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 چکیده

های خون جوجه یهای کبدی سرمهای خونی و آنزیمهفراسنج بررسی اثر سطوح مختلف تفاله آویشن بر این پژوهش به منظور

قطعه جوجه در  12تکرار و  5تیمار،  5، با 308قطعه جوجه گوشتی سویه راس   300گوشتی انجام پذیرفت. در این پژوهش تعداد 

تیمار شاهد )بدون تفاله  -1. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: روز در داخل قفس پرورش داده شد 42هر واحد آزمایشی به مدت 

تفاله  % 5/1حاوی  -3سبوس گندم، تیمار  % 25/2تفاله آویشن و   % 75/0حاوی   -2وس گندم، تیمار سب  % 3آویشن( حاوی 

تفاله آویشن )بدون  % 3حاوی   -5سبوس گندم، تیمار  % 75/0تفاله آویشن و  % 25/2حاوی  -4سبوس گندم، تیمار  % 5/1آویشن و 

ن و آلبومین ندارد. تفاله آویشن تاثیر معنی داری بر هموگلوبی باال رفتن سطحکه  یج حاصل از این آزمایش نشان دادنتا سبوس گندم(.

مقدار . ( داشت%3شاهد و سطح باالی آویشن ) یماربیشترین تعداد لنفوسیت را نسبت به ت جایگزین شدهسطوح متوسط آویشن 

( با افزودن آویشن نسبت به  SGOTو  LDH ،SGPTهتروفیل، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و سه آنزیم کبدی اندازه گیری شده )

  گروه شاهد کاهش یافت.

  هموگلوبین. _هتروفیل _نوتروفیل _های خونیفراسنجه _تفاله آویشن _های کبدیآنزیم _آلبومین کلمات کلیدی:

 مقدمه

د. امروزه به دلیل اساسی در رشد و بهبود سالمت حیوان دار ینقشغذایی طیور  های مورد استفاده در جیرهبیوتیک بدون شک آنتی

که  ی مناسبیافتن جایگزین های بسیاری جهتتالش، ومت باکــتریاییایجــاد مقــا این مواد در بدن و ابقاءهای عمومی از نگرانی

های ضروری های خوراکی گیاهی مثل روغناخیراً، افزودنی(. 8) ها را در بر داشته باشد صورت گرفته استاثرات مثبت آنتی بیوتیک

امروزه (. 7)اند های خوراکی ضد میکروبی به خود جلب کردهان جایگزین افزودنیی گیاهان معطر توجه زیادی را به عنوو یا عصاره

توان  ز جمله گیاهان دارویی می.  اشودیی طیور استفاده مبیوتیکی در جیره عنوان جایگزین مناسب آنتی از گیاهان دارویی زیادی به

اکسیدانی و  ای است که بیشتر به دلیل خاصیت آنتیخاستگاه مدیترانهآویشن یکی از گیاهان دارویی با  .اشاره نمود آویشنبه گیاه 

باشد. مهمترین ترکیبات آویشن کارواکرول و تیمول بوده که دارای خصوصیات  تریایی مورد توجه میخصوصیات ضد باک

ی و ضدقارچی پر اهمیت یکروبترکیبات فنولئیک موجود در این گیاهان به دلیل بروز خاصیت ضدم(. 9)باشند اکسیدانی قوی میآنتی

برخی دیگر از . (5و  4، 3) اثرات مفید آویشن را در عملکرد طیور گزارش کردندبرخی دیگر از محققین وه البه ع (. 2د )باشنمی

های تغذیه شده با سطوح مختلف نعناع و آویشن خشک شده دارای عملکرد بهتری نیز به این نتیجه رسیدند که جوجهپژوهشگران 
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آنزیم موجب بهبود  درصد پودر مرزه با مولتی 5/0درصد پودر آویشن به همراه  5/0استفاده از  .(6) نسبت به گروه شاهد بودند

هتروفیل به لنفوسیت شده ولی اثری بر غلظت های گوشتی شده و باعث کاهش درصد هتروفیل و نسبت  عملکرد جوجه

وح این آزمایش بررسی اثر سط هدف از انجام. (1)اعمال نکرده است ها  ون جوجهگلیسرید، کلسترول، آلبومین و اسید اوریک ختری

 .بودهای گوشتی ههای کبدی جوجهای خونی و آنزیممختلف تفاله آویشن بر فراسنجه

 مواد و روش

ی سویه ی قطعه جوجه ی گوشت 300این آزمایش در فارم تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب یک طرح کامال تصادفی با 

قطعه جوجه گوشتی اختصاص داده شده بود صورت پذیرفت.  12در هر تکرار  تکرار که 5تیمار،  5نر و ماده( با )مخلوط  308-راس

 3تفاله آویشن( حاوی  بدونتیمار شاهد ) -1تیمار : آویشن با سبوس گندم با نسبت سطح جایگزینی تفاله 5های آزمایشی شامل یمارت

درصد تفاله آویشن و  % 5/1حاوی  -3تیمار سبوس گندم،  % 25/2درصد تفاله آویشن و  % 75/0حاوی   -2تیمار سبوس گندم،   %

درصد تفاله آویشن  % 3حاوی   -5سبوس گندم، تیمار  % 75/0درصد تفاله آویشن و  % 25/2حاوی  -4سبوس گندم، تیمار  % 5/1

های آزمایشی یکسان بود. درجه حرارات محیط کنترل شده و ی همه گروهزمایش شرایط محیطی برادر طول آ سبوس گندم(. )بدون

و  قطعه پرنده از هر تکرار 2روزگی(  42) . در پایان دورهندتداش  یتمامی جوجه ها به صورت آزاد به غذا و آب آشامیدنی دسترس

های آزمایشگاه مجموع فراسنجه در. خونگیری از ورید بال صورت گرفتبه طور تصادفی انتخاب و  قطعه جوجه  10مجموعا 

نظیر هتروفیل و لنفوسیت( های گوشتی )های سرمی خون جوجههای کبدی و همچنین تعداد لکوسیتو فعالیت آنزیم بیوشیمایی خون

سه آنالیز شد. مقای 1/9ایش ویر SASمربوط به نرم افزار  GLMهای حاصل با استفاده از رویه در پایان داده گیری گردید.اندازه

 . مدل آماری طرح به صورتمورد محاسبه قرار گرفت درصد  5ای دانکن در سطح احتمال ا با استفاده از آزمون چند دامنههمیانگین

Yij = µ + Ti + εij  :بود که در این فرمولYij  ،مقدار صفت اندازه گیری شدهµ ،میانگین صفت در جامعه مورد نظر Ti  اثر تیمار

 .باشداثر خطای آزمایش می εijو 

 نتایج 

های گروهنشان داده شده است.  1در جدول  های بیوشیمیایی خونفراسنجه نتایج حاصل از تاثیر سطوح مختلف تفاله آویشن بر

نسبت به شاهد کمترین   %3مختلف آزمایشی از نظر هموگلوبین و آلبومین تفاوت معنی داری با هم نداشتند. پروتئین تام تیمار آویشن 

کمترین  % 75/0آویشن   LDLمقدار بود اما بین سطوح متوسط تیمار آزمایشی تفاوت معنی داری وجود نداشت. از لحاظ مقدار 

نسبت  % 75/0تیمار آزمایشی آویشن در   HDLفاکتور که بین بقیه تیمارها تفاوت معنی داری وجود نداشت. مقدار را داشت در حالی 

تیمارها با گروه شاهد تفاوت معنی  سایرها و همچنین بقیه تیمار نشان داد ولی تیمار دوم نسبت بهمقدار را شاهد کمترین تیمار به 

 %3شن در سطح مایشی بیشترین تعداد لنفوسیت را نسبت به شاهد و زمانی که آویر آز. سطوح متوسط تیمارا بروز ندادندداری 

همچنین نسبت هتروفیل تعداد هتروفیل کاهش یافت.  % 25/2. با افزایش درصد آویشن در تیمارها به جز تیمار استفاده شد را داشت

 . نشان دادبه لنفوسیت با افزایش درصد آویشن کاهش معنی داری را 
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 روزگی( 42)های گوشتی در پایان دوره  های بیوشیمیایی خون جوجه ثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجها  -1 جدول

 فراسنجه ها

 

 تیمارها

 هتروفیل لنفوسیت LDL HDL آلبومین هموگلوبین پروتئین تام
به  هتروفیلت نسب

 لنفوسیت

 ab26/7 39/10 39/1 a9/22 a2/82 c3/58 a9/37 a66/0 شاهد

 a62/7 53/10 32/1 b2/19 b6/69 ab4/66 c8/29 bc45/0 % 75/0آویشن 

 ab26/7 58/10 31/1 a6/21 ab2/74 a4/67 c1/27 c40/0 % 5/1آویشن 

 bc01/7 86/10 27/1 a1/23 ab5/74 b5/62 a7/33 b55/0 % 25/2آویشن 

 c67/6 70/10 34/1 a22 ab9/76 c2/65 c29 bc45/0 % 3آویشن 

 02/0 87/0 77/0 31/1 30/0 01/0 08/0 08/0 خطای استاندارد

 </0001 0001/0 0003/0 03/0 </0001 13/0 49/0 002/0 سطح احتمال معنی داری

 >P)05/0) داری با هم دارند های با حروف التین متفاوت در هر ستون اختالف معنی یانگینم

نشان داده شده است. هر سه  2های کبدی سرمی خون در جدول های گوشتی بر آنزیمافزودن آویشن به جیره جوجهنتایج حاصل از 

به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان وده شدن آویشن و افزایش درصد آویشن نسبت با افز  SGOTو  LDH، SGPTآنزیم 

 .دادند

 روزگی( 42)های گوشتی در پایان دوره های کبدی سرمی خون جوجهاثر تیمارهای آزمایشی بر آنزیم  -2 جدول

 LDH تیمارها

 

SGPT 

 

SGOT 

 

 a2/3497 a13 a3/285 شاهد

 b6/2005 b74/9 b4/238 % 75/0آویشن 

 b7/2231 b89/9 b3/239 % 5/1آویشن 

 b4/2688 b59/9 c2/193 % 25/2آویشن 

 b7/2218 b98/9 b4/236 % 3آویشن 

 29/7 30/0 53/134 خطای استاندارد

 001/0 0003/0 001/0 سطح احتمال معنی داری

 >P)05/0) داری با هم دارندهای با حروف التین متفاوت در هر ستون اختالف معنی یانگینم
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Effects of waste thyme on blood parameters and serum liver enzymes in broiler chicks 

 

Abstract 

This experiment was conducted to determine the effect of different levels of Waste thyme on blood 

paramiters and serum liver enzymes in broiler chicks. Three hundred 1 day-old broiler chicks were divided 

randomly into five treatment groups. Each treatment group was further sub-divided into five replicates of 12 

birds per cage. The treatments consist of: (1) control (no waste thyme) contains 3% wheat bran, treatment (2) 

contains 0.75 % waste thyme and 2.25 % wheat bran, treatment (3) contains 1.5 % waste thyme and 1.5 % 

wheat bran, treatment 4 contains 2.25 % waste thyme and 0.75 % wheat bran and treatment (5) contains 3% 

waste thyme (no wheat bran). Results indicated that, incresasing waste thyme level in diet, has no significant 

effect on Albumin and Hemoglobin level in blood. Although heterophil, and liver enzymes )LDH ،SGPT and 

SGOT) level in blood and heterophil/lymphocyte ratio were decreased in comparison with control group. 

Maximum range of Lymphocytes were abtained by feeding average levels of waste thyme.  

Keywords: albumin- blood parameters- hemoglobin- heterophil- liver enzyme- neutrophil- waste Thyme  
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