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Introduction In the broiler breeding industry, chickens are often reared in confinement at high stocking densities, 

which can make them susceptible to infectious diseases. Antibiotics, growth promoters, and anti-coccidial drugs are 

frequently used as feed additives to elevate growth rates, combat diseases, and lower losses. But frequent use of 

antibiotics in broiler diets may result in a rise in the antimicrobial resistance of both human and animal bacteria. 

Alternatives to antibiotics as growth promoters for broilers could decrease bacterial resistance to antibiotics, while at 

the same time maintaining growth and improving carcass composition. In addition, the bioactive components of 

herbal plants have a high free radical inhibitory activity that may help the endogenous oxidative status of 

animals and thus may prevent oxidation in meat and lead to improved meat quality. The objective of this 

study was to investigate the effect of thyme (Thymus vulgaris) on growth performance, blood metabolites, and meat 

quality of broilers at high stocking density. 
Materials and Methods The experiment was conducted in a completely randomized design with a 2×2 factorial 

arrangements. A total of 216 1-d-old male broilers (Ross 308) were allotted to one of four treatments with four 

replicates. Two different stocking densities (low stocking density (LSD): 9 birds/m2 and high stocking density 

(HSD): 18 birds/m2) were tested with two different thyme levels: zero and 0.1%. Chickens had given ad-libitum 

access to water drinking and diet. At the end of the experiment (42 days old), two birds with the closest weights to 

the mean weight of the pen were selected, and after blood sampling slaughtered for determining meat quality. Body 

weight gain (BWG) and feed intake (FI) of birds were measured per pen at the end of each period. Mortality and the 

weight of birds that died or were culled during the experiment were recorded. Corrected feed conversion ratio was 

calculated based on mortality for these periods. Blood biochemical indices (glucose, cholesterol and triglyceride) 

were determined using a clinical biochemistry autoanalyzer using a kit from Pars Azmoun, Tehran, Iran. To 

determine the Water-holding capacity, 5 gr of breast sample were placed in filter paper and centrifuged at 1500×g 

for 4 min. Then the samples were placed in an oven at 70 °C for 24 h. Finally, the Water-holding capacity was 

calculated from the difference in the weight after centrifugation and the weight after drying, divided by the initial 

weight multiplied by 100. Collected data were subjected to ANOVA using the GLM procedure of SAS (SAS, 2005). 

Analysis of variance was performed using a completely randomized design with a factorial arrangement of 

treatments. Tukey’s multiple range test was used to determine differences among the treatment means. Statistical 

significance was considered at P<0.05. 

Results and Discussion The results showed that in the starter period, birds in the HSD group had the highest feed 

intake and weight gain compared to the LSD group (P<0.05). HSD caused a significant decrease in feed intake and 

body weight and a significant increase in feed conversion ratio in grower, finisher, and the total periods compared to 

LSD (P<0.05). A significant increase in glucose, heterophil concentration, and heterophil to lymphocyte ratio and a 

significant decrease in glutathione peroxidase and lymphocyte concentrations were observed in birds raised in HSD 

than LSD (P<0.05). Also, HSD decreased water holding capacity and increased cooking loss and dripping loss of 

breast meat (P<0.05). The addition of thyme powder increased feed intake and body weight and decreased feed 

conversion ratio in grower, finisher, and the total periods (P<0.05). The treatment containing thyme decreased the 

concentration of glucose, heterophil, and heterophil to lymphocyte ratio and increased the concentration of 



 

 

glutathione peroxidase, white blood cells, and lymphocytes (P<0.05). A significant increase in water holding 

capacity and a significant decrease in cooking loss, dripping loss, and thiobarbituric acid of breast meat were 

observed in the treatment containing thyme (P<0.05). The positive effects of thyme on reducing the negative effects 

of high stocking density and improving growth performance, antioxidant status, blood immunity, and meat quality 

of broilers could be due to its antioxidant and antibacterial properties. The improvement in the growth 

performance of broiler chickens caused by thyme could be partly attributed to its positive effect on 

nutrient digestibility. Furthermore, this positive result could be, at least in part, due to the antioxidant and 

antibacterial effects of herbal products in the gut. 

Conclusion Therefore, adding 1% thyme powder can reduce the negative effects of high stocking density on growth 

performance, and blood metabolites, and improve the meat quality of broilers raised under high stocking density. 
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 هایجوجه گوشت كیفیت و خونهای متابولیت عملکرد، بر شده خشک آويشن تأثیر
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 چکیده

قطعه جوجه  212گله، با استفاده از  یگوشتی در تراکم باال یهاگوشت جوجه تیفیو ک خون هایمتابولیتبر عملکرد،  شده خشکآویشن  ریتأث
تکرار بررسی شد. تیمارهای  4تیمار و  4با  2×2آزمایش فاکتوریل  صورتبهدر قالب طرح کامالً تصادفی  303روزه سویه راس گوشتی نر یک

قطعه  13قطعه پرنده به ازای هر مترمربع و تراکم باال:  9آزمایش شامل دو سطح آویشن )صفر و یک درصد( و دو سطح تراکم )تراکم پایین: 
تراکم باال، مصرف خوراک و افزایش وزن بدن  نتایج نشان داد که در دوره آغازین، پرندگان پرورش یافته تحتپرنده به ازای هر مترمربع( بودند. 

های رشد، پایانی و کل دوره، افزایش تراکم پرورش سبب کاهش مصرف . در دوره(P<0.05) نسبت به تراکم پایین پرورش داشتند یشتریب
 ،سبب افزایش غلظت گلوکز . تراکم باالی پرورش(P<0.05) خوراک و وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با تراکم پایین شد

، و کاهش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، درصد لنفوسیت و ظرفیت نگهداری آب گوشت در تیلنفوس به لیهتروف نسبت و درصد هتروفیل
ر مقایسه با تراکم پایین شد. افزودن یک درصد آویشن سبب افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل خوراک د

به  لینسبت هتروف ،. همچنین مکمل آویشن سبب کاهش غلظت گلوکز، درصد هتروفیل(P<0.05) های رشد، پایانی و کل دوره شددوره
 و افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، گلبول سفید، درصد لنفوسیت و ظرفیت نگهداری آب شد گوشت اسید تیوباربیتوریک و لنفوسیت

(P<0.05). را کاهش دهد و  خونهای تواند اثرات منفی تراکم باالی گله بر عملکرد و متابولیتبنابراین، افزودن یک درصد پودر آویشن می
 های گوشتی پرورش یافته تحت تراکم باالی گله را بهبود بخشد.کیفیت گوشت جوجه

 گوشتی. جوجه پرورش، تراکم گوشت، اکسیداتیو پایداری آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، وزن، افزایش :یكلید یهاواژه

 مقدمه

 به تولید تلفات از جلوگیری و فضا مترمربع هر در شده تولید مرغ کیلوگرم رساندن حداکثر به جهان، سراسر در طیور تولیدکنندگان نهایی هدف
 در گله تراکم گذشته، هایدهه طول در(.  2013et alAbudabos ,.) است بخشرضایت اقتصادی بازده به دستیابی برای زیاد ازدحام علت

 کندمی حاصل مفیدی اقتصادی اثرات گله، تراکم افزایش بخشد. بهبود را سودآوری تا است یافته افزایش چشمگیری طوربه طیور پرورش
 این از فراتر(. Estevez, 2007) نرود فراتر کیلوگرم، 5/2 بدن نهایی وزن میانگین فرضبا  2kg/m 34-40 بهینه محدوده از اینکه به مشروط

 در حیوانات رفاه و تولید عملکرد بر نامطلوبی اثرات گله باالی تراکم حال،این با. کندمی بدتر را گوشتی هایجوجه عملکرد و سالمتی دامنه،
 (.  2021et alKamel ,.) دارد گوشتی هایجوجه
 سبب معمول طوربه گله تراکم افزایش همچنین(.  2020et alWu ,.) شودمی گوشتی هایجوجه در اکسیداتیو استرس سبب گله باالی تراکم

 سپری زمان دلیل به بستر حد از بیش رطوبت(. Ritz et al., 2009) شودمی آمونیاک سطح افزایش و سالن دمای افزایش بستر، رطوبت افزایش
 سینه هایتاول و ( 2011et alWilkinson ,.) هاباکتری بار افزایش نظیر مشکالتی ایجاد باعث است ممکن زمین با مستقیم تماس در شده

(., 2016et alKaukonen  )نتایج حاصل از مطالعات مختلف حاکی از آن است که تراکم باالی گله در  .شود خرگوشی مفصل سوختگی یا
در  (.  et alLi ., 2021et alNasr;2019 ,.های گوشتی داشت )و کیفیت گوشت در جوجهایین، اثرات منفی بر عملکرد رشد مقایسه با تراکم پ



 

 

نتایج نشان داد افزایش تراکم سبب  های گوشتی،قطعه پرنده در هر مترمربع( روی جوجه 20و  11، 15، 10یک آزمایش با چهار تراکم مختلف )
ای اثرات مضر همچنین در مطالعه (. 2020et alGholami ,.افزایش ضریب تبدیل خوراک و غلظت گلوکز خون، و کاهش وزن بدن شد )

 باالی گله هایتراکم تحت که پرندگانی بنابراین (. 2020et alWu ,.)های گوشتی گزارش شده است افزایش تراکم بر پاسخ ایمنی جوجه
 هایافزودنی با غذایی جیره اصالح. هستند عفونی هایبیماری به ابتال مستعد بیشتر ایمنی، و فیزیولوژیکی هایتنش دلیل به یابند،می پرورش

  .است طیور پرورش صنعت در تنش کاهش جهت هاراه ترینکاربردی و ترینارجح از یکی خاص اکسیدانیآنتی
 و جاتادویه گیاهان، از مواد این. روندمی کاربه طیور تغذیه در استفاده مورد طبیعی مواد در که هستند گیاهی خوراکی هایافزودنی ها،فایتوژنیک

 برای آلیایده خوراکی هایافزودنی و ماندهباقی بدون کمتر، سمیت با طبیعی، هاآن. شوندمی مشتق اسانسی، هایروغن مثل ها،آن هایعصاره
 تیموس علمی نام با آویشن دارویی گیاهان بین در(.  2018et alMadhupriya ,.) هستند سنتتیک هایبیوتیکآنتی با مقایسه در طیور

 اهمیت و تأثیر درجه از که است،( .Lamiaceae SP) نعناعیان خانواده به متعلق دارویی معطر علفی گیاه یک( Thymus Vulgaris) ولگاریس
 برخی از شده مشتق جزء فنلی، ترکیبات و طبیعی هایاسانس عنوانبه کارواکرول و . تیمول( 2010et alToghyani ,.) است برخوردار زیادی

 میکروبی، ضد جمله از بیولوژیکی هایفعالیت از ایگسترده طیف دارای ترکیبات این. هستند کوهی پونه و آویشن هایگونه مانند دارویی گیاهان
 ضد مکانیسم(. 2020et alAhangaran -Gholami ,.) هستند سرطانی ضد خواص و ایمنی پاسخ کنندهتعدیل التهابی، ضد اکسیدانی،آنتی

 تأثیر معدنی هاییون تعادل و pH هموستاز بر که است، هاباکتری خارجی غشای تجزیه در آنها توانایی اساس بر تیمول و کارواکرول میکروبی
ای در مطالعه (. 2001et alLambert ,.) شودمی ATP12 به سیتوپالسمی غشاء نفوذپذیری افزایش و ساکاریدهالیپوپلی انتشار باعث و گذاردمی

 et alPournazari ,.) شد گوشتی هایبهبود عملکرد رشد جوجه سبب( کیلوگرم در گرم یک و 5/0) آویشن اسانس نشان داده شده است که

 های گوشتی شدداده شده است که مکمل آویشن سبب تقویت سیستم ایمنی و کاهش پراکسیداسیون لیپید در جوجه گزارش (.2017
(., 2016;et alPirmohamammadi Hassan and Awad, 2017 .) 
 مصنوعی مواد یجابه طبیعی مواد از استفاده و تغییر راستای در همچنین و پرورشی تنش پر هایمحیط در هااکسیدانآنتی مفید اثرات به توجه با

 باالی تراکم در گوشتی هایجوجه گوشت کیفیت و خون هایمتابولیت رشد، عملکرد بر آویشن از استفاده تأثیر حاضر پژوهش انجام از هدف
 .پرورش بود

 هامواد و روش

 یآورجمع یهاخشک شد. نمونه هیو در سا یآورجمع 1399در سال  رفتیواقع در شهرستان ج هیبخش ساردوئ یاز مناطق کوهستان شنیآو اهیگ
 شد. ینگهدار گرادیپنج درجه سانت یدر دما دارپیز یکیپالست یهاسهیدر ک شیشده تا زمان انجام آزما

 2×2 لیفاکتور شیآزما صورتبه یدر قالب طرح کامالً تصادف 303راس  هیسو روزهکینر  یقطعه جوجه گوشت 212از جهت انجام این آزمایش 
 شنیشامل دو سطح آومتر استفاده شد. تیمارهای آزمایش  5/1×1هایی با ابعاد در پن تکرارقطعه پرنده به ازاء هر  10 وتکرار  چهار ،ماریت چهاربا 

 هر مترمربع( بودند. یقطعه پرنده به ازا 13هر مترمربع و تراکم باال:  یقطعه پرنده به ازا 9: نییدرصد( و دو سطح تراکم )تراکم پا کی)صفر و 
های های الزم بر اساس روشروزگی به طول انجامید، دسترسی پرندگان به آب و خوراک آزاد بوده و مراقبت 42در طول دوره پرورش که تا 

 هایهریشدند. ج میتنظ ،303 راسی شنهادیپ اجاتیبر اساس احت UFFDA افزارمنربا  هارهیجانجام گرفت.  303توصیه شده سویه راس 
 .شد اضافه آماده جیره به سرک صورت به آویشن پودر است. شده آورده، 1در جدول  شیآزما

 لیتبد بیضر شد. یریگهر دوره اندازه انیآنها در پا یشدند و خوراک مصرف یکشهر دوره وزن انیدر پا یگروه صورتبههر پن  یهاجوجه
شد. تلفات  یریگاندازه یشیوزن دوره هر واحد آزما شیافزا نیانگیدر دوره به م یشیهر واحد آزما یهامصرف خوراک جوجه میخوراک از تقس

 شدند.  حیتلفات تصح یخوراک برا لیتبد بیروزانه وزن و ثبت شد. مصرف خوراک و ضر صورتبه
 نمونه دو جوجه قطعه هر ازبال انجام گرفت.  ریز اهرگیاز س یریگو خون انتخابی تصادف طوربه تکراراز هر  قطعه جوجهدو  آزمایش انیدر پا
 خون دیگر نمونه از و دقیقه 3 زمان مدت در g 3000 دور با سانتریفیوژ دستگاه از استفاده با سرم تهیه برای خون نمونه یک. شد گرفته خون
 ینیبال یمیوشیب زرالیاز دستگاه اتوآنابا استفاده ( دیسریگلی)گلوکز، کلسترول و تر خون ییایمیوشیب یهاشاخص .شد استفاده پالسما تهیه برای

(AUTOLAB, Ames, Rome, Italy) جهت  خون یهااز نمونه گرید یمین .تعیین شد رانیپارس آزمون تهران، ا شرکت تیبا استفاده از ک
 یهاشد. سلول هیآن ته گسترش نمونه خون یسازشد و پس از همگن یآورجمع EDTAی حاو یهادر لوله یخون یهاتعداد سلول نییتع



 

 

، (تیو لنفوس لیهتروف) هاتیکوسوتعداد ل یریگاندازهی شدند. برا یزیآمرنگ مسایثابت شده و با محلول گ متانول گسترش توسط یرو یخون
 صورت گرفت. کروسکوپیبا م یشمارش چشم دیسف یهامجموع گلبول نییجهت تع .مورد شمارش قرار گرفتند تیکوسول 100 تعداد

 و انتخاب تکرار آن نیانگیم( دو قطعه پرنده از هر تکرار با وزن مشابه یروزگ 42) شیدوره آزما انیدر پا الشه، اتیخصوص نییتع منظور به
ها ساعت برای سردسازی به یخچال منتقل شد. نمونه 24گوشت سینه از الشه جدا و به دو نیمه تقسیم شد، سپس به مدت  سپس شد، کشتار

گیری پارامترهای کیفیت گوشت، پس از گراد( منتقل شدند. برای اندازهدرجه سانتی -20های تحت خأل به فریزر )بندی در کیسهپس از بسته
تا یکنواخت گردد. هم زده شد لیتر آب مقطر میلی 25ج گرم از نمونه گوشت خام )نمونه سینه( چرخ شده را در ، پنpHزدایی، جهت تعیین یخ

در دمای محیط  ، آلمان(Sartorius Company ،Professional Meter PP-50)متر  pHسپس با استفاده از گاز استریل صاف کرده و با 
به مدت چهار نگهداری آب گوشت )نمونه سینه(، پنج گرم از نمونه داخل کاغذ صافی قرار گرفت و گیری ظرفیت ها قرائت شد. جهت اندازهنمونه

ها به سپس نمونه ، پس از سانتریفیوژ به آرامی خشک و دوباره وزن شد،، آلمان( شدHettich ،EBA 200) وژیفیسانتر g 1500با دور  قهیدق
از تفاضل وزن پس از آب  یارنگهد تیظرف تی. در نهاخشک و سپس وزن گردید گرادیدرجه سانت 10 یساعت در آون در دما 24مدت 

 (. 2012et alDai ,.محاسبه شد ) 100، تقسیم بر وزن اولیه ضربدر کردنخشکسانتریفیوژ و وزن پس از 
 

 مختلف پرورش یهادر دوره یشیآزما یهارهیج ییایمیش بیو ترک یمواد خوراک -1 جدول
Table 1- Feed ingredients and chemical composition of basal diet during different rearing periods 

 ترکیبات )درصد(
Ingredient (%) 

روزگی( 10-1دوره آغازین )  

Starter (1-10 days) 

روزگی( 25-11رشد )  دوره 
Grower (11-25 days) 

(روزگی 22-42) پایانی  دوره 
Finisher (26-42 days) 

 ذرت
Corn 

50.92 54.26 58.87 

درصد پروتئین( 44کنجاله سویا )  

Soybean meal 

41.71 37.84 33.44 

 روغن سویا
Soybean oil 

3.42 4.33 4.16 

فسفاتدی کلسیم  

DCP 

1.45 1.25 1.23 

 کربنات کلسیم
Limestone 

1.30 1.22 1.18 

 کلرید سدیم
Sodium chloride 

0.30 0.30 0.29 

متیونین-دی ال  

DL-Methionine 

0.16 0.13 0.12 

لیزین-ال  

L-Lysine 

0.24 0.17 0.21 

 مکمل ویتامین و معدنی1
Vit-Min premix1 

0.50 0.50 0.50 

 آنالیز محاسبه شده
Nutrients (Calculated)  

   

یلوگرم()کیلوکالری بر ک انرژی قابل متابولیسم ظاهری  

ME(kcal/kg) 

3000 3100 3200 

 پروتئین خام )درصد(
Crude protein (%) 

23.00 21.50 20.00 

 کلسیم )درصد(
Calcium (%) 

0.96 0.87 0.81 

)درصد( دسترسقابلفسفر   

Available Phosphorus (%) 

0.48 0.43 0.41 

 سدیم )درصد(

Sodium (%) 

0.16 0.16 0.16 



 

 

 کلر )درصد(
Chlorine (%) 

0.23 0.22 0.22 

 لیزین )درصد(
Lysine (%) 

1.44 1.29 1.19 

 متیونین )درصد(
Methionine (%) 

0.56 0.51 0.48 

گرم سلنیوم. میلی 25/0گرم  ید و میلی 95/0گرم مس ، میلی 100گرم روی، میلی 20گرم آهن، میلی 120گرم منگنز، میلی 30کرد: مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره مقادیر زیر را تأمین می 1
ویتامین گرم میلی E ،2ویتامین  المللیینبواحد  3D ،20ویتامین   المللیینبواحد  A، 1500تامین  وی المللیینبواحد 12000کرد: ی در هر کیلوگرم جیره مقادیر زیر را تأمین میمکمل ویتامین

3K ، 4/2 1ویتامین گرم میلیB ،3/4 2ویتامین گرم میلیB،30 3گرممیلی B ،12 5گرم میلیB ،3 6گرم میلیB12گرم میلی 03/0گرم فولیک اسید، ، یک میلیB ،15/0 بیوتین و  گرممیلی
 .کولین کلراید گرممیلی 50

1 Mineral premix supplied the following per kilogram of diet: Mn, 80 mg; Fe, 120 mg; Zn, 60 mg; Cu, 100 mg; I, 0.95 mg; and 

Se, 0.25 mg. Vitamin premix supplied the following per kilogram of diet: Retinol, 12,000 IU; Cholecalciferol, 1500 IU; 

Tocoferol, 60 IU; filokinon, 2 mg; thiamine, 2.4 mg; riboflavin, 4.8 mg; niacin, 30 mg; pantothenic acid, 16 mg; pyridoxine, 3 

mg; folic acid, 1 mg; vitamin B12, 0.03 mg; biotin, 0.15 mg; and cholin chloride, 50 mg. 

 
گذاشته شد و  یکیو در پارچه کتان قرار داده شد. سپس نمونه مورد نظر در پاکت پالست نیتوز نهیقطعه از گوشت س کیافت خونابه  جهت تعیین

به پارچه  یبه آرام وشتتماس نداشت. سپس گ کیگوشت با پالست کهیطوربهقرار گرفت،  وسیچهار درجه سلس یساعت در دما 24به مدت 
محاسبه شد  100. افت خونابه از تفاضل وزن اولیه و وزن نهایی تقسیم بر وزن اولیه ضربدر دیگرد نیمالش داده شد و دوباره توز

(Christensen, 2003برای اندازه .)24و به مدت  نیمکعب توز متریسانت کیبا ضخامت  نهیقطعه از گوشت س کگیری افت در نتیجه پخت، ی 
قرار داده شد  وسیدرجه سلس 35 یدر داخل حمام آب گرم( در دما قهیدق 10شد، سپس به مدت  ینگهدار وسیچهار درجه سلس یساعت در دما

محاسبه شد  100بدر . افت پخت نیز از تفاضل وزن اولیه و وزن نهایی تقسیم بر وزن اولیه ضرشد نیو در آخر با پارچه کتان پاک و دوباره توز
(Christensen, 2003.) 

درصد مخلوط و سپس توسط ورتکس همگن  9/0 نیسال تریلیلیم 45( با نهیپنج گرم گوشت چرخ شده )گوشت س ،دیآلدهیدمالون نییجهت تع
 یآورجمع شتریب لیوتحلهیتجز یشده و سوپرناتانت برا وژیفیسانتر وسیچهار درجه سلس یدر دما g 2300با دور  قهیدق 15شد، در ادامه به مدت 

/ یجرم) TCAدرصد  15) دیاس کیتوریوباربی/ تدیاس کیکلرواستیمحلول استوک تر تریلیلیاز سوپرناتانت را به چهار م تریلیلیشد. سپس دو م
درصد  2/1) شدهلهیبوت سولیانیدروکسیه تریکرولیم 100( و دیاس کیدروکلریهموالر  25/0( در ی/ حجمیجرم) TBAدرصد  315/0( و یحجم
 یواکنش رنگ جادیا منظوربه قهیدق 30( به مدت گرادیدرجه سانت 95( افزوده شده و با ورتکس همگن شده و در حمام آب گرم )ی/ حجمیجرم

جذب محلول سوپرناتانت  زانی. مدیگرد وژیفیسانتر g 2300با دور  قهیدق 15اتاق خنک شده و سپس به مدت  یها در دما. نمونهگرددیانکوبه م
 کیکلرواستیمحلول استوک تر تریلیلیدرصد و چهار م 9/0 نیمحلول سال تریلیلیدو م یبالنک حاو کینانومتر در مقابل  532در طول موج 

 3،3،1،1معرف  یهاشده با غلظت هیاستاندارد ته یمنحن کیها در برابر حاصل از نمونه جیشد. نتا یریگزهاندا دیاس کیتوریوباربی/ تدیاس
 (.  1998et alAhn ,.)شد  انیب نیپروتئ گرمیلیبه صورت نانومول در هر م دیآلدهیدمالون زانیرسم شد. م پروپانیتترااتئوکس

قالب طرح کامالً  در 2×2 لیفاکتور شی( با آرایروزگ 42-22) دوره کل( و یروزگ 25-11) رشد ،(یروزگ 10-1) نیآغاز یهادوره از کیهر
از آزمون  هانیانگیم سهیمقا جهتقرار گرفتند و  یآمار هیمورد تجز GLMو رویه خطی ( 2013) 4/9نسخه  SASافزار با استفاده از نرم یتصادف

 درصد استفاده شد. پنج یدر سطح آمار یتوک

 و بحثنتايج 

در دوره آغازین با  ، نشان داده شده است.2های مختلف پرورش و کل دوره در جدول بر مصرف خوراک دوره تراکم گله و افزودن آویشناثر 
، افزایش تراکم گله، منجر به کاهش داری افزایش یافت، اما در دوره رشد، پایانی و کل دورهمعنی طوربهافزایش تراکم گله، مصرف خوراک 

(. اثر متقابل P<0.05)شد های رشد، پایانی و کل دوره در دوره(. افزودن آویشن منجر به افزایش مصرف خوراک P<0.05)مصرف خوراک شد 
ای با آویشن و کمترین قطعه 9بیشترین مصرف خوراک در تیمار  کهیطوربه دار بود،و کل دوره معنی پایانی دوره تیمارها بر مصرف خوراک در

 (.P<0.05)ای بدون آویشن مشاهده شد قطعه 13مصرف خوراک در تیمار 
افزایش تراکم گله منجر به افزایش وزن شد، اما در دوره  دوره آغازین، نشان داده شده است. در 3اثر تیمارهای مختلف بر افزایش وزن در جدول 

های رشد، پایانی و کل دوره منجر (. افزودن آویشن در دورهP<0.05)رشد، پایانی و کل دوره با افزایش تعداد پرنده، افزایش وزن کاهش یافت 



 

 

بیشترین افزایش  کهیطوربهدار بود، معنی، پایانی و کل دوره های رشددر دوره(. اثر متقابل تیمارها بر افزایش وزن P<0.05)به افزایش وزن شد 
 (.P<0.05)ای بدون آویشن مشاهده شد قطعه 13ای با آویشن و کمترین افزایش وزن در تیمار قطعه 9وزن در تیمار 

تراکم گله، ضریب تبدیل خوراک  یشبا افزا، نشان داده شده است. نتایج نشان داد که 4اثر تیمارهای مختلف بر ضریب تبدیل خوراک در جدول 
ها شد (. اما افزودن آویشن منجر به کاهش ضریب تبدیل خوراک در این دورهP<0.05)افزایش یافت های رشد، پایانی و کل دوره در دوره

(P<0.05 اثر متقابل تیمارها بر ضریب تبدیل خوراک در دوره .) ن ضریب تبدیل خوراک متعلق کمتری کهیطوربهدار بود، معنیپایانی و کل دوره
 (.P<0.05)ای با جیره بدون آویشن بود قطعه 13ای تغذیه شده با آویشن و بیشترین آن متعلق به تیمار قطعه 9به گروه 

آنها  کهیهنگام خصوصبهزا در طول رشد خود قرار دارند، تنشطور مداوم در معرض شرایط سخت و های گوشتی بهدر صنعت طیور، جوجه
قطعه پرنده در  13نتایج حاصل از یک مطالعه حاکی از آن است که تراکم باالی گله ) (. 2015et alCengiz ,.) تحت تراکم باال پرورش یابند

کیلوگرم در مترمربع( سبب کاهش وزن بدن،  5/31قطعه پرنده در هر مترمربع،  15کیلوگرم در مترمربع( نسبت به تراکم پایین ) 45هر مترمربع، 
 et alLi ,.های گوشتی شد )کاهش میانگین افزایش وزن روزانه، کاهش میانگین مصرف خوراک روزانه و افزایش ضریب تبدیل خوراک جوجه

قطعه پرنده در هر تکرار( سبب  15نسبت به تراکم پایین ) قطعه پرنده در هر تکرار( 20نشان داده شده است که تراکم باالی پرورش )(. 2019
(. کاهش مصرف خوراک و  2021et alKamel ,.) های گوشتی شدکاهش مصرف خوراک و وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل خوراک جوجه

پرنده در هر قفس( در مقایسه با تراکم پایین )نه قطعه پرنده در هر قطعه  12های گوشتی پرورش یافته تحت تراکم باال )وزن بدن در جوجه
قطعه پرنده در هر مترمربع( در مقایسه با  20(. محققین گزارش کردند که تراکم باالی پرورش ) 2019et alWu ,.قفس( گزارش شده است )

 های گوشتی شدکاهش مصرف خوراک و وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل خوراک جوجهقطعه پرنده در هر مترمربع( سبب  10تراکم پایین )
(., 2015et alCengiz .) تراکم  شیبا افزا نیپل یخورهاها و آبخوریدانبه  یگوشت یهاجوجه یکیزیف یدسترسن محققین دریافتند که ای

تواند به یم ی گلهباال ناشی از تراکم کاهش عملکرد (. 2015et alCengiz ,.) شودیمحدود شده و منجر به کاهش مصرف خوراک م پرورش
هوا را در  انیجر تراکم باال پرورش طیشرا پرنده است. پرورش طیدر مح طیمح یباال یدما یدیاز عوامل کل یکی .مرتبط باشد یعوامل متعدد

که ممکن است به کاهش عملکرد کمک کنند  یگری. عوامل دابدییاتالف حرارت بدن به هوا کاهش م جهیدهد و در نتیسطح پرنده کاهش م
 (.  2002et  alFeddes  ,.) به غذا و آب یو کاهش دسترس اکیآمون شیتبادل نامناسب هوا، افزا لیهوا به دل نییپا تیفیعبارتند از: ک

امر بر  نیشوند که ا یحرارت تنشکنند، ممکن است دچار ینامناسب رشد م یهوا تیفیو ک طیمحی باال یتحت دماکه  یگوشت یهاجوجه
  (. 2010et alSohail ,.) گذاردیم یمنف ریو سالمت پرندگان تأث یروممرگ، یکشجوجه تیرشد، قابل زانیمصرف خوراک، م

 
 های گوشتی( جوجهدوره)گرم در  کنش آنها  بر مصرف خوراکاثر تراکم گله، پودر آویشن و برهم -2جدول 

Table 2- The effects of stocking density and thyme powder and interaction on feed intake (g/period) of broilers 

 تیمارها

Treatments 

 روزگی( 10-1دوره آغازین )

Starter 
 (1-10 days) 

 روزگی( 11-25دوره رشد )

Grower 
 (11-25 days) 

 روزگی( 22-40دوره پایانی )

Finisher 
 (26-40 days) 

 روزگی( 1-42کل دوره )

Whole period 
(1-42 days) 

 تراکم گله )پرنده در هر مترمربع(

Stocking density (SD) 

(birds/m2) 

    

9 185.21b 1281.55a 2830.62a a4297.39 

18 201.11a 1211.97b 2642.77b b4055.86 

SEM 3.65 4.96 25.74 29.27 

P-Value 0.009 0.0001 0.0002 0.0001 

 آویشن )درصد(
Thyme (%) 

    

0  194.55 b1232.85 b2677.08 b4104.47 

1  191.77 a1260.69 a2796.32 a4248.77 

SEM 3.65 4.96 25.74 29.27 

P-Value 0.60 0.002 0.007 0.004 

 تراکم × آویشن 
SD × Thyme 

    



 

 

9 × 0 183.75 1261.39 a2825.69 ab4270.83 

9 × 1 186.66 1301.72 a2835.55 a4323.93 

18 × 0 205.35 1204.30 c2528.47 c3938.12 

18 × 1 196.87 1219.65 b2757.08 b4173.61 

SEM 5.16 7.03 36.40 41.39 

P-Value 0.29 0.10 0.01 0.04 
c-a داری دارند های هر عامل در هر ستون با حروف متفاوت، اختالف معنیمیانگین(P<0.05.) 

a-b Means within the same column with uncommon superscript differ significantly (P<0.05). 

و یک گرم در کیلوگرم( سبب بهبود افزایش وزن بدن و مصرف خوراک و کاهش ضریب تبدیل  5/0پژوهشگران دریافتند که اسانس آویشن )
روزگی نسبت به گروه شاهد  21روزگی و کل دوره پرورش شد، اما مصرف خوراک در سن یک تا  42تا  22های گوشتی در خوراک جوجه
های گرم در کیلوگرم( در جیره جوجه 250گزارش شده است مخلوط مکمل تیمول و کارواکرول ) (. 2017et alPournazari ,.کاهش یافت )

 Akyurekگوشتی سبب افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن در مقایسه با تیمار شاهد شد، اما تأثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت )

and Yel, 2011 .)باشد که  اسانس یفنول یو اجزا یدانیاکسیخواص آنت لیتواند به دلیم مصرف اسانس آویشن یبهبود عملکرد در سطوح باال
 یدهایبه جذب اس تنهانه . اسانس آویشنکندیکمک م نهیآم یدهایروده کاهش داده و به جذب اس ستمیس یزا را بر رویماریاثرات عوامل ب

محققین اثر سطوح (.  2003et alLee ,.) بخشدیشود که رشد را بهبود میم یگوارش یهامیترشح آنز شیکند بلکه باعث افزایکمک م نهیآم
های گوشتی بررسی کردند و دریافتند که اسانس جوجهلیتر در لیتر( را بر عملکرد رشد میلی 20/0و  15/0، 10/0مختلف اسانس آویشن )صفر، 

( و  2014et alSaki ,.های مختلف پرورش شد )آویشن سبب افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل خوراک در دوره
مرتبط مشتق  یو اجزا یسناسا یهاروغن نیاست، بنابرا جینتا نیا یاصل لیبر رشد و هضم دل یاهیمحصوالت گ یکیاثر تحربیان کردند که 

 سبب ترکیبات موجود در گیاه آویشن .رندیگیکننده بر هضم مورد استفاده قرار مکیآور و تحراثر اشتها یگسترده برا طوربه شنیشده از آو
 (. 2007et alCross ,) کندیبه هضم غذا کمک م جهینتد و در نشوی، پانکراس و کبد مکزا در مخاط روده کوچترشحات درون دیتول کیتحر

گرم در کیلوگرم جیره( سبب بهبود وزن زنده بدن و افزایش وزن میلی 300و  200، 100در آزمایشی سطوح مختلف اسانس آویشن )صفر، 
باشد  اهیگ نیو کارواکرول موجود در ا مولیفعال ت اجزاء لیت به دلممکن اسهای گوشتی در هفته پنجم و ششم پرورش شد، این بهبود جوجه

Wade شوند )میکننده هضم در نظر گرفته کیعوامل تحر عنوانبهموجود در روده  یهایآنها در برابر باکتر یکروبیضد م تیکه عالوه بر فعال

., 2018et alهای گوشتی (. همچنین محققین دیگر بهبود ضریب تبدیل خوراک با مصرف یک گرم در کیلوگرم روغن آویشن توسط جوجه
بیان  یهضم مواد مغذ تیقابل شیافزا ای روده و طیبهبود مح جهیو در نت زابیماری میکروبی جمعیتکاهش پرورش یافته تحت هوای گرم را 

  (. 2017et alAttia ,.کردند )
 های گوشتی( جوجهدورهکنش آنها  بر افزایش وزن )گرم در اثر تراکم گله، پودر آویشن و برهم -3جدول 

Table 3- The effects of stocking density and thyme powder and interaction on body weight gain (g/period) of 

broilers 

 تیمارها

Treatments 

 روزگی( 10-1دوره آغازین )

Starter 
 (1-10 days) 

 روزگی( 11-25دوره رشد )

Grower 
 (11-25 days) 

 روزگی( 22-40دوره پایانی )

Finisher 
 (26-40 days) 

 روزگی( 1-42کل دوره )

Whole period 
(1-42 days) 

 تراکم گله )پرنده در هر مترمربع(

Stocking density (SD) 

(birds/m2) 

    

9 144.72b 864.79a 1520.14a a2529.65 

18 155.66a 789.72b 1372.57b b2317.95 

SEM 2.13 5.37 16.55 18.77 

P-Value 0.003 0.0001 0.0001 0.0001 

 آویشن )درصد(
Thyme (%) 

    

0  153.12 b805.94 b1363.89 b2322.95 

1  147.25 a848.57 a1528.82 a2524.64 

SEM 2.13 5.37 16.55 18.77 

P-Value 0.07 0.0001 0.0001 0.0001 



 

 

 تراکم × آویشن 
SD × Thyme 

    

9 × 0 145.69 b835.42 b1480.56 b2461.66 

9 × 1 143.75 a894.16 a1559.72 a2597.63 

18 × 0 160.55 c776.46 c1247.22 c2184.24 

18 × 1 150.76 b802.97 b1497.91 b2451.66 

SEM 3.02 7.59 23.41 26.55 

P-Value 0.22 0.05 0.003 0.03 
c-a داری دارند های هر عامل در هر ستون با حروف متفاوت، اختالف معنیمیانگین(P<0.05.) 

a-b Means within the same column with uncommon superscript differ significantly (P<0.05). 

 

 

 

 های گوشتی( جوجهدورهکنش آنها بر ضریب تبدیل خوراک )گرم در اثر تراکم گله، پودر آویشن و برهم -4جدول 

Table 4- The effects of stocking density and thyme powder and interaction on feed conversion ratio (g/period) of 

broilers 

 تیمارها

Treatments 

 روزگی( 10-1)دوره آغازین 

Starter 
 (1-10 days) 

 روزگی( 11-25دوره رشد )

Grower 
 (11-25 days) 

 روزگی( 22-40دوره پایانی )

Finisher 
 (26-40 days) 

 روزگی( 1-42کل دوره )

Whole period 
(1-42 days) 

 تراکم گله )پرنده در هر مترمربع(

Stocking density (SD) 

(birds/m2) 

    

9 1.28 1.48b 1.86b 1.70b 

18 1.29 1.54a 1.93a 1.75a 

SEM 0.01 0.007 0.01 0.005 

P-Value 0.51 0.0005 0.0007 0.0001 

 آویشن )درصد(
Thyme (%) 

    

0  1.27 a1.53 a1.97 a1.76 

1  1.30 b1.48 b1.83 b1.68 

SEM 0.01 0.007 0.01 0.005 

P-Value 011 0.002 0.0001 0.0001 

 تراکم × آویشن 
SD × Thyme 

    

9 × 0 1.26 1.51 b191 b1.73 

9 × 1 1.30 1.46 c1.81 c1.67 

18 × 0 1.28 1.55 a2.02 a1.80 

18 × 1 1.30 1.52 b1.84 b1.70 

SEM 0.02 0.01 0.02 0.007 

P-Value 0.69 0.38 0.01 0.02 
b-a داری دارند های هر عامل در هر ستون با حروف متفاوت، اختالف معنیمیانگین(P<0.05.) 

a-b Means within the same column with uncommon superscript differ significantly (P<0.05). 

 

 گلوکز، بر گله تراکم اثر شودکه مشاهده می طورهمان. است شده ارائه ،5 جدول در خونی هایمتابولیت بر آزمایشی تیمارهای تأثیر

 بر اما ،(P<0.05) بود دارمعنی خون لنفوسیت به هتروفیل نسبت و لنفوسیت و هتروفیل درصد پراکسیداز، گلوتاتیون آنزیم غلظت

 لنفوسیت به هتروفیل نسبت و هتروفیل درصد ،خون گلوکز(. P>0.05) نبود دارمعنی خون سفید گلبول و گلیسریدتری کلسترول،

 کاهش به منجر آویشن افزودن(. P<0.05) یافت کاهش خون لنفوسیت درصد و آنزیم غلظت اما یافت، افزایش گله تراکم افزایش با

 میزان آویشن افزودن همچنین(. P<0.05) شد خون پراکسیداز گلوتاتیون افزایش و لنفوسیت به هتروفیل نسبت و گلوکز



 

 

 هایمتابولیت بر تیمارها متقابل اثر (.P<0.05) داد کاهش را هتروفیل درصد و افزایش را خون لنفوسیت درصد و سفید هایگلبول

 (.P>0.05) نبود دارمعنی خونی

 تیمهم وضع یهاشاخص عنوانبه یاگسترده طوربهاست و  وانیح کیقضاوت در مورد سالمت  یبرا یخوب اریخون مع یپارامترها

 قفس هر در پرنده هفت و پنج) مختلف هایتراکم اثر محققین .دنشویدر نظر گرفته م واناتیپرندگان و ح یکیولوژیزیو ف یاهیتغذ

 پنج تراکم به نسبت پرنده هفت تراکم که دریافتند و بررسی گذارتخم هایمرغ خون هایمتابولیت بر را( مترسانتی 54×55 ابعاد با

 یک پالسما گلوکز که آنجا از. نداشت گلیسریدتری و کلسترول بر داریمعنی تأثیر اما شد، خون گلوکز افزایش سبب قفس در پرنده

 دهد افزایش را مرغ استرس تواندمی باال تراکم که دهدمی نشان گلوکز باالی سطوح این است، تنش شرایط اولیه شاخص

(2015Mirfendereski and Jahanian,  .)بر( مترمربع هر در پرنده قطعه 04 و 01 ،05 ،04) مختلف هایتراکم اثر آزمایشی، در 

 سبب هاتراکم سایر با مقایسه در مترمربع هر در پرنده قطعه 04 شد که گزارش و بررسی گوشتی هایجوجه خون هایمتابولیت

(.  2020et alGholami ,.) نداشت پالسما گلیسریدتری و کل کلسترول غلظت بر داریمعنی تأثیر اما شد، پالسما گلوکز افزایش

 پرنده قطعه 9/00) پایین تراکم با مقایسه در( مترمربع هر در پرنده قطعه 6/01) باال تراکم در لنفوسیت به هتروفیل نسبت افزایش

 Zataria) آویشن گونه دو اسانس تأثیر محققین (. 2020et alWu ,.) است شده گزارش گوشتی هایجوجه در( مترمربع هر در

Multiflora; Ziziphora clinopodioides Lam) بررسی گوشتی هایجوجه جیره کیلوگرم در گرممیلی 544 و 044 سطوح در را 

 et alTalebi ,.) شد خون گلوکز کاهش سبب  clinopodioidesZiziphora گونه گرممیلی 544 سطح که کردند گزارش و کردند

 فاکتور دلیل به را گلوکز توانندمی زردچوبه و معطر هایبرگ میخک، گل دارچین، آویشن، مانند گیاهی هایگونه از برخی(. 2021

 شد خوراک مصرف افزایش به منجر خون گلوکز سطح کاهش حاضر، مطالعه در (.Srinivasan, 2005) کنند متابولیزه انسولینی شبه

 .کندمی تأیید را شده ذکر فرضیه که شد، بدن وزن و خوراک مصرف افزایش و خون قند کاهش به منجر آویشن پودر از استفاده و

 تنش تحت گذارتخم مرغان سرم گلوکز غلظت کاهش سبب آویشن اسانس کیلوگرم در گرممیلی 044 که است شده داده نشان

 در جنتامایسین سمیت برابر در آویشن و رزماری محافظتی اثرات محققین (. 2020et alBüyükkılıç Beyzi ,.) شد گرمایی

 توسط گلوکز سطح کاهش شدند، پالسما گلوکز کاهش سبب مکمل دو این که دریافتند و کردند بررسی را صحرایی هایموش

 خاصیت از ناشی پانکراس بتای هایسلول از محافظت دلیل به است ممکن جنتامایسین با مقایسه در رزماری و آویشن

 هایفعالیت مهار با است ممکن رزماری مکمل همچنین باشد، انسولین ترشح افزایش نتیجه در و مکمل دو این اکسیدانیآنتی

 .(2017et alAzeem -Abdel ,.)کند  مهار را ایروده گلوکز جذب گلوکوسیداز، -آلفا یا ایروده آمیالز
 آب در( درصد دو و یک صفر،) خوزستانی مرزه و( درصد یک و صفر) آویشن اتانولی عصاره از استفاده که دریافتند پژوهشگران

 سبب آنها مخلوط اما نداشت، خون گلیسریدتری و کل کلسترول گلوکز، غلظت بر داریمعنی تأثیر گوشتی هایجوجه آشامیدنی

 و 054 سطوح که است شده گزارش(.  2015et alSouri ,.) شد لنفوسیت به هتروفیل نسبت و هتروفیل کاهش و لنفوسیت افزایش

 سرم لنفوسیت به هتروفیل نسبت و هتروفیل کاهش و لنفوسیت افزایش سبب آویشن اسانس کیلوگرم در گرممیلی 044

(.  2019et alRafat Khafar ,.) دارد همخوانی حاضر پژوهش از حاصل نتایج با که شد، گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه

( کیلوگرم در گرممیلی 054) تیمول با گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه خون لنفوسیت به نسبت هتروفیل نسبت کاهش

 دستگاه میکروبی جمعیت اصالح طریق از است ممکن که باشد هاجوجه در تنش کاهش در تیمول مثبت تأثیر از ناشی تواندمی

 دارویی گیاهان(.  2016et alSaadat Shad ,.) باشد کند،می توجیه را بهتر ایمنی هایپاسخ که بدن ایمنی سیستم تقویت و گوارش

 کنند فعال را سفید هایگلبول تعداد افزایش و فاگوسیتوز ها،لنفوسیت تکثیر مانند ایمنی عملکردهای توانندمی آنها ترکیب و

(., 2013et alHashemipour .)  

 قطعه 05) پایین تراکم به نسبت( مترمربع در کیلوگرم 55 مترمربع، هر در پرنده قطعه 01) گله باالی تراکم که دریافتند محققین

 سن در گوشتی هایجوجه سرم پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم فعالیت کاهش سبب( مترمربع در کیلوگرم 5/01 مترمربع، هر در پرنده

 گلوتاتیون آنزیم فعالیت کاهش سبب پرورش تراکم افزایش که است شده گزارش(.  2019et alLi ,.) شد روزگی 50 و 05



 

 

 هستند فالونوئیدها و هافنولپلی از غنی دارویی گیاهان اکثر(.  2009et alSimsek ,.) شد گوشتی هایجوجه سرم پراکسیداز

(., 2012et alSharma  .)،داد نسبت آن در موجود خاص فالونوئیدهای و هافنولپلی به توانمی را آویشن عصاره فعالیت بنابراین. 

 et alMoskaug ,.) دهندمی افزایش را شده شناخته هایاکسیدانآنتی بیوسنتز در دخیل هایآنزیم از برخی بیان فالونوئیدها

 کند مختل را اکسیدانآنتی دفاعی مکانیسم است ممکن هااکسیدانآنتی ترشح یا بیان کاهش یا و نقصان بنابراین،(. 2005

(Sayed, 2018-ElKhafaga and  .)فعال هایگونه تبدیل برای اکسیدانیآنتی دفاع باعث آویشن که است شده داده نشان همچنین 

 گزارش(. Hoseini and Yousefi, 2019) شودمی اکسیداسیون برابر در بیولوژیکی مواد از محافظت برای ایمن ترکیبات به اکسیژن

 (Zataria Multiflora; Ziziphora clinopodioides Lam) آویشن گونه دو اسانس از کیلوگرم در گرممیلی 544 مصرف است شده

(.  2021et alTalebi ,.) شد پایانی و رشد دوره در گوشتی هایجوجه سرم پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم فعالیت افزایش سبب

 آنزیم فعالیت افزایش سبب( کیلوگرم در گرممیلی 554 و 044 ،054) آویشن اسانس مختلف سطوح که دریافتند محققین

 (. 2017et alGumus ,.) شد هابلدرچین کبد و سرم پراکسیداز گلوتاتیون
 

 یگوشت یهاجوجه یخون یهاتیو برهم کنش آنها بر متابول شنیاثر تراکم گله، پودر آو -5جدول 

Table 5- The effects of stocking density and thyme powder and interaction on blood profile of broilers 

 تیمارها

Treatments 

 گلوکز

Glucose 

(mg/dL) 

 کلسترول
Cholesterol 

(mg/dL) 

 گلیسریدتری

Triglyceride 

(mg/dL) 

گلوتاتیون 

 پراکسیداز

GSH-PX 

(U/L) 

 گلبول سفید

WBC 

(103/µL) 

 )درصد( لنفوسیت

Lymphocyte 

(%) 

 )درصد( هتروفیل

Heterophil 

(%) 

نسبت هتروفیل به 
 تلنفوسی

(heterophil 

to 

lymphocyte 

ratio) 
 تراکم گله )پرنده در هر مترمربع(

Stocking density (SD) 

(birds/m2) 

        

9 220.83b 104.33 58.83 156.00a 4.42 69.66a 30.33b 0.44b 

18 236.33a 119.17 59.67 136.67b 4.10 66.00b 34.00a 0.52a 

SEM 4.52 5.46 1.98 3.07 0.19 0.78 0.78 0.01 

P-Value 0.04 0.09 0.77 0.002 0.28 0.01 0.01 0.01 

 آویشن )درصد(
Thyme (%) 

        

0  a237.33 116.00 60.33 b135.17 b3.85 b65.33 a34.67 a0.53 

1  b219.83 107.50 58.16 a157.50 a4.67 a70.33 b29.67 b0.42 

SEM 4.52 5.46 1.98 3.07 0.19 0.78 0.78 0.01 

P-Value 0.02 0.30 0.46 0.0009 0.02 0.002 0.002 0.002 

× آویشن    تراکم
SD × Thyme 

        

9 × 0 227.67 111.33 59.00 143.33 4.03 66.67 33.33 0.50 

9 × 1 214.00 97.33 58.66 168.67 4.80 72.67 27.33 0.38 

18 × 0 247.00 120.66 61.66 127.00 3.66 64.00 36.00 0.56 

18 × 1 225.67 117..66 57.66 146.33 4.53 68.00 32.00 0.47 

SEM 6.39 7.72 2.79 4.35 0.28 1.10 1.10 0.02 

P-Value 0.56 0.49 0.53 0.51 0.86 0.39 0.39 0.51 
b-a داری دارند های هر عامل در هر ستون با حروف متفاوت، اختالف معنیمیانگین(P<0.05.) 

a-b Means within the same column with uncommon superscript differ significantly (P<0.05). 

GSH-PX: glutathione peroxidase enzyme; WBC: white blood cells. 

 

 پخت افت گله، تراکم افزایش با که داد نشان نتایج. است شده داده نشان ،2جدول  در گوشتی هایجوجه گوشت کیفیت بر مختلف تیمارهای اثر
 و پخت افت آب، نگهداری ظرفیت بر آویشن افزودن اثر(. P<0.05) یافت کاهش گوشت آب نگهداری ظرفیت و یافت افزایش خونابه افت و

 میزان آویشن افزودن همچنین(. P<0.05) گردید پخت و خونابه افت کاهش و آب نگهداری ظرفیت افزایش به منجر و بود دارمعنی خونابه افت



 

 

 کمترین کهطوریبه بود، دارمعنی خونابه افت و پخت فتاُ بر تیمارها متقابل اثر(. P<0.05) داد کاهش را سینه گوشت در اسید تیوباربیتوریک
 (.P<0.05) شد مشاهده آویشن بدون ایقطعه 13 تیمار در آن بیشترین و آویشن با ایقطعه 9 تیمار در خونابه و پخت افت

 
 
 
 
 
 

 یگوشت یهاگوشت جوجه یفیک یهایژگیکنش آنها بر وو برهم شنیاثر تراکم گله، پودر آو -6 جدول

Table 6- The effects of stocking density and thyme powder and interaction on meat quality of broilers 

 مارهایت

Treatments 

pH درصد( آب ینگهدار تیظرف( 

Water holding capacity 

(%) 

 )درصد( پخت افت

Cooking loss 

(%) 

 )درصد( خونابه افت

Dripping loss 

(%) 

 کيتوریوباربیت

 دیاس

Thiobarbituric 

acid 

 هر در)پرنده  گله تراكم

 (مترمربع

Stocking density 

(SD) (birds/m2) 

     

9 6.88 60.00a 28.32b 10.66b 9.13 

18 6.70 58.25b 30.25a 12.02a 9.72 

SEM 0.18 0.58 0.39 0.28 0.25 

P-Value 0.48 0.05 0.005 0.005 0.12 

)درصد( شنيآو  

Thyme (%) 

     

0  6.82 b57.50 a30.95 a12.66 a10.02 

1  6.76 a60.75 b27.62 b10.02 b8.84 

SEM 0.18 0.58 0.39 0.28 0.25 

P-Value 0.84 0.002 0.0001 0.0001 0.005 

×  شنيآو   تراكم

SD × Thyme 

     

9 × 0 6.93 59.00 b29.40 b11.52 9.62 

9 × 1 6.84 61.00 c27.25 d9.80 8.64 

18 × 0 6.71 56.00 a32.50 a13.80 10.41 

18 × 1 6.69 60.50 bc28.00 c10.25 9.03 

SEM 0.25 0.83 0.53 0.40 0.35 

P-Value 0.90 0.15 0.05 0.04 0.57 
b-a داری دارند هر عامل در هر ستون با حروف متفاوت، اختالف معنی هایمیانگین(P<0.05.) 

a-b Means within the same column with uncommon superscript differ significantly (P<0.05). 

 
. گذارندمی تأثیر گوشت کیفیت پارامترهای بر مستقیماً واکسیناسیون و ونقلحمل پایین، یا باال حرارت درجه تراکم، مانند زاتنش عوامل طیور، در

 گلوکز تبدیل سبب زا،تنش شرایط معرض در مدتطوالنی گرفتن قرار. شود تبدیل گلوکز به شده ذخیره گلیکوژن شوندمی باعث زاتنش عوامل
 ,Berg) شودمی کوتاه ماندگاری و باال pH با گوشت نامناسب و نامطلوب خشک، تیره، رنگ به منجر نتیجه در و شودمی الکتیک اسید به

 و گیردمی قرار الکتیک اسید به هاماهیچه در شده ذخیره گلیکوژن تبدیل تأثیر تحت اول درجه در ذبح از پس گوشت نامطلوب کیفیت (.2001
 پس دوره در(.  2001et alPetracci ,.) گیردمی قرار تأثیر تحت گوشت هایپروتئین هیدرولیزاسیون به بسته مستقیم طوربه آب رنگ و ظرفیت

 هایپروتئین تخریب میوفیبریل، هایپروتئین شدن کوچک باعث pH سریع کاهش است، گرادسانتی درجه 31 الشه دمای که ذبح از



 

 

 قطعه 11: باال و هشت: متوسط پنج،: کم) تراکم سه اثر ایمطالعه در(. Berg, 2001) شودمی گوشت پردازش شدن سخت و سارکوپالسمی
 سبب باال و متوسط تراکم که شد گزارش و بررسی( بدن وزن اساس بر مترمربع هر در کیلوگرم 9/21 و 2/20 ،5/13 یا مترمربع؛ هر در پرنده

 هر در پرنده قطعه 20 تراکم که دریافتند محققین(.  2018et alZhang ,.) شد پکن هایاردک گوشت 45minpH کاهش و خونابه افت افزایش
  303راس  سویه دو ران و سینه گوشت خونابه افت و پخت افت افزایش سبب مترمربع هر در پرنده قطعه 13 و 14 تراکم با مقایسه در مترمربع

( مترمربع هر در پرنده قطعه 4/30 و 3/25 ،2/20 ،2/15) گله تراکم و سن که است شده داده نشان(.  2021et alNasr ,.) شد کرزیا روآرب و
 (. 2019et alGoo ,.) نداشت گوشتی هایجوجه سینه ماهیچه pH و تیوباربیتوریک اسید آب، نگهداری ظرفیت بر داریمعنی تأثیر

 نگهداری ظرفیت افزایش سبب درصد یک و 5/0 سطوح در( رزماری و کوهی پونه آویشن،) اسانسی هایروغن مخلوط که است شده گزارش
 100 از استفاده دریافتند محققین(.  2019et alPopović ,.) شد گوشتی هایجوجه ران و سینه گوشت پخت افت کاهش و سینه گوشت آب

 و پخت افت بر داریمعنی تأثیر اما شد، ژاپنی هایبلدرچین ران گوشت آب نگهداری ظرفیت افزایش سبب آویشن عصاره کیلوگرم در گرممیلی
 بر آویشن روغن هایاکسیدانآنتی مثبت تأثیر با احتماالً آب نگهداری ظرفیت در افزایش این(.  2014et alMehdipour ,.) نداشت خونابه افت

 مفید اثر(.  2012et alDal Bosco ,.) دهدمی افزایش را آب حفظ در آنها توانایی نتیجه در و بوده مرتبط ایماهیچه الیاف یکپارچگی
 و A2 فسفولیپاز فعالیت مهار با احتماالً که است، غشاء تثبیت در آنها توانایی دلیل به خونابه افت کاهش بر غذایی جیره هایاکسیدانآنتی

 (. 1995et alCheah ,.) دهدمی کاهش را مرگ از پس گلیکولیز میزان خود نوبهبه که آید،می دست به Ca+2 انتشار کاهش
 حاوی آویشن. شد سینه گوشت اسید تیوباربیتوریک میزان دارمعنی کاهش سبب جیره به آویشن مکمل افزودن که شد داده نشان مطالعه این در

( درصد 3/4) ترپنین-گاما و( درصد 2/11) سیمن هیدورکربنی مونوترپن ،(درصد 1/23) تیمول ،(درصد 5/3) کارواکرول یلقب از فنلی ترکیبات
 به تیمول باالی اکسیدانیآنتی فعالیت که است شده پیشنهاد(.  2008et alRota ,.) هستند یتوجهقابل اکسیدانیآنتی خواص دارای که ،است
 لیپید اکسیداسیون در مرحله اولین در شده تولید پروکسی هایرادیکال به هیدروژن اهداکننده عنوانبه که است OH فنلی هایگروه وجود دلیل
 مهمی نقش کارواکرول همچنین(. 1999et alishlieva -Yan ,.) اندازدمی تأخیر به را پراکسید هیدروکسیل تشکیل بنابراین کنند،می عمل

 Alagawany) شود سلولی غشای اکسیداتیو تخریب باعث تواندمی که دارد چربی پراکسیداسیون کاهش در طبیعی اکسیدانآنتی یک عنوانبه

., 2015et al .)میزان کاهش سبب گذارتخم مرغان در آویشن مکمل درصد دو سطح که دهدمی نشان آزمایش یک از حاصل نتایج 
 سبب آویشن عصاره کیلوگرم در گرممیلی 100 از استفاده که است شده گزارش(.  2020et alYalcin ,.) شد مرغتخم زرده آلدهیددیمالون

 آویشن و پونه پودر درصد 5/0 است شده گزارش(.  2014et alMehdipour ,.) شد ژاپنی هایبلدرچین ران گوشت تیوباربیتوریک اسید کاهش
 شد گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه ران آلدهیددیمالون میزان دارمعنی کاهش سبب مخلوط صورت به و ییتنهابه
(., 2016et alPirmohamammadi .) 

 گیری كلينتیجه

افزودن  .دهدیدر تراکم باال ارائه م وریپرورش ط یبرا یمثبت حلراهتوان نتیجه گرفت که مکمل آویشن می با توجه به مشاهدات پژوهش حاضر،
طریق بهبود عملکرد رشد، وضعیت یرات منفی تراکم باالی پرورش از کاهش تأثسبب های گوشتی به جیره جوجهمکمل آویشن یک درصد 

 اکسیدانی، ایمنی خون و کیفیت گوشت شد. آنتی
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