه 2سویا، -) جیره پایه بر اساس ذرت 1تیمارهاي آزمایشی شامل 

آزاد در هاي پیش دان، میان دان و پس دان به صورت جیرهآب و ها عرضه شد. در قالب طرح کامالً تصادفی به جوجه
48به مدت درجه سانتی گراد 40آون در دماي هاي هوایی در جهت تهیه عصاره، ابتدا انداماختیار پرندگان قرار گرفت.

ساعت تهیه شد. 72درصد وزنی به حجمی در حالل به مدت 5ساعت کامالً رطوبت گیري شدند. پس از آن سوسپانسیون 
از نمونه اتانولجهت تبخیر Rotary evaporatorژ نموده و از دستگاه ، سانتریفیوکردنصافمخلوط حاصل را پس از 

تکراراز هر در پایان دوره پرورش، استفاده شد.هاراي آزمایشبآزمایشی استفاده گردید. در نهایت  عصاره استخراج شده
بادي یک جوجه با میانگین وزن واحد آزمایشی انتخاب و پس از کشتار، از هر پرنده دو نمونه خون اخذ و جهت تیتر آنتی

ها و ها، لنفوسیت) و تعیین درصد نوتروفیلHIروش ممانعت از لخته شدن (هاي آنفلوآنزا و نیوکاسل بهعلیه بیماري
هاي دخیل در سیستم ایمنی مانند سپس اندام. به آزمایشگاه ارسال شدخونهاي سفید ها و شمارش گلبولائوزینوفیل

مورد تجزیه و تحلیل قرار SASبه کمک نرم افزار حاصلهاي دادهبورس فابریسیوس و طحال، جدا شده و توزین گردید. 
.درصد انجام شد5) در سطح خطاي LSDدار (گرفت. مقایسه میانگین توسط آزمون کمترین اختالف معنی

نتایج و بحث
، نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد اثر تیمار آزمایشی بر عیار پادتن علیه 1هاي جدول شماره طبق داده

هاي ها و تعداد گلبولها، ائوزینوفیلها، لنفوسیت). درصد نوتروفیلP>05/0(دار بودو آنفلوآنزا معنیبیماري نیوکاسل
آویشن، در تحقیق حاضر وزن بورس فابرسیوس در تیمار 2سفید، تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. با توجه به جدول شماره 

)، ولی وزن طحال تحت تاثیر تیمار آزمایشی قرار نگرفت.P>05/0دار باالتر از گروه شاهد بود (به طور معنی

هاي گوشتیوجه: اثر تیمارهاي آزمایشی بر پاسخ ایمنی ج1جدول
)ml/310گلبول سفید ()2logتیتر آنفلوآنزا ()2logتیتر نیوکاسل (ائوزینوفیل (%)لنفوسیت (%)نوتروفیل (%)تیمار
75/5075/4125/7a75/7a75/050/17شاهد
50/4700/4950/3b00/5b25/213/23آویشن
SEM09/666/627/259/024/006/2
).P>05/0دار دارند (اعداد با حروف غیرمشابه از لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معنیدر هر ستون، 

SEMمیانگین خطاي استاندارد :

: اثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن بورس فابرسیوس و طحال (گرم)2جدول
وزن طحالفابرسیوسسوزن بورتیمار
b04/134/2شاهد
a45/143/2آویشن
SEM12/024/0

).P>05/0دار دارند (هر ستون، اعداد با حروف غیرمشابه از لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معنیدر
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SEMمیانگین خطاي استاندارد :

) لذا به واسطه 8باشد (ترین عامل تعیین کننده رشد قطعات الشه از جمله طحال، ژنتیک میاز آن جایی که عمده
دار در وزن این اندام دیده نشد.آزمایش، اختالف معنیهاي مورد یکسان بودن اساس ژنتیکی جوجه

دار وزن درصد آویشن و لیمو ترش، باعث افزایش معنی2/0) گزارش کردند که استفاده از عصاره 12کادام و همکاران (
وهمچنین کوكشود. هاي گوشتی میبورس فابرسیوس، طحال، تیموس و همچنین عیار پادتن علیه نیوکاسل در جوجه

و آویشن موجب تقویت سیستم سرخارگلاز فالوونوییدها و ترکیبات ترپنی مانند ) گزارش کردند گیاهان غنی7ان (م
گرم میلی300و 200، 100) گزارش کردند که مصرف سطوح 1تیموري زاده و همکاران (شوند.ایمنی در حیوانات می

اسل و وزن نسبی بورس فابرسیوس تاثیري ندارد که با نتیجه اسانس آویشن در هر کیلوگرم جیره بر عیار پادتن علیه نیوک
هاي آویشن و سرخارگل در سطوح ) نشان دادند که استفاده از عصاره11اندز و همکاران (ناین آزمایش مغایرت دارد. هر

در هاي گوشتی اثرات مثبتی بر وزن نسبی بورس فابرسیوس و طحال ندارد.درصد در جیره غذایی جوجه3/0و 15/0
درصدي 5/0) با کاربرد 3درصدي از عصاره آویشن و مدیري و همکاران (75/0) با استفاده 5مقابل نوبخت و همکاران (

، بهبود در وزن نسبی بورس فابرسیوس و طحال را گزارش نمودند. غزاله و هاي گوشتیشن در جیره غذایی جوجهعصاره آوی
ها نشان داد که استفاده هاي گوشتی پرداختند که نتایج آزمایش آندر جوجههاي آویشن به بررسی اثر برگ) 10(همکاران 
ها شد.درصد عصاره برگ آویشن موجب بهبود وزن نسبی طحال جوجه75/0از سطح 
تشکیلراطیورخونهاي سفیدگلبولاکثریتهالنفوسیتمیکروبی،حمالتوبیماريوجودعدموعاديحالتدر

دارند. عهدهبهراسلولیواسطهباتظاهرات ایمنیهمچنینوباديآنتیتولیدوظیفهنهایتدرکهستندههاییسلولوداده
مقدارهمینبهبیشتر باشد،مقداراینچقدرهروباشدمیبدنایمنیسطحارزیابیدرمهّمیشاخصهادرصد لنفوسیت

). در نتیجه باال بودن میزان 16یابد (میافزایشزابیماريعواملمقابلدرمقاومتاحتمالوبودهباالتربدنایمنیسطحنیز
ها در تیمار آویشن نسبت به بادي علیه آنفلوآنزا در این تحقیق ممکن است در اثر باال بودن نسبی درصد لنفوسیتتیتر آنتی

اند به دالیل زیر باشد:توبادي علیه بیماري نیوکاسل در پژوهش حاضر میگروه شاهد باشد. پایین بودن تیتر آنتی
لحاظازگلهایمنیکمیت و کیفیت واکسن استفاده شده، عدم کفایت برنامه واکسیناسیون اجرا شده، وضعیت

واکسن،نوعواکسن،تزریقسننژاد،شاملبیماریها. علل دیگرسایرنهفتگییاوکلینیکیتحتکلینیکی،هايدرگیري
ژنتیکی افراد تفاوتواکسن وتزریقزماندرویروسیبه بیماريابتالواکسن،ثانویهواولیهپاسخعدمسرد،رعایت زنجیره

است.

گیرينتیجه
مواد برخی ند به عنوان جایگزین توادرصد می2/0آویشن در سطح عصارهکه نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد 

د. موثر واقع شوو در نهایت سالمتی مصرف کننده طیور ، بر صفات ایمنی و سالمت هابیوتیکنظیر آنتیشیمیایی
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Effect of Thyme extract on blood antibody and lymphoid organs weight of broilers
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Abstract
This study was conducted to investigate the effect of Thymus extract on the immune system of
chickens. For this purpose, 80 day old Cobb-500 strain chicks (male and female) were selected
randomly in a completely randomized design with two treatments and four replications, were
divided into eight parts and were reared. Treatments included: 1) basal diet, 2) basal diet + 0.2% of
the alcoholic extract of thyme. Feed consumption was recorded weekly. Starter, grower and
finisher diet as fed the birds were released. In the end of each iteration, a bird with a weight close
to the average weight of repetition, selection and sampling then were slaughtered. The results
showed that the percentage of neutrophils, lymphocytes, eosinophils, and the number of white
blood cells, were not affected by the treatments. Effect of adding thyme extract on antibody against
influenza and newcastle disease was statistically significant (P<0.05). Weight of bursa of fabricius
in thymus treatment significantly higher than the control group, however spleen weight was not
affected. The findings of this study showed that 0.2 percent of the thyme extract can be
recommended to strengthen the immune system of chickens.
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