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Introduction 1 This experiment was performed to evaluate the effects of peppermint extract, vitamins C, vitamin 

E, probiotics and antibiotics on performance, biochemical parameters and immune system of broilers under heat stress 

conditions. Peppermint (Mentha piperita) is considered as one of these medical plants and belongs to the Lamiaceae 

family. The essential oils and extracts of this plant are mainly made up of menthone, menthol and methyl acetate. 

Peppermint is traditionally used as an antiseptic, antispasmodic, mild tonic, antimicrobial. 

Materials and Methods A total of 240 one-day-old broilers (Ross 308) were distributed to 8 treatments with 5 

replications/treatment based on a randomized block design. Experimental diets consisted of base diet without feed 

additive and under standard temperature conditions (negative control), base diet without feed additive and under heat 

stress conditions (positive control), positive control supplemented with 28 mg/kg virginiamycin, 28 mg/kg probiotic 

protexin, 1 g/kg vitamin C, 1 g/kg vitamin E, 250 and 500 mg/kg peppermint extract, respectively. House temperature 

was initially set at 28°C for the second week and then reduced by 0.5°C per day until a temperature of 22°C was 

achieved at the end of the fourth week and then maintained constant thereafter. To induce heat stress, room temperature 

was raised to 34◦C during 10 AM to 16 PM from 15 to 42 days of age. A 23:1h light to darkness lightening regimen 

was followed throughout the experimentation period. Body weight gain and feed intake were recorded for days 10, 24 

and 42 of age and data were used to calculate feed conversion ratio (FCR). At the end of the experiment (day 42), two 

birds from each replication with a body weight close to cage mean were selected and killed. Individual blood samples 

were collected form the slaughtered birds and centrifuged at 1800× g for 15 min. The collected sera samples stored at 

-20°C pending biochemical assessments. Concentrations of serum glucose, triglyceride, total cholesterol and low-

density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), very- low-density lipoprotein 

cholesterol (VLDL-C), white blood cells (WBC), red blood cells (RBC), Hematocrit and Hemoglobin were 

determined by different recommended procedures. To assay the primary and secondary antibody responses against 

SRBC, 2 birds/replicate were immunized intramuscularly with 0.5 mL 10% SRBC in. Blood samples (1.5 mL/bird) 

were obtained from the brachial vein at 7d following each injection.  

Results and Discussion The results showed that the highest feed intake and feed conversion ratio were observed 

in chickens fed with negative control diets (P <0.05). The greatest body weight was observed in the birds fed with the 

negative control and diets supplemented with probiotics and vitamin E (P <0.05). Broilers fed with diets containing 
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antibiotics as same as positive control group could increase abdominal fat percentage and serum triglycerides 

concentration than other treatments (P <0.05). The broilers fed with diets supplemented with all feed additives 

decreased the heterophils to lymphocytes ratio compared to the positive control group (P <0.05). The probiotics and 

500 mg peppermint extract-supplemented diets improved the antibody titer against Newcastle, Gumburo and influenza 

diseases, as well as anti-SRBC titer, compared to the positive control group (P <0.05). The results of this study are 

supported by other studies, indicating that the dietary supplementation of probiotic could improve physiological 

responses and immune system and thus performance of heat-stressed birds. Dietary supplementation of vitamin C is 

an effective strategy to reduce the harmful effects of heat stress in poultry. The results of previous studies have 

demonstrated that the antioxidant and inflammatory properties of peppermint contributes to the prevention and 

treatment of diseases associated with oxidative stress, through removing free radical. Medicinal plants with secondary 

metabolites have also reported to possess the positive effects on growth performance and thus increasing the immune 

function. The positive effects of peppermint could be due to its active ingredients such as carvacrol, flavonoids and 

menthol. Flavonoids with antioxidant effects have protective properties against free radicals. The mucous membrane 

of the gastrointestinal tract plays an important role in preventing antigens and harmful microorganisms from entering 

the organ and eliminating them, while also being effective in selective nutrient absorption. The results of the present 

experiment and the other reports also indicate that dietary supplementation of probiotic and vitamin E and C and 

peppermint extract improve the immune response and growth performance of broilers and could be account as an 

alternative to antibiotics. 

Conclusion In conclusion, a high dose of peppermint (500 mg/kg) was as effective as probiotic, vitamin E and C 

in alleviating the negative effects of heat stress on growth performance, health and immune function. 
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 مقاله پژوهشی

بیوتیک بر عملکرد و ، پروبیوتیک و آنتیE، ويتامین Cمقايسه اثرات عصاره نعناع فلفی، ويتامین 

 های گوشتی تحت تنش گرمايیجهپاسخ ايمنی جو

 
 1، جبار جمالی2، حسینعلی قاسمی1، محمد اکبری قرائی1*، کامران طاهرپور1زينب پالیزبان

 61/61/6۹۱۱تاریخ دریافت: 

 61/5۰/6055تاریخ بازنگری: 

 ۹6/5۰/6055تاریخ پذیرش: 

 

و  کیوتی، پروبE نیتامي، وC نیتاميو ،یقايسه اثرات عصاره نعناع فلف  م. 1041. جمالی. ج و قاسمی ح. م. اکبری قرائی، ، طاهرپور. ک.، ز، پالیزبان
 .221-232(:2)10. پژوهشهای علوم دامی ايران يیتحت تنش گرما یگوشت هایجوجه یمناي پاسخ و عملکرد بر بیوتیکآنتی

 

 چکيده

بیوتیک بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیايی خون و پاسخ   نتی، پروبیوتیک و آEو  Cاين آزمايش به منظور بررسی اثرات عصاره نعناع فلفلی، ويتامین   
شرايط تنش گرمايی انجام گرفت.    ايمنی جوجه شتی تحت  شتی يکروزه )راس   204های گو تکرار به ازای هر تیمار توزيع  5تیمار و  3( در 343جوجه گو
ست      شدند. گروه  شرايط دمای ا شامل جیره پايه بدون افزودنی و تحت  شی  شاهد منفی(، جیره پايه  های آزماي شرايط تنش بدون افزودناندارد )  ی و تحت 

شده به ترتیب با      شاهد مثبت مکمل  شاهد مثبت(،  سین،  یلیم 25گرمايی ) گرم در کیلوگرم پروبیوتیک پروتکسین،  یلیم 254گرم در کیلوگرم ويرجینیاماي
گرم در کیلوگرم عصاره نعناع فلفلی بود. نتايج نشان داد که یلیم 544و  E ،254ین گرم در کیلوگرم ويتاممیلی C  ،254گرم درکیلوگرم ويتامینمیلی 544
شاهد منفی، پروبیوتیک و ويتامین  گروه ستثنای تیمار             Eهای  شی به ا شتند. همه تیمارهای آزماي شاهد مثبت دا سه با گروه  شتری در مقاي وزن بدن بی
گلیسريد سرم و چربی حفره شکمی    (. باالترين میزان تری>45/4Pبود ضريب تبديل خوراک شدند )  بیوتیک در مقايسه با تیمار شاهد مثبت موجب به  آنتی

شد )    های آنتیدر گروه شاهده  شاهد مثبت م سبت به گروه       (. افزودنی>45/4Pبیوتیک و  سیت خون ن سبت هتروفیل به لنفو سبب کاهش ن های خوراکی 
شد )    ستفاده از پروبیو >45/4Pشاهد مثبت  صاره نعناع فلفی موجب بهبود تیتر آنتی میلی 544تیک و (. همچنین ا سل، گامبورو و  گرم ع آبادی علیه نیوکا

ستفاده از  (. به عنوان نتیجه>45/4Pنسبت به گروه شاهد مثبت شدند )    SRBCآنفلوآنزا و  گرم عصاره نعناع فلفی مشابه ويتامین   میلی 544گیری کلی، ا
E ويتامین ،C  های تحت تنش گرمايی مفید باشد.تواند در جیره جوجهسیستم ايمنی و عملکرد رشد میو پروبیوتیک با بهبود 

 
 های گوشتی، عصاره نعناع فلفی، عملکرد پاسخ ايمنی، تنش گرمايی، جوجه های کليدی:واژه

 

   1 مقدمه

در صنعت طیور رفاه و آسايش پرندگان نقش بسیار مهمی بر 
طیور در نتیجه شرايط مناسب  بازدهی اقتصادی دارد، زيرا سالمتی

پرورش، اثر قابل توجهی بر سیستم ايمنی و در نتیجه عملکرد آنها 
خواهد داشت. وجود يک سیستم ايمنی مناسب باعث ايجاد مقاومت در 
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شود. امروزه به دلیل شرايط پرورش، صنعت طیور با ها میبرابر بیماری
مانند تنش  زای مؤثر بر کاهش عملکردبسیاری از عوامل استرس

(. دما، يکی از عوامل  2015et alKhodadust ,.گرمايی روبرو هستند )
اشد. وقتی بمحیطی تأثیرگذار بر عملکرد تولید و کیفیت گوشت طیور می

ه دهد کدمای محیط از منطقه آسايش باالتر رود تنش گرمايی رخ می
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نند، کاده از انرژی بدن، خود را خنک میدر اين شرايط، پرندگان با استف
که اين باعث کاهش عملکرد و عدم تعادل هورمونی و بیوشیمیايی  و 

ای هشود، و تولید گونهها در طیور میمیزان اکسیدان و آنتی اکسیدانت
ب به اکسیدانی سلولی و آسیفعال اکسیژنی، کاهش فعالیت دفاع آنتی

(. همچنین بدلیل نقش  2006et alLin ,.ها را در پی دارد )بیومولکول
ريوی در تنظیم دمايی بدن، با افزايش دمای محیط -سیستم قلبی

خون، آلکالوز تنفسی  pHباز، -تغییرات فیزيولوژيکی از جمله تعادل اسید
و کاهش سطح ويسکوزيته خون، هماتوکريت و غلظت پروتئینی 

( و احتماال متابولیسم  2004et alBorges ,.) افتدپالسمايی اتفاق می
 Sohail) در يک مطالعهدهد. ها را در بافت چربی کبد نیز تغییر میچربی

., 2012et al که تنش گرمايی به طور قابل توجهی باعث  شد(، گزارش
ريب تبديل خوراک کاهش وزن و مصرف خوراک و افزايش نسبت ض

. راهکارهای متعددی گرددمیروزگی  02های گوشتی در سن در جوجه
-ای و همچنین افزودن مکملاز جمله شرايط مديريتی، دستکاری جیره

ا هها، مواد معدنی، پروبیوتیک، فیتوژنیکهای خوراکی در جیره )ويتامین
 هایجوجهو ...( جهت مقابله با اثرات منفی ناشی از تنش گرمايی در 

(. مطالعات زيادی اثرات  2013et alLara ,.گوشتی پیشنهاد شده است )
ها در جیره را بر کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود عملکرد مثبت ويتامین

 et alHabibian;2014 ,. های گوشتی گزارش کردند )رشد جوجه

.., 2015et alDalólio  ويتامین .)E وC اکسیدان، نقش به عنوان آنتی
های فعال اکسیژن ناشی از استرس اکسیداتیو محافظتی در برابر گونه

در شرايط تنش گرمايی دارند. تنش گرمايی باعث افزايش غلظت مالون 
ا کاهش ب Eشود، استفاده از ويتامین دی آلدئید در کبد و سرم می

پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب سلولی، تولید مالون دی الدئید را کاهش 
 (.  2014et alHabibian ,.شود )داده و سبب بهبود عملکرد طیور می

-های محرک رشد، استفاده از افزودنیبیوتیکبا منع استفاده از آنتی

ه اند کمطالعات مد نظر قرار گرفتههای خوراکی در طیور در بسیاری از 
ضمن بهبود وضعیت دستگاه گوارشی فاقد اثرات سوء بهداشتی و زيست 

(. 2017and Taherpour Tavakolinasab ,محیطی هستند )
وده ای هستند که با تثبیت در رهای زندهها میکرواورگانیسمپروبیوتیک

د تعادل در جمعیت میکروفلور روده شده و با اثرات حیوان باعث ايجا
-ضد میکروبی، تأثیر مثبتی بر عملکرد حیوان، سیستم ايمنی و آنتی

 et alLiao ,.(. لییائو و همکاران ) 2015et alLiao ,.اکسیدانی دارند )

 توانند باعث بهبود عملکردمیها ( گزارش کردند که پروبیوتیک2015
ها در طیور شوند و به طور مثبتی سالمت و خوراک و مهار پاتوژن

 Landy andعملکرد را تحت تأثیر قرار دهند. در يک مطالعه )

Kavyani, 2013 )(، افزودن مکمل پروبیوتیک چند سويه )پريماالک
موجب افزايش مقاومت پرنده در گرم در کیلوگرم جیره  9/4در سطح 

مقابل تنش حرارتی از طريق بهبود عملکرد رشد، پاسخ ايمنی و جمعیت 
-شود. همچنین در يک مطالعه در جوجهمیکروبی دستگاه گوارش می

های گوشتی، استفاده از مکمل ويرجینیامايسین در جیره غذايی سبب 

ارتی تنش حرهای گوشتی در شرايط بهبود میانگین افزايش وزن جوجه
 (. Rahimi and Khaksefidi, 2006شد )

 ها در شرايط استرس اکسیداتیو کاهشاکسیدانتاز انجايی که آنتی
یستند، اکسیدان نيابند و پرندگان در اين شرايط قادر به تولید آنتیمی

 امروزه استفاده از ترکیبات فیتوژنیکی بدلیل داشتن عملکردهای
فارماکولوژی متعدد از جمله اثرات آنتی اکسیدانی، اثرات ضد میکروبی، 
کاهش مرگ و میر و بهبود عملکرد رشد در طیور توجه زيادی را در بین 

 ,Tavakolinasab and Taherpourاند )محققین بخود جلب کرده

يکی از گیاهان  L peritapi Mentha(. نعناع فلفی با نام علمی 2017
باشد که به دلیل ترکیب منتول و خواص مهم خانواده نعناعیان می

باشد. از ديگر ترکیبات درمانی آن دارای ارزش دارويی زيادی می
سینئول، متیل استات، متفورم،  -3، 1شیمیايی نعناع فلفی منتون، 

(. اگرچه مطالعات 2017et ali Asad ,.باشد )ايزومنتون، لیمونن می
 های گوشتی و کاهشزيادی اثرات مثبت نعناع فلفی بر عملکرد جوجه

 Akbari andگلیسريد و گلوکز را گزارش کردند )کلسترول، تری

.., 2015et alKhodadust ; Torki, 2014در  (، اما مطالعه کمی
ای رايج هزمینه استفاده از عصاره اين گیاه دارويی و مقايسه آن با مکمل

های گوشتی در شرايط تنش گرمايی وجود دارد. غذايی در تغذيه جوجه
تیک، بیوبنابراين، هدف از اين مطالعه مقايسه اثرات استفاده از آنتی

بر و عصاره نعناع فلفی در جیره غذايی  Cو  Eپروبیوتیک، ويتامین 
های گوشتی تحت شرايط تنش گرمايی عملکرد و سیستم ايمنی جوجه

 بود. 
 

 هامواد و روش

جوجه گوشتی يکروزه سويه راس  204اين آزمايش با استفاده از 
 پرنده به ازای هر تکرار در قالب 2( در هشت تیمار و پنج تکرار با 343)

به طور  ها از روز اول. جوجهکامل تصادفی انجام گرفت طرح بلوک
( جیره پايه بدون 1تصادفی بین يکی از هشت تیمار آزمايشی شامل 

( جیره پايه 2ماده افزودنی و تحت شرايط دمای استاندارد )شاهد منفی(، 
 (3ی و تحت شرايط استرس حرارتی )شاهد مثبت(، بدون ماده افزودن

ین بیوتیک ويرجینیامايسگرم در کیلوگرم آنتییلیم 25 + شاهد مثبت
گرم در کیلوگرم پروبیوتیک پروتکسین یلیم 254+  شاهد مثبت (0
(Protexin® Boost) ،5گرم درکیلوگرم میلی 544+  ( شاهد مثبت

( E ،7گرم در کیلوگرم ويتامین میلی 254+  ( شاهد مثبتC  ،2ويتامین
( شاهد 3گرم در کیلوگرم عصاره نعناع فلفلی یلیم 254+  شاهد مثبت

رم در کیلوگرم عصاره نعناع فلفلی توزيع شدند. در گیلیم 544+  مثبت
تمام دوره آزمايش، پرندگان به صورت آزاد به آب و خوراک دسترسی 

ساعت تاريکی در سراسر  1ساعت روشنايی و  23داشتند. برنامه نوری 
دما ل رکنت با شرايط قابلیت در دو اتاق شيآزمادوره آزمايش فراهم شد. 
وات( قابل حمل  2444) یبرق هاییبه بخار انجام شد. هر اتاق مجهز
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رم گ یگردش هوا یفن برا یکنترل ترموستات بود که هرکدام دارا با
( در داخل تریل 5/0 تیرطوبت ساز )ظرف کيکه با  یبودند. رطوبت نسب

تهويه . بود 24 ± 5 نیب شيشد، در طول دوره آزما یها فراهم م تاقا
برای پرندگان گروه شاهد منفی  و حرارت محیط در تمام مراحل آزمايش

های راهنمای پرورش سويه راس بود. به منظور اعمال مطابق با توصیه
درجه  30دمای سالن به  12تا ساعت  14تنش حرارتی از ساعت 

 پرورش تا پايان دوره آزمايش افزايش يافت. 15سانتیگراد از روز 
 گرادیسانت درجه 30به  22از  طیحرارت مح شيمدت زمان افزا نیانگیم

 (.  2019et alAmiri ,.بود ) قهیدق 34حدود 
 دهش خشک برگ مقداری نخست نعناع فلفلی، عصاره تهیه برای

 03 از بعد و مخلوط درصد 37 اتانول با سپس. شد آسیاب نعناع فلفلی
 تبخیر اهدستگ توسط آخر در و فیلتر تاريک، اتاق در انکوباسیون ساعت
الکل  بدون عصاره شد تا تغلیظ( Rotary evaporate) چرخان کننده

 گراددرجه سانتی -24 دمای در نظر مورد عصاره آن از حاصل شود. پس
 نک خشک سرما دستگاه توسط زده يخ عصاره پايان در. شد نگهداری

(SuperModulyo Freeze Dryer, Thermo Electron 

Corporation, Edwards, Asheville, NC )شد.  تبديل پودر به
-محتوان کل فنل و کل فالونوئید بر اساس روش کالريمتريک اندازه

-به منظور بررسی اثرات آنتی(.  2019et alFazelinasab ,.گیری شد )

اکسیدانی عصاره، آزمون مهار راديکال دی فنیل پیکريل هیدرازيل 
(DPPH; 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl ) انجام شد و نتايج

محلول عصاره با غلظت معین ساخته  ت.حاصله مورد بررسی قرارگرف
 24تا  3های متفاوت عصاره اتانولی )میکرولیتر از غلظت 04سپس . شد

شد مخلوط  DPPHاز محلول  لیترمیلی 1لیتر( به گرم در میلیمیلی
(2014., et alFarnad بعد از آن جذب نمونه .) نانومتر توسط  517ها در

 Spectramax Gemini XS; Molecularر )اســـپکتروفتومت

Devices, Sunnyvale, CA )بتاهیدروکسی تولوئن شد رییگانـدازه .
(BHTهم به )ت تهیه عنوان کنترل مثباکسیدان سنتتیک بهعنوان آنتی

 محاسبه شد ريزبا استفاده از فرمول  یدانیاکسیآنت تیفعال زانیم گرديد.
(., 2012et alAkhbari ): 

 AC × 100 / (AC – AS) = درصد مهار راديکال آزاد
نمونه  میزان جذب SAمیزان جذب کنترل و  CAدر اين فرمول 

  .تاس
تا  1مختلف پرورش یهاها در دورهجوجه يیغذا یازن یینتع یبرا

 02تا  25روزگی )دوره رشد( و  20تا  11گی )دوره اغازين(، روز 14
از  یرهج یاجزا یبرآورد مواد مغذ ینو همچن روزگی )دوره پايانی(

آمده  1در جدول  يشیآزما هاییرهج ی، استفاده شد. اجزاراهنمای سويه
 است.

در طول دوره آزمايش، وزن بدن پرندگان و خوراک مصرفی در 
آوری و ضريب تبديل خوراک به عنوانی ش جمعهای مختلف پروردوره

روزگی،  14تا  1نسبتی از خوراک مصرفی به وزن بدن، در پايان هر دوره 
روزگی  02تا  1روزگی و برای کل دوره  02تا  25روزگی،  20تا  11

 دیتول يیجهت محاسبه شاخص کارا نیهمچنمحاسبه و گزارش شدند. 
 ده شد.استفا 1از رابطه  در کل دوره پرورشی

 (/)درصديیغذا ليتبد بيضر×  ])سن کشتار  ×144(     1)رابطه 
 دیتول يی= شاخص کارا وزن کشتار([ نیانگیم×  یماندگار

قطعه جوجه از هر تکرار به صورت  2در پايان شش هفتگی، 
لمفوئیدی طحال، های اندامانجام گرفت. کشتار تصادفی انتخاب و 
 هایلب همه قیقد دنکر رجاخ)بعد از  و تیموسبورس فابرسیوس 

( بصورت جداگانه وداج يدور لطوو در  دنگر فطردو  ناحیهاز  ستیمو
وزن شدند. پس از پايان  41/4با استفاده از ترازوی ديجیتال با دقت 

های دوره آزمايش و قبل از کشتار به منظور ارزيابی شاخص سلول
د بال از وريخونی، هموگلوبین و پارامترهای بیوشیمیايی، خونگیری 

دت م پرنده انجام و بعد از انتقال به میکروتیوپ، جهت جداسازی سرم به
آوری شده . سرم جمعسانتريفوژ شدند g1544×دقیقه و با سرعت  14

درجه سانتیگراد نگهداری  24تا زمان انجام آزمايشات در فريزر منفی 
نسیته ای با داه، لیپوپروتئینکل گلیسريد، کلسترولغلظت تریشدند. 

 کل و (، پروتئین(LDLهای با دانسیته پائین (، لیپوپروتئین(HDLباال 
( با استفاده از Elliott, 1984استفاده روش ايلییوت ) با گلوکز خون

های گلبول گیری شدند. جهت شمارش افتراقیهای تجاری اندازهکیت
 نده به ازای هر تکرار( درپر 2های خون گرفته شده )سفید، نمونه

 آوریجمع( EDTA) تترااستیک اسید اتیلن دی آمین های حاویلوله
 روفیلهت آمیزی گیمسا، شمارششد. بعد از تهیه گسترش خونی و رنگ

ا ب مشاهده با میکروسکوپ نوری طريق از های خوننمونه لنفوسیت و
 Lucas andبا روغن ايمرسیون شمارش شدند ) 1444بزرگنمايی 

Jamroz, 1961یبرا د.ش نیز محاسبه لنفوسیت به هتروفیل نسبت ( و 
 مارییب یهعل یباد یآنت یترها، تهومورال جوجه يمنیپاسخ ا یبررس

با استفاده ( HIون )یناسیبا روش هماگلوتیوکاسل، گامبورو و آنفلوآنزا ن
-( اندازه 2014et alPourhosseini ,.از روش پورحسینی و همکاران )

ل، آنفلوآنزا های نیوکاسبرنامه واکسیناسیون بر علیه بیماری .ندشد گیری
نظور م دينبو گامبورو طبق توصیه اداره دامپزشکی منطقه انجام شد. 

یه عل یناسیون به صورت آشامیدنیواکس ينروز پس از آخر 24و  14
روزگی( و تزريق زير  19روزگی( و گامبورو )  12بیماری نیوکاسل )

به در هر تکرار جوجه  روزگی(، دو 2پوستی واکسن ويروس آنفلوآنزا )
 25/4همچنین تزريق  انجام شد. یریو خونگ انتخاب یصورت تصادف

درصد )در  14 (SRBC)های خون قرمز گوسفندی لیتر سلولمیلی
روزگی  32و  34النی در محلول بافر فسفات( نیز به صورت تزريق عض

 یهای خون برانمونهانجام گرفت و يک هفته بعد از هر تزريق 
 شدند يفیوژسانتر g3444×با سرعت  یقهدق 15سرم به مدت  یجداساز

(., 2015et alRostami ). 
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 های آزمايشیترکیب جیره -1جدول
Table 1- The composition of experimental diet 

25-42 days 11-24 days 1-10 days  

 (%اجزای خوراکی)   

   Ingredients (%) 

649.1 603.9 570.0 
 ذرت
Corn 

273.9 306.9 327.1 
 ( -Cp%00کنجاله سويا )

Soybean meal (44 % CP) 

26.2 43.1 56.6 
 پودر ماهی
Fish meal 

29.0 23.8 19.4 
 دی کلسیم فسفات
Di calcium phosphate 

9.4 9.6 11.6 
 پودر صدف
Oyster meal 

5.0 5.0 5.0 
 1 ی و ويتامینیمکمل معدن

1Mineral and vitamin premix 

1.4 1.4 1.6 
 جوش شیرين

 3NaHCO 

2.7 2.4 2.1 
 نمک
Salt 

1.4 1.9 2.8 
 متیونین-دی ال

DL- Methionine 

1.5 1.5 1.8 
 لین کلرايدکو

Choline chloride 

0.4 0.5 2.0 
 لیزين هیدروکلرايد  -ال

L-Lysine HCL 

3075 3000 2945 
 (رمکیلوکالری بر کیلوگ) انرژی قابل متابولیسم

Metabolizabe energy (kcal/kg) 

17.8 19.3 23.7 
 )درصد( پروتئین خام

Crude protein (%) 

0.90 0.97 1.25 
 )درصد( مکلسی

Calcium (%) 

0.40 0.46 0.60 
 )درصد( فسفر قابل دسترس

Available phosphorus (%) 

1.26 1.27 1.31 
 لیزين قابل هضم )درصد(

Digestible lysine (%)  

0.69 0.80 0.90 
 )درصد( قابل هضم متیونین+سیسئین

Digestible Methionine + cystine 

225 235 250 
 2ادل الکترولیتی جیرهتع

2DEB 

 B1  3/1ويتامین،گرممیلی K3  2/2گرم، ويتامین میلی E 33ويتامین  ،واحد بین المللی 3D 443، ويتامین واحد بین المللی A 244حاوی: ويتامین  جیرههر کیلوگرم 1

کولین کلريد میلی گرم،  124 گرم ومیلی B12 2گرم، میلی B9 1گرم،  میلی B6 3گرم، میلی 14پنتوتنات  -گرم،کلسیم دمیلی B3 3 گرم، میلی B2 2/2میلی گرم، 
 بود.گرم میلی 3/4و سلنیوم گرم میلی 1گرم، يد میلی 12 ، مسگرم میلی 0گرم، آهن میلی 144گرم، روی میلی 124منگنز ، 
 ( DEB) واالن در کیلوگرم جیرهاکیتعادل الکترولیتی جیره بر حسب میلی2

1Supplied per kilogram of diet: vitamin A, 600 IU; vitamin D3, 800 IU; vitamin E, 83 mg; vitamin K3, 2.2 mg; 

vitamin B1, 1.8 Mg; vitamin B2, 6.6 mg; vitamin B3, 3 mg; D-calcium pantothenic acid, 10 Mg; vitamin B6; 3 mg; 

vitamin B9; 1 mg, vitamin B12, 6 mg and choline chloride 160 mg, manganese, 120 mg; zinc, 100 mg; iron, 4 mg; 

copper, 16 mg; iodine, 1 mg; selenium, 0.8 mg. 
2Dietary Electrolyte Balance= (Na+, mEq/kg + K+, mEq/kg) – (CL–, mEq/kg + SO4

-2, mEq/kg)  
 

 IgMغلظت  يابیگراد تا زمان ارز یدرجه سانت -24 یدما با يزردر فر یوبیکروتو انتقال به م یهای سرم بالفاصله بعد از جداسازنمونه
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 SRBCبرای تعیین عیار پادتن تولید شده علیه  شدند. ینگهدار IgGو 
رم ابتدا های ساز روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد. نمونه

 -2بادی کل و سپس با استفاده از تکنیک آنتی جهت پاسخ
Al-مورد آزمايش قرار گرفت ) IgGو  IgMمرکاپتواتانول برای 

., 2004et alKassie آوری شده توسط نرم افزارهای جمع(. دادهSAS  
(SAS Institute, 2001 و با استفاده از رويه )GLM د تجزيه مور

وتحلیل آماری قرار گرفت و به منظور مقايسه میانگین از آزمون چند 
 درصد انجام پذيرفت. 5ای دانکن و در سطح دامنه 
 

 نتایج و بحث 

 :DPPHبرآورد میزان فنول کل و آزمون 

گیری فنول کل نشان داد که میزان کل فنل و نتايج آزمايش اندازه
و  2/22ورد استفاده به ترتیب شامل فالونوئید در عصاره نعناع فلفی م

نتايج تست گرم در هر گرم عصاره خشک بود. بر اساس میلی 2/93
لیتر گرم در میلیمیلی 24در غلظت DPPH ی، مقادير اکسیدانآنتی

گرم در میلی 24درصد و برای غلظت  2/27عصاره الکلی نعناع فلفلی 
-یآنت تیفعالی رو یاديمطالعات ز .درصد بود BHT 1/72لیتر میلی
 دهدیگرفته است که نشان م مخانواده نعناع انجا یو ضدباکتر یدانیاکس

انند م یفنل باتیرکد تبه وجو طمربواکسیدانی آن تیآن اديقدرت ز
 یهاکاليبردن راد نیاز ب تیخاص یدارا باتیترک نياست. ا دیفالوونوئ

در (.  2017et alLi ,.) هستند یدیپیل ونیداسیآزاد و کاهش پراکس
صورت  DPPHنعناع با روش  یدانیاکسیآنت تیخاص یکه رو ایهمطالع

گرم در میلی 24در غلظت  DPPHکه ماکزيمم نشان داد  جينتا گرفت،
 70/34و  93/22لیتر عصاره متانولی و اتانولی نعناع فلفلی به ترتیب میلی

 شده با اسید اسکوربیکدرصد بود که قابل قیاس با مقادير گزارش 
های مشابه بود درصد( با غلظت 44/93درصد( و اسید گالیک ) 34/92)
(., 2014et alFarnad يا .)نشان داد  آزمايش نيحاصل از ا یهافته

به عصاره تقريبا مشادر نمونه  ونیداسیاکس ممانعت در یقدرت مهار که
ی عصاره االب اکسیدانیآنتی تیخاصدهنده شاننمونه استاندارد بود که ن

 .باشدمی نعناع فلفلی
 

 یعملکرد پرورش 

های مختلف های آزمايشی در دورهنتايج حاصل از تأثیر جیره
های گوشتی بر میانگین خوراک مصرفی، میانگین پرورش جوجه

آورده شده است.  2 افزايش وزن و ضريب تبديل غذايی در جدول
روزگی و همچنین  20تا  11های وزن کمتر در دوره میانگین افزايش

 روزگی( و ضريب تبديل غذايی باالتر در  02تا  1در کل دوره آزمايشی )

روزگی(  02تا  1روزگی و کل دوره آزمايشی ) 02تا  25های دوره
 >45/4در تیمار شاهد مثبت در مقايسه با تیمار شاهد منفی مشاهده شد )

Pری بین تیمار شاهد مثبت و تیمار شاهد منفی دا(. اگرچه تفاوت معنی

های مختلف پرورش و همچنین از نظر میانگین خوراک مصرفی در دوره
های تغذيه شده با کل دوره آزمايشی وجود نداشت، در مقابل جوجه

لیتر عصاره میلی 544و  254و دو سطح  C ،Eهای حاوی ويتامین جیره
اهد تری در مقايسه با گروه شنعناع فلفلی میانگین خوراک مصرفی کم

روزگی و کل دوره آزمايش نشان دادند  02تا  25های منفی در طی دوره
(45/4< P).  های تغذيه شده با جیره روزگی، فقط جوجه 20تا  11در

های تغذيه شده با گروه شاهد بیوتیک در مقايسه با جوجهحاوی آنتی
(. میانگین P >45/4)مثبت میانگین افزايش وزن بدن باالتری داشتند 

-های دريافت کننده جیرهافزايش وزن در کل دوره پرورشی در جوجه

مشابه گروه شاهد منفی و  Eهای مکمل شده با پروبیوتیک و ويتامین 
روزگی  02تا  25های (. در دورهP<45/4باالتر از گروه شاهد مثبت بود )

تیمارهای  های تغذيه شده با همهو همچنین کل دوره آزمايشی، جوجه
ديل بیوتیک ضريب تبآزمايشی حاوی مواد افزودنی به استثنای آنتی

، که (P<45/4)خوراک کمتری در مقايسه با گروه شاهد مثبت داشتند 
از اين نظر قابل قیاس با تیمار شاهد منفی بودند. در مورد شاخص 
عملکرد اروپايی، تیمار شاهد منفی در مقايسه با تیمار شاهد مثبت 

. همه تیمارهای آزمايشی (P<45/4)عملکرد باالتری داشتند  شاخص
حاوی مواد افزودنی شاخص عملکرد بهتری را در مقايسه با تیمار شاهد 

ضريب  E. همچنین تیمار حاوی ويتامین (P<45/4)مثبت داشتند 
تبديل غذايی مشابه تیمار شاهد منفی نشان داد که به استثنای تیمارهای 

 .(P<45/4)فلفلی از بقیه تیمارها بهتر بود  حاوی عصاره نعناع
روزگی(،  1-02همانطور که نتايج نشان داد در کل دوره پرورشی )

های گروه شاهد مثبت کاهش و نسبت میانگین وزن بدن در جوجه
ضريب تبديل خوراک آنها نسبت به تیمار شاهد منفی افزايش يافت، 

ی در ها و عصاره نعناع فلفهای پروبیوتیک، ويتامیناستفاده از افزودنی
جیره شاهد مثبت، سبب بهبود پارامترهای عملکرد رشد شد. مطالعات 

 Linزيادی اثرات منفی تنش گرمايی بر عملکرد طیور را گزارش کردند )

.., 2015et alKhodadust ; ., 2006et alر (. کاهش عملکرد طیو
تواند در نتیجه عوامل متعددی از جمله کاهش تحت تنش گرمايی می

خوراک مصرفی به عنوان يک مکانیسمی جهت کاهش افزايش حرارت 
-(، اختالل در هضم، کاهش فعالیت آنزيم 2012et alSohail ,.بدن )

عالیت فهای گوارشی و تغییر در وضعیت داخلی بدن در نتیجه افزايش 
 ( ايجاد شود. 2012et alSohail ,.هورمون کورتیکوسترون )
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 1های گوشتیهای عملکرد جوجهاثر تیمارهای آزمايشی بر فراسنجه -2جدول 
1Effects of different dietary on growth performance parameters in broilers -Table 2 

  يشیهای آزماجیره  

 هافراسنجه
Parameters 

  Experimental diets  

 عصاره نعناع فلفی  

      
  Peppermint 

extract 

 سطح

 حتمالا
اشتباه 
 استاندارد

544 
 گرممیلی

-میلی 254

 گرم

-ويتامین
E 

 C-ويتامین
پروبیوتیک 
 پروتکسین

بیوتیک آنتی
 ويرجینامايسین

 شاهد منفی شاهد مثبت

P-

value 
SEM 

500 

mg 
250 mg Vit E Vit C 

Probiotic, 

protexin 
Antibiotic, 

virginiamycin 
Positive 

control 
Negative 

control 

        
 خوراک مصرفی )گرم/پرنده/روز(
Feed intake (g/bird/d) 

0.723 0.56 22.17 22.88 23.43 22.55 22.82 22.57 23.45 23.45 
1-10 d 

 روزگی 14-1

0.702 1.56 42.83 40.45 42.12 40.41 40.48 41.31 41.26 40.76 
11-24 d 

 روزگی 11-20

0.008 4.03 a 155.5 ab 158.2 ab 145.3 ab158.0 b 166.4 b 167.3 b 168.7 b 177.0 
25-42 d 

 روزگی 25-02

0.004 1.69 c 86.58 bc 84.88 bc 86.45 bc 486.5 abc90.22 ab90.89 ab91.51 a95.04 
1-42 d 

 روزگی 1-02

        
 (م/پرنده/روزوزن بدن )گرافزايش میانگین 

Body weight gain (g/bird/d) 

0.82 1.13 22.70 22.67 24.03 23.30 22.60 22.63 22.50 24.55 
1-10 d 

 روزگی 14-1

0.02 1.89 abc 32.65 abc 34.05 ab 35.64 abc 32.71 abc 33.93 bc 29.52 c 27.93 a 38.40 
11-24 d 

 روزگی 11-20

0.30 2.36 79.03 76.18 81.06 78.63 82.31 78.17 74.69 81.47 
25-42 d 

 روزگی 25-02

0.02 1.51 ab 50.15 ab 49.39 a52.34 ab50.15 a 51.96 ab48.74 b46.67 a53.56 
1-42 d 

 روزگی 1-02

        
 ضريب تبديل خوراک

Feed conversion ratio 

0.98 0.4 0.97 1.01 0.95 0.97 1.02 1.01 1.05 0.96 
1-10 d 

 روزگی 14-1

0.09 0.09 1.26 1.31 1.22 1.25 1.22 1.42 1.48 1.06 
11-24 d 

 روزگی 11-20

0.001 0.05 c 1.97 bc 2.08 c 1.93 bc 2.01 bc 2.02 ab 2.15 a 2.27 bc 2.18 
25-42 d 

 روزگی 25-02

0.006 0.043 c 1.70 bc 1.78 c 1.66 bc 1.73 bc 1.74 ab 1.87 a 1.96 bc  1.78 
1-42 d 

 روزگی 1-02

0.016 9.84 b291.6 bc279.5 ab297.6 c251.5 c274.0 c52.32 d202.2 a322.7 
Performance 

index 

 شاخص عملکرد
 .(P<0.05باشند )داری میهای هر رديف با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین1

1Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
 et alJahromi ,.مطابق با نتايج حاضر، جهرمی و همکاران )

( گزارش کردند که استفاده از پروبیوتیک در جیره غذايی باعث 2015
تیجه ای و سیستم ايمنی و در نبهبود شرايط فیزيولوژيکی، ساختار روده

ای هعملکرد طیور شد. افزودن پروبیوتیک در جیره سبب ترشح آنزيم
شود. مطابق با نتايج مواد مغذی میگوارشی و در نتیجه بهبود هضم 

( افزايش  2015et alChandra Roy ,.حاضر، چندراروی و همکاران )
وزن بدن و کاهش خوراک مصرفی و بهبود ضريب تبديل خوراک در 

ای ههای تغذيه شده با جیره حاوی پروبیوتیک نسبت به جوجهجوجه

بیوتیک را گزارش کردند. اين محققین آنتیتغذيه شده با جیره حاوی 
های محرک رشد ممکن است در شرايط بیوتیکگزارش کردند که آنتی

 دمای باالی محیطی، برای محرک رشد موثر نباشد. 
ها بويژه ( اثرات مثبت ويتامین 2006et alLin ,.لین و همکاران )

استرس اکسیداتیو ايجاد شده بوسیله  را به کاهش اثرات Cو  Eويتامین 
تنش گرمايی ارتباط داد. دمای باالی محیطی بر کاهش جذب و ساخت 

ی موثر ااين ويتامین اثر گذاشته و بنابراين به عنوان يک مکمل جیره
 و همکاران عامریشود. عرب در زمان تنش گرمايی در طیور توصیه می



 222     …بیوتیک ، پروبیوتیک و آنتیE، ویتامین Cمقایسه اثرات عصاره نعناع فلفی، ویتامین 

(., 2016alet Arab Ameri  با بررسی اثر استفاده از ويتامین )E  و
های گوشتی تحت تنش گرمايی بهبود وزن بدن نعناع فلفی در جوجه

 et Asadiدر پايان دوره پرورشی را گزارش کردند. اسدی و همکاران )

., 2017al( اثر مثبت استفاده از سطوح مختلف پودر نعناع فلفی )5/1، 
گرم بر کیلوگرم( را بر عملکرد طیور و وزن بدن روزانه در  2و 5/0، 3

دوره رشد و پايانی گزارش کردند، با اينحال اثر تیمارها بر میزان چربی 
رسد اثرات مثبت سطوح مختلف دار نبود. به نظر میحفره شکمی معنی

نعناع فلفی بر افزايش وزن بدن به دلیل اثرات آن بر کاهش اختالالت 
اشد. بدستگاه گوارش و در نتیجه بهبود سیستم هضمی و بازده خوراک 

بعالوه خاصیت ضدباکتريايی نعناع فلفی ناشی از وجود منتول، از رشد 
ه کند که منجر بهای مضر در سیستم گوارشی جلوگیری میباکتری

هضم و جدب بهتر خوراک شده و در نتیجه افزايش وزن بدن را بهبود 
 دهد.می

 

 های بیوشیمیایی خونشاخص

 02های آزمايشی بر پارامترهای بیوشیمیايی خون در اثر جیره
های گوشتی تغذيه شده نشان داده شده است. جوجه 3روزگی در جدول 

سريد گلیبیوتیک و گروه شاهد مثبت میزان تریبا جیره حاوی آنتی
(. غلظت سرمی P<0.05بیشتری نسبت به ديگر تیمارها داشتند )

یوتیک، بهای گوشتی دريافت کننده جیره حاوی آنتیل در جوجهکلسترو
و گروه شاهد مثبت نسبت به ديگر تیمارها باالتر بود  Cويتامین 

(P<0.05 در حالیکه با تیمار ،)گرم نعناع فلفی تفاوت معنیمیلی 254-

 544های تغذيه شده با جیره حاوی (. در جوجهP>0.05داری نداشتند )
و شاهد مثبت، میزان  Cفلفی، پروبیوتیک، ويتامین گرم نعناع میلی

LDL  وVLDL داری نسبت به تیمار شاهد مثبت و تیمار به طور معنی
های سفید و (. غلظت گلبولP<0.05بیوتیک کاهش يافت )حاوی آنتی

-های تغذيه شده در گروه شاهد مثبت به طور معنیقرمز خون در جوجه

(، غلظت P<0.05ش يافت )داری نسبت به تیمارهای ديگر کاه
های تغذيه شده با جیره حاوی پروبیوتیک به هماتوکريت خون در جوجه

-های تغذيه شده با جیره حاوی آنتیداری نسبت به جوجهطور معنی

های گروه شاهد منفی (، ولی با جوجهP<0.05بیوتیک افزايش يافت )
بر غلظت (. اثر تیمارهای آزمايشی P>0.05داری نداشت )تفاوت معنی

 (.P>0.05دار نبود )و هموگلوبین خون معنی HDLپروتئین، گلوکز، 
بب داری سهمانطور که نتايج نشان داد تنش گرمايی به طور معنی

های قرمز و و کاهش گلبول LDLگلیسريد، افزايش کلسترول، تری
 alet Xu ,.های گوشتی شد. زو و همکاران )هماتوکريت در جوجه

تواند به طور مستقیم به ( گزارش کردند که تنش گرمايی می2018
های قرمز آسیب برساند و باعث کاهش تعداد آنها در خون شود. گلبول

های مخاطی باعث ورود تعداد از طرفی در اين شرايط دمايی آسیب

در نتیجه سبب که ها و سموم به جريان خون شده بااليی از باکتری
شود. در تطابق با نتايج حاضر، پاندا و های قرمز میلبولکاهش تعداد گ

 VLDLو   LDLانز( کاهش می 2006et alPanda ,.همکاران )
های گوشتی تغذيه شده با جیره حاوی پروبیوتیک را گزارش جوجه
  کردند.

سنتز اسیدهای صفراوی از کلسترول در کبد يک روش بسیار مهمی 
ای ها سبب متالشی شدن اسیدهباشد. پروبیوتیکع کلسترول میاز دف

-در روده می pHشوند و با کاهش صفراوی و دکونژوگه کردن آنها می

توانند بر کاهش میزان کلسترول در شرايط دمايی باال موثر باشند. 
-پايین، کاهش می pHقابلیت حل اسیدهای صفراوی غیر کونژوگه در 

 شوند.ا از روده کم و از طريق مدفوع دفع میيابد، بنابراين جذب آنه
ا هبنابراين اسیدهای صفراوی در کبد به کلسترول تبديل و وارد بافت

 Alimohamadiيابد )شود و از اينرو غلظت آنها در خون کاهش میمی

., 2014et al .) 

( گزارش کردند که  2013et alSharifi ,.شريفی و همکاران )
های و کلسترول کل سرم در جوجه LDLگلیسريد، افزايش میزان تری

بیوتیک ممکن است در نتیجه کاهش تغذيه شده با جیره حاوی آنتی
ای هرشد و فعالیت میکروفلور روده مورد نیاز برای سوخت و ساز نمک

 هایه شدن نمکصفراوی باشد و در نتیجه باعث کاهش دکونژگ
های صفراوی موجب کاهش شود. دکونژگه شدن نمکصفراوی می

شود و در نتیجه باعث اختالل در امولسیون چربی و جذب لیپید می
شود. کلسترول سرم می LDLگلیسريد، کلسترول کل و افزايش تری

ای ههای فعال اکسیژنی يا راديکالکمبود اکسیژن باعث افزايش گونه
و متیوکندری و در نتیجه پراکسیداسیون پروتئین و لیپیدها  آزاد در سلول

ها، استرس اکسیدانشوند، که در صورت عدم استفاده از آنتیمی
(. زيرا Blagojeviüs, 2007اکسیداتیو و آسیب بافتی ايجاد خواهد شد )

یستم رگیر در سدر اين شرايط سطح پالسمايی ويتامین و مواد معدنی د
-به عنوان يک آنتی Cيابد. ويتامین آنتی اکسیدانتی بدن کاهش می

ها در برابر آسیب اکسیداتیو نقش مهمی اکسیدان قوی در حفاظت سلول
های آزاد باعث کند، که از طريق به دام انداختن راديکالرا بازی می

 شود.ها میآوری و حذف آنها از محیط عمل سلولجمع
( اکبری و  2016et alArab Ameri ,.و همکاران ) عامریعرب 

( گزارش کردند که نعناع فلفی از Akbari and Torki, 2014ترکی )
گلیسريد، اثرات و کاهش کلسترول و تری HDLطريق افزايش غلظت 

ر هشی گیاهان دارويی بمثبتی بر متابولیسم لیپید دارند. اثرات کا
پارامترهای لیپیدهای را به عملکرد آنها بر آنزيم هیدروکسی متیل 

 های کبدی مربوط دانستند.گلوکوتاريل کوآنزيم آ در سلول
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 1روزگی 02های گوشتی در های بیوشیمی و هماتوۀوژی جوجهاثر تیمارهای آزمايشی بر فراسنجه -3جدول 

1erent dietary on biochemical and hematological parameters in broilers in 42 daysEffects of diff -Table 3 
   های آزمايشیجیره  
  Experimental diets   
 عصاره نعناع فلفی  

         Peppermint extract 

سطح 
 احتمال

اشتباه 
 ستانداردا

544 
 گرممیلی

-میلی 254

 گرم
 E-ويتامین

-ويتامین
C 

پروبیوتیک 
 پروتکسین

بیوتیک آنتی
 ويرجینامايسین

 هافراسنجه شاهد منفی شاهد مثبت

P-
value 

SEM 500 mg 250 mg Vit E Vit C 
Probiotic, 
protexin 

Antibiotic, 
virginiamycin 

Positive 
control 

Negative 
control Parameters 

0.55 0.2 4.03 3.92 3.50 4.12 4.00 3.55 3.40 3.75 
Total protein 
(g/dL)  
  پروتئین کل

0.17 
9

 
.47 

190.91 216.71 209.95 210.80 192.11 204.51 188.45 219.06 
Glucose 
(mg/dL) 
 گلوکز

0.01 9.89 c106.54 bc126.51 bc125.85 c 97.10 b115.72 a 154.29 ab 148.18 b 100.61 
Triglyceride 
(mg/dL) 

 گلیسريدتری

0.01 8.89 c106.16 ab 148.14 a 154.27 b 123.01 b124.60 a164.22 a158.25 c108.26 
Cholesterol 
(mg/dL) 
 کلسترول

0.44 77.7 62.94 45.24 48.62 46.52 55.88 37.75 38.85 52.54 

2 HDL
(mg/dL) 

ای هلیپو پروتئین
 با چگالی باال

0.01 9.73 d22.5 ab 77.49 ab 80.49 b57.07 b45.58 a95.61 a89.86 c 35.60 

 3LDL
(mg/dL) 

ای هلیپو پروتئین
 با چگالی کم

0.01 1.97 b 21.31 ab 25.30 ab 25.17 b 19.42 b23.14 a30.86 a29.6 b20.12 

 4VLDL
(mg/dL) 

ای هلیپو پروتئین
با چگالی خیلی 
 کم

0.022 1.97 a16158 ab 15820 a16276 a16210 a 16340 ab15880 b15292 a16174 

(× 5 WBC
/µL)310 

های سفید گلبول
 خون

0.029 0.4 a 2.68 a 2.52 a2.54 a2.54 a2.70 ab2.38 b2.20 ab2.48 

(× 6 RED
/µL)310 

های قرمز گلبول
 خون

0.013 0.09 bc41.80 bc41.60 bc39.60 bc9.603 a51.60 c36.40 bc39.206 ab 45.60 
Hematocrit 
(%) 
 هماتوکريت

0.58 0.05  13.84 14.02 14.12 14.00 15.30 14.88 13.28 13.72 
Hemoglobin 
(mg/dL) 
 هموگلوبین

  .(P<0.05باشند )داری میهای هر رديف با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین1
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).1 

density lipoproteins-High2 
density lipoproteins-low3  

density lipoproteins-low-very4 
White Blood Cells5  

Blood Cells dRe6 
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 پاسخ سیستم ایمنی

های لمفوئیدی، ی بر وزن انداماثر استفاده از تیمارهای آزمايش
هتروفیل، لنفوسیت، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و درصد چربی حفره 

نشان داده شده  0روزگی، در جدول  02های گوشتی در شکمی جوجه
های گروه شاهد مثبت نسبت است. میزان چربی حفره شکمی در جوجه

های گروه وجه(، با اين حال با ج P<45/4به ديگر تیمارها باالتر بود )
گرم میلی 254شاهد و پرندگان تغذيه شده با جیره حاوی پروبیوتیک و 

های گروه شاهد (. جوجه P>45/4دار نداشت )نعناع فلفی تفاوت معنی
ری بیوتیک درصد هتروفیل باالتمثبت و تغذيه شده با جیره حاوی آنتی

-در جوجه(. درصد لنفوسیت  P<45/4را نسبت به ديگر تیمارها داشتند )

ه بیوتیک بهای گروه شاهد مثبت و دريافت کننده خوراک حاوی آنتی
های تغذيه شده با جیره داری نسبت به شاهد منفی و جوجهطور معنی

(.  P<45/4گرم بر کیلوگرم نعناع فلفی کاهش يافت )میلی 544حاوی 
شاهد  های گروهبیشترين نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون در جوجه

های تغذيه شده با جیره ه شد که با ديگر تیمارها بجز جوجهمثبت ديد
(. اثر تیمارهای  P<45/4داری نداشت )بیوتیک تفاوت معنیحاوی آنتی

آزمايشی بر وزن طحال، تیموس و بورس فايبرسیوس در پايان دوره 
 (. P>45/4) دار نبودآزمايشی معنی

های ( گزارش کردند که جوجه 2et alXu ,.018زو و همکاران )
تحت تنش گرمايی میزان لمفوسیت کمتر و تعداد هتروفیل بیشتری در 
 .مقايسه با گروه شاهد داشتند که با نتايج مطالعه حاضر مطابقت داشت

دار ( کاهش معنی 2015et alChandra Roy ,.چندراروی و همکاران )
با جیره حاوی  های تغذيه شدهشکمی جوجه میزان چربی حفره

 بیوتیک و گروه شاهد را گزارشپروبیوتیک در مقايسه با تیمار آنتی
 نیکوتروپیآدرنوکورتهورمون  ترشح تحريک با زاتنش عوامل کردند.

(ACTH)  تعداد نسبی افزايش موجب کلیوی فوق غدد هایهورمونو 

نسبت هتروفیل به  اساس ينشوند. بر امی طیور در لنفوسیت و هتروفیل
لنفوسیت شاخص مهمی در ارزيابی تنش و سطح ايمنی بدن مورد 

گیرد. هر چه اين نسبت کمتر باشد به همین مقدار نیز استفاده قرار می
ا زسطح ايمنی بدن باال بوده و احتمال مقاومت در مقابل عوامل بیماری

مناسب  غییر و تعادلاستفاده از پروبیوتیک در جیره با ت يابد.بهبود می
م های مفید و ايجاد محیطی سالجمعیت میکروبی، افزايش رشد باکتری

در دستگاه گوارش پرنده سبب جذب بهتر و بیشتر مواد مغذی و بهبود 
نی های ايميکی از مهمترين فرايندها در پاسخ شوند.پاسخ ايمنی می

رجی ل خازا، اتصال باکتری و عوامهای گوشتی به شرايط استرسجوجه
باشد که اولین خط دفاعی در پرندگان هستند. اين ها میبه هتروفیل

های آزاد همانند سوپراکسید و عامل سبب افزايش راديکال
های آزاد در فضای داخل شوند. حضور اين راديکالپراکسیدهیدروژن می

د کننهای اطراف آسیب وارد میهای ايمنی و بافتسلولی، به سلول

(., 2012et alDalólio ويتامین .) هايی مانند ويتامینE  وC  به عنوان
 های پروکسی واکنش نشانهای اصلی در خون با راديکالاکسیدانآنتی
دهند و از های آزاد را کاهش میها اثرات راديکالدهند. اين واکنشمی

 کنند.ها محافظت میبافت
 Yarmohammadiهمکاران ) يارمحمدی باربارستانی و

., 2017et alBarbarestani های ( کاهش نسبت هتروفیل در جوجه
تحت تنش گرمايی تغذيه شده با جیره حاوی عصاره الکلی نعناع فلفی 

ای هرا گزارش کردند. در اين مطالعه اثر تیمارهای آزمايشی بر وزن اندام
دار نبود. اثرات محافظت ايمنی گیاهان دارويی نیطحال و تیموس مع
( نیز Tavakolinasab and Taherpour, 2017در مطالعات ديگر )

های گیاهی موجود در گیاهان دارويی به گزارش شده است. اسانس
ن های گیاهی با داشتتنش کاربرد دارند، افزودنیعنوان ترکیبات ضد

رات فارماکولوژی متعدد در بهبود عملکرد سیستم ايمنی مؤثر هستند اث
توانند محیط را برای تهاجم عوامل خارجی نامناسب سازند و می

(Tavakolinasab and Taherpour, 2017.) 
، آنفلوآنزا بادی نیوکاسلاثر تیمارهای آزمايشی بر میانگین تیترآنتی

گزارش  5روز بعد از آخرين واکسیناسیون در جدول  24و  14امبورو و گ
شده است. بیشترين میزان تیتر ثانويه علیه بیماری نیوکاسل، مربوط به 

بود  Cهای حاوی پروبیوتیک و ويتامین های تغذيه شده با جیرهجوجه
های تغذيه شده با جیره حاوی که با ديگر تیمارها به استثنای پرنده

تند داری داشگرم بر کیلوگرم خوراک تفاوت معنیمیلی 544و  Eن ويتامی
(45/4P<اثر جیره .)روز  24بادی آنفلوآنزا در های آزمايشی بر تیتر آنتی

بادی (. کمترين تیتر آنتی>45/4Pدار بود )بعد از واکسیناسیون معنی
ه بیوتیک و گروهای تغذيه شده با جیره حاوی آنتیآنفلوآنزا در جوجه

(، در حالیکه ديگر تیمارهای P<45/4شاهد مثبت و منفی مشاهده شد )
ماری در بادی اين بیداری بر افزايش میزان تیتر آنتیآزمايشی اثر معنی

-های تغذيه شده با جیره(. جوجه>45/4Pهای گوشتی داشتند )جوجه

گرم عصاره نعناع فلفلی میلی 544و  254های حاوی پروبیوتیک، 
ن تیتر اولیه علیه واکسن بیماری گامبور را داشتند بیشترين میزا

(45/4P<در حالیکه جوجه ،)یک بیوتهای تغذيه شده با جیره حاوی آنتی
و گروه شاهد مثبت میزان تیتر آنتی بادی اولیه کمتری را نشان دادند 

(45/4P<جوجه .) های تغذيه شده با جیره حاوی پروبیوتیک و ويتامین
C ر مقايسه بادی علیه بیماری گامبور را دتر ثانويه آنتیبیشترين میزان تی

 (.>45/4Pبا ديگر تیمارها نشان دادند )
تنش گرمايی يکی از عوامل موثر بر کاهش سیستم ايمنی در طیور 

های مسری و عفونی همانند بیماری که شیوع بیماریباشد، به طوریمی
بیشتر  "ای نسبتنیوکاسل و گامبورو در فصل گرما در کشورهای گرمسیر

کشنده که نقش مهمی  Tهای است. تنش گرمايی با کاهش سیتوکین
د شوبادی میبادی دارند، سبب کاهش سنتز آنتیدر تولید آنتی

(., 2004et alMashaly .) 
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تی در های گوشلمفوئیدی و چربی حفره شکمی )بر حسب درصد وزن زنده( در جوجه هایاثر تیمارهای آزمايشی بر درصد هتروفیل و لنفوسیت و وزن نسبی اندام .4جدول 

  1روزگی 02

Table 4- Effects of different dietary treatment on heterophil and lymphocyte percentage and relative weights of 
 broilers at 42 dayslymphoid organs and abdominal fat (% of live body weight) in  

   های آزمايشیجیره  
  Experimental diets   

 عصاره نعناع فلفی  
       

  Peppermint extract 
سطح 
 احتمال

اشتباه 
 استاندارد

544 
 گرممیلی

-میلی 254

 گرم
-ويتامین

E 

ويتامین
-C 

پروبیوتیک 
 پروتکسین

بیوتیک آنتی
 ويرجینامايسین

 هافراسنجه د منفیشاه شاهد مثبت

P-value SEM 500 mg 250 mg Vit E Vit C 
Probiotic, 

protexin 

Antibiotic, 

virginiamycin 

Positive 

control 
Negative 

control 
Parameters 

0.0021 0.128 b0.7817 ab1.0248 b0.7794 
0.8879

b 
b0.8813 ab1.019 a1.4090 ab1.1070 

Abdominal 

fat 
 ی حفره شکمیچرب

0.0001 2.733 b25.40 b30.60 b26.00 b31.60 b28.00 a39.60 a41.80 b26.20 
Heterophil 
 هتروفیل

0.002 2.940 a71.40 ab65.60 ab64.60 ab65.80 a69.60 b60.20 c55.40 a68.20 
Lymphocyte 
 لنفوسیت

0.0008 0.0622 c0.361 bc0.485 c0.407 bc0.490 c0.416 ab0.650 a0.772 c0.392 
H/L 
 هتروفیل/لنفوسیت

0.312 0.019 0.1388 0.1330 0.1345 0.1389 0.1662 0.1154 0.1318 0.1236 
Spleen 

 طحال

0.102 0.019 0.1160 0.1288 0.1232 0.1343 0.1162 0.1426 0.1148 0.1250 
Thymus 
 تیموس

0.121 0.04 0.2414 0.3354 0.2577 0.2411 0.2354 0.2099 0.2842 0.2799 
Bursa 
 بورس

 .(P<0.05باشند )داری میهای هر رديف با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین1

Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).1 
 

در  های التهابیتواند در نتیجه افزايش سیتوکینهش میاين کا
زا باشد، که با تحريک هیپوتاالموس سبب تولید شرايط تنش

شوند. مطابق با نتايج مطالعه حاضر، افزايش تیتر کورتیکوتروپین می
( و بیماری نیوکاسل Baky, 2013-Elبادی علیه بیماری آنفلوآنزا )آنتی

های تغذيه شده ( در جوجهLandy and Kavyani, 2013گامبورو )و 
-با جیره حاوی پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد گزارش شد. پروبیوتیک

ها با اثر بر میکروفلور روده در توسعه و وضعیت فیزيولوژيکی سیستم 
يل در تعد ايمنی هومورال و سلولی نقش دارند و بنابراين نقش مهمی

 Oralکنند. در مطالعه اورال توپلو و همکاران )سیستم ايمنی ايفا می

., 2014et alToplu  استفاده از اسکوربیک اسید در جیره، سبب )
ای هبادی علیه بیماری نیوکاسل در مقايسه با جوجهافزايش تولید آنتی

های هبه عنوان تعديل کنند هاگوشتی تحت تنش گرمايی شد. ويتامین
سیستم ايمنی در سوخت و ساز داخلی بدن جهت بهبود عملکرد ايمنی 

 کنند. ويتامینو مقاومت به عفونت در طیور و ديگر حیوانات عمل می
C واند تاکسیدانت مهم در سیستم بیولوژيکی است که میيک آنتی

 et alLin ,.اثرات مضر تنش گرمايی بر سیستم ايمنی را کنترل کند )

2006 .) 
آورده  2( در جدول SRBCنتايج مربوط به ايمنی هومورال )تست 

حاصل از  Mو  Gهای شده است. نتايج نشان داد که ايمنوگلوبولین
(. به > 45/4Pدار بودند )در ايمنی اولیه تیمارها معنی SRBCتزريق 
 IgGاوی پروبیوتیک میزان های تغذيه شده با جیره حکه جوجهطوری

(. > 45/4Pهای گروه شاهد مثبت داشتند )بیشتری در مقايسه با جوجه
گرم عصاره نعناع فلفی میلی 254های تغذيه شده با جیره حاوی جوجه

کمتری در مقايسه با ديگر تیمارها  IgMو گروه شاهد مثبت میزان 
 (.> 45/4Pداشتند )
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 1(2logروزگی ) 02های گوشتی در های نیوکاسل، گامبوزو و آنفلوآنزا در جوجهبر عیار پادتن علیه بیماریاثر تیمارهای آزمايشی  -5جدول 

vaccine in  Influenzaantibody titers against Newcastle, Gambaro and -Effect of experimental treatment on serum HI -Table 5

broilers (log 2) 

    های آزمايشیجیره  

 
Experimental diets  

 
 

 عصاره نعناع فلفی
      

  Peppermint 

extract 
 

سطح 
 احتمال

اشتباه 
 استاندارد

-میلی 544

 گرم
-میلی 254

 گرم
  هافراسنجه شاهد منفی شاهد مثبت بیوتیکآنتی پروبیوتیک C-ويتامین E-ويتامین

P-

value 
SEM 500 mg 250 mg Vit E Vit C Probiotic Antibiotic 

Positive 

control 
Negative 

control 
Parameters  

0.236 0.507 4.00 2.50 3.50 3.25 2.75 3.5 2.5 3.75 

  تیتر اولیه
Primary 
titer 

 نیوکاسل

0.0007 0.31 ab2.00 bc1.50 ab2.00 a2.50 a2.50 bc1.25 c1.00 c1.00 

 Newcastle تیتر ثانويه
Secondary 

titer 
 

            

0.82 0.64 7.75 7.5 7.5 7.25 6.75 7.50 7.00 8.25 

  تیتر اولیه
Primary 

titer 
 آنفلوآنزا

0.0001 0.82 a3.50 a3.00 a3.25 a3.75 a3.75 b1.75 b1.50 b1.75 

 Influenza تیتر ثانويه
Secondary 

titer 
 

            

0.004 319.74 a4738.3 a4504.3 abc3887.5 ab4114.3 a4814.8 c2888.3 bc3403.0 abc3792.5 

  تیتر اولیه
Primary 

titer 
 گامبورو

0.001 259.82 b2553.3 bc1785.0 bc2323.8 a3854.5 a4148.5 c1551.8 c1554.8 c1590.3 

 Gambaro تیتر ثانويه
Secondary 
titer 

 
 .(P<0.05باشند )داری میهای هر رديف با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنییانگینم1

Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).1 

 
ای هها در ايمنی اولیه مربوط به جوجهبادیباالترين میزان کل آنتی

 45/4Pگرم عصاره نعناع فلفی بود )میلی 544تغذيه شده با جیره حاوی 

در  IgMهای گروه شاهد مثبت میزان کمتری از (. با اينحال جوجه>
گرم عصاره نعناع فلفی تفاوت میلی 254ايمنی ثانويه داشتند که با تیمار 

بادی در ايمنی (. بیشترين مجموع آنتی<45/4Pداری نداشتند )معنی
گرم در کیلوگرم میلی 544ا جیره حاوی های تغذيه شده بثانويه در جوجه

-عصاره نعناع فلفی و پروبیوتیک در مقايسه با گروه شاهد مثبت و جوجه

گرم در کیلوگرم مشاهده شد میلی 254های تغذيه شده با جیره حاوی 
(45/4P <.) 

 
( گزارش کردند که سطح  2009et alAttia ,.آتیا و همکاران )

از اثرات منفی تنش گرمايی در  C گرم بر کیلوگرم ويتامینمیلی 254
بهبود  SRBCطیور جلوگیری کرده و سیستم ايمنی هومورال را در برابر 

های گوشتی تغذيه شده جوجه SRBCدر برابر  IgMداد. افزايش میزان 
et alee Rh ,.با جیره حاوی پروبیوتیک در مطالعه رهی و همکاران )

( مشاهده شد. يارمحمدی باربارستانی و همکاران 2004
(., 2017et alYarmohammadi Barbarestani  گزارش کردند که )

در پرندگان تغذيه شده با جیره  SRBCبادی سرمی بر علیه تیتر آنتی
 هد باالتر بود.های گروه شاحاوی عصاره نعناع فلفی نسبت به جوجه

د های ثانوی، اثرات مثبتی بر عملکرگیاهان دارويی با داشتن متابولیت
رشد و در نتیجه افزايش عملکرد ايمنی دارد. اثرات مثبت نعناع به دلیل 
داشتن ترکیبات فعالی مانند کارواکرول، فالونوئیدها و منتول است. 

-ديکالدر برابر رااکسیدانی خواص محافظتی فالونوئیدها با اثرات آنتی

 در مهمی نقش گوارش دستگاه مخاطی های آزاد دارند. غشای

 از آنها حذف و مضر هایو میکروارگانیسم هاورود پادگن از جلوگیری

 نیز مغذی مواد انتخابی جذب در همزمان طور و به کرده ايفا عضو اين

 تواندمی کاری جمعیت میکروبی دستگاه گوارشدست .باشدموثر می

 در مضر هایباکتری جايگزينی و اتصال از ای قابل مالحظه شکل به

 تولید مغذی، مواد آوردن دست به در آنها با طريق رقابت از غشاء، اين

  .کند جلوگیری اختصاصی هایپادتن تحريک تولید باکتريايی و ضد مواد
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 روزگی  02های گوشتی در سن در جوجه (2log)مز خون گوسفندی های آزمايشی بر پاسخ ايمنی هومورال در مقابل گلبول قراثر جیره -6جدول
Table 6- Effect of dietary treatment on immune humoral response against sheep red blood cells (log2) in broilers at 42 d of age  

    های آزمايشیجیره  

 
Experimental diets  

 
 

 عصاره نعناع فلفی
      

  Peppermint 

extract 
 

سطح 
 احتمال

اشتباه 
 استاندارد

544 
-میلی

 گرم

254 
-میلی

 گرم

-ويتامین
E 

-ويتامین
C 

 بیوتیکآنتی پروبیوتیک
شاهد 
 مثبت

  هافراسنجه شاهد منفی

P-value SEM 500 

mg 
250 

mg 
Vit E Vit C Probiotic Antibiotic 

Positive 

control 
Negative 

control 
Parameters  

0.005 0.159 ab2.76 ab2.58 ab2.66 ab2.60 a2.80 bc2.24 c1.86 ab2.39 

ايمنوگلوبولین 
G 

 

IgG ايمنی اولیه 

0.002 0.128 a3.03 b2.92 a2.93 a2.91 a2.95 a2.74 b2.19 a2.92 

ايمنوگلوبولین 
M 

Primary 

titer 

IgM  

0.002 0.114 a3.90 c3.45 abc3.82 abc3.78 ab3.88 bc3.52 b3.05 abc3.70 

-مجموع آنتی

  بادی
Total 

antibody 
            

0.674 0.166 2.53 2.36 2.66 2.40 2.62 2.39 2.24 2.48 

ايمنوگلوبولین 
G 

 

IgG ايمنی ثانويه 

0.04 0.126 a3.09 ab2.73 a2.87 a2.91 a3.07 a2.95 b2.47 a862. 

ايمنوگلوبولین 
M 

Secondary 

titer 

IgM  

0.012 0.091 a3.87 bc3.56 ab3.78 ab3.69 a3.87 ab3.74 c3.38 ab3.70 

-مجموع آنتی

  بادی
Total 

antibody 
 .(P<0.05باشند )داری میهای هر رديف با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین1

in same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).Means with1 

 

 گيری کلی نتيجه

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که تیمارهای حاوی ويتامین 
E و سطح باالی عصاره نعناع فلفلی تأثیر بهتری بر عملکرد رشد جوجه-

ی طح باالهای گوشتی تحت چالش تنش گرمايی داشت. همچنین س
گرم در کیلوگرم جیره غذايی( مشابه میلی 544عصاره نعناع فلفلی )

و پروبیوتیک سبب بهبود پاسخ ايمنی شد. با توجه به  Eو  Cويتامین 
فاده توان گفت که استنتايج بدست آمده در مطالعه حاضر، بنابراين می

 هگرم در کیلوگرم عصاره گیاه نعناع فلفلی در جیرمیلی 544از سطح 
-غذايی را به عنوان راهکاری برای مقابله با تنش گرمايی در جیره جوجه

  های گوشتی پیشنهاد داد.
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