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الکلی گیاهان دارویی آویشن شیرازي و سرخارگل به جیره بر ارزیابی اثر افزودن عصاره 

  هاي گوشتیهاي بیوشیمیایی خون و وضعیت ایمنی جوجهعملکرد، خصوصیات الشه، فراسنجه
 

 2، فرزاد قنبري2، شهریار مقصودلو*2پور، فرید مسلمی1نیارضا فرخ

   22/11/1396 : افتیدر خیتار
  22/03/1398 :رشیپذ خیتار

  
  چکیده

هاي از این پژوهش، بررسی اثر افزودن عصاره الکلی گیاهان دارویی سرخارگل و آویشن به جیره بر عملکرد، صفات الشه و همچنین فراسنجه هدف
(نر و ماده به تعداد مساوي) د قالب  308 -قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس 160تعداد  .هاي گوشتی بودبیوشیمیایی خون و وضعیت ایمنی جوجه

روز بود کـه بـه سـه دوره     42تصادفی در چهار تیمار با چهار تکرار و هر تکرار ده قطعه، تقسیم شده و پرورش یافتند. طول مدت تحقیق،  رح کامالًط
روزگی) تقسیم شـد کـه تیمارهـاي آزمایشـی از ابتـداي دوره اعمـال شـدند.         24-42روزگی) و پایانی ( 11-23روزگی)، رشد ( 1-10پرورشی آغازین (

درصد عصاره سرخارگل به جیـره   2/0افزودن  -3درصد عصاره آویشن به جیره پایه،  2/0افزودن  -2، )شاهد (جیره پایه -1تیمارهاي آزمایشی شامل 
راك ها تغذیه شـدند. خـو  درصد عصاره سرخارگل به جیره پایه بودند که از روز اول به جوجه 2/0درصد عصاره آویشن و  2/0افزودن مخلوط  -4پایه و 

ها به صورت هفتگی ثبت شد. در پایان دوره پرورش، یـک پرنـده نـر از هـر تکـرار آزمایشـی جهـت        مصرفی، وزن زنده و ضریب تبدیل غذایی جوجه
ضریب دار نبود. ها در کل دوره معنینتایج نشان داد که اثر تیمارها بر مصرف خوراك و افزایش وزن زنده جوجه گیري و تجزیه الشه کشتار شدند.خون

تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت. به طوري کـه بهتـرین آن در گـروه شـاهد و بـدترین آن در گـروه        دار تحتها به طور معنیتبدیل خوراك جوجه
-بادي علیه بیماريتأثیر تیمارها قرار نگرفت. اثر تیمارهاي آزمایشی بر عیار آنتیها تحت هاي داخلی جوجههاي الشه و وزن اندامسرخارگل بود. ویژگی

بادي علیه آنفوالنزا در گروه آویشـن مشـاهده شـد.    بادي علیه نیوکاسل و بیشترین آنتیدار بود. کمترین آنتیها معنیهاي نیوکاسل و آنفوالنزا در جوجه
شاهد شـد ولـی بـر وزن طحـال     ها نسبت به هاي آویشن و سرخارگل به جیره باعث افزایش وزن در وزن غده بورس فابریسیوس جوجهافزودن عصاره

ها شد. تیمارهاي آزمایشی خون جوجه VLDLگلیسریدها و گیر غلظت تريهاي آویشن و سرخارگل باعث کاهش چشمتأثیري نداشت. افزودن عصاره
هاي آویشن و سرخارگل افزودن عصاره ها نداشتند. به طور کلی،ها و ائوزینوفیلها، نوتروفیلهاي سفید خون شامل لنفوسیتدار بر تراکم گلبولتأثیر معنی

بادي علیه آنفوالنزا و کاهش هاي الشه نداشت، ولی باعث افزایش عیار آنتیهاي عملکردي و ویژگیدار بر شاخصهاي گوشتی تأثیر معنیبه جیره جوجه
  شد.سطح لیپیدهاي خون 

 
  .ییهاي خون، رشد، گیاهان داروایمنی، جوجه گوشتی، چربیکلیدي:  هايواژه

  
    1مقدمه

هـا  گیاهان دارویی به خاطر ترکیبات فعال و ثانویه موجود در آن
توانند باعث حفـظ سـالمتی حیوانـات پرورشـی و بهبـود کیفیـت       می

خطر محصوالت تولیدي شوند که البته مصرف آنها براي انسان نیز بی
سـاکاریدهاي  ها نشان داده است کـه پلـی  ). بررسی24، 18باشد (می

موجود در این گیاهان، محرك سیستم ایمنی در طیور بـوده و باعـث   
                                                        

  آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژي دام، دانشگاه گنبد کاووس، ایراندانش -1
 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران -2

  )Moslemipurf@gonbad.ac.ir             ایمیل نویسنده مسئول: -(*
DOI:10.22067/ijasr.v12i1.70937 

). از طرفی، به دلیل 22گردند (ها میبادي بدن آنافزایش میزان آنتی
هاي صنعتی بـر  اکسیدانها و آنتیبیوتیکاثرات منفی استفاده از آنتی

هـاي گیـاهی   کنندگان، تمایل به اسـتفاده از عصـاره  سالمت مصرف 
  ).3افزایش یافته است (

یکـی از   Thymus vulgarisبـا نـام علمـی     Thyme)آویشـن ( 
ترین گیاهـان دارویـی از تیـره نعناعیـان اسـت. ویژگـی       شناخته شده

اي بـه نـام تیمـول    خاطر وجود ماده ضدباکتریایی و ضدقارچی آن به
فنل در آویشن، خاصیت ضد  -اتیل  1-2 متیل-5). ترکیب 15است (

همچنین، تیمول و کارواکرول موجود در آویشن باعث  .باکتریایی دارد
عنوان ضدعفونی کننده دستگاه گوارش و شده است که از این گیاه به
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). البته غیـر از مـوارد یـاد    1بهبود دهنده هضم و جذب استفاده شود (
هاي فرار، سایر ها، روغنرپنشده، مواد دیگري همچون فالونوییدها، ت

ترکیبات فنلی، ترکیبات تند و تعداد دیگري از مواد فعال نیز در آن به 
). مصرف آویشن باعـث تحریـک ترشـح بیشـتر     14خورند (چشم می

هاي گوارشی مانند آمیالز، پروتئـاز و لیپـاز و در نتیجـه باعـث     آنزیم
گـردد. بـه   یهاي گوشتی مافزایش قابلیت هضم مواد مغذي در جوجه

عنوان عالوه، امروزه در مزارع بزرگ پرورش طیور اروپا از این گیاه به
داروي ضداسپاسم، رفع تنگی نفس و درمان برونشیت، عفونـت ریـه،   

زاده و همکـاران  ). نوري11شود (سرماخوردگی و آنفوالنزا استفاده می
صـورت  بیان نمودند که استفاده از عصاره گیـاه دارویـی آویشـن بـه    

درصد جیره از پنج روزگی به مـدت   2/0و  15/0آشامیدنی در سطوح 
پنج هفته باعث بهبود افزایش وزن روزانه، خوراك مصرفی و صـفات  

). در 21گردد (هاي گوشتی میالشه بهتري نسبت به شاهد در جوجه
بیان کردند که استفاده از روغـن اسانسـی    )19نجفی و ترکی ( مقابل

ها در کل ي گوشتی اثر مثبتی بر عملکرد آنهاآویشن در جیره جوجه
  ).19روزه نداشت ( 42دوره پرورشی 

) گیاهی چند ساله بـا نـام علمـی    Coneflowerگیاه سرخارگل (
Echinacea purpurea  و بومی آمریکاي شمالی بوده که به عنوان

مهر و ). روستایی علی12یک گیاه دارویی ارزشمند شناخته شده است (
) گزارش کردند که افزودن عصاره الکلـی سـرخارگل   1390همکاران (

هاي گوشتی سبب بهبود افزایش وزن روزانه و در آب آشامیدنی جوجه
هـاي  ها را به تحریک ترشح آنزیمشود و آنضریب تبدیل خوراك می

  ). 25گوارشی و بهبود فرآیند هضم و جذب مواد مغذي ارتباط دادند (
اکاریدها، فالونوییدها، مشتقات سترکیبات مهم دارویی مانند پلی

ها و آلکامیـدها در ایـن   استیلنهاي روغنی، پلیاسید کافئیک، عصاره
). 4گیاه وجود دارند که توانایی تعدیل و بهبود سیستم ایمنی را دارند (

سرخارگل از گیاهانی است که خاصیت ضدمیکروبی و بهبود دهندگی 
دودي از کـاربرد گیـاه   هـاي محـ  سیستم ایمنی را دارد. البته گـزارش 

هاي ریشه گیـاه  استیلن). پلی3سرخارگل در صنعت طیور وجود دارد (
سرخارگل اثر مهارکنندگی بر فعالیت بـاکتري اشریشـیاکوالي دارنـد    

انـد کـه عصـاره سـرخارگل، داراي عوامـل      ). مطالعات نشان داده27(
سید محرك ایمنی مانند آلکامیدها، اسیدکافئیک و مشتقات آن مانند ا
ها در شیکوریک بوده که سبب افزایش توانایی ماکروفاژها و نوتروفیل

رسد عصـاره سـرخارگل   نظر میشود. بنابراین، بهانجام فاگوسیتوز می
  ).3هاي گوشتی باشد (محرك پاسخ ایمنی در جوجه

هاي سرخارگل، آویشن اثر مصرف عصاره) 23(و همکاران رحیمی 
هاي گوشـتی از  ر آب آشامیدنی جوجهدرصد د 1/0باغی و سیر با دوز 

آغاز دوره پرورش را بررسی کردند که کمتـرین وزن بـدن و مصـرف    
خوراك و بیشترین ضـریب تبـدیل غـذایی در کـل دوره و همچنـین      

  درصد الشه مربوط به تیمار سرخارگل بود.

بنابراین، با توجه به اهمیت استفاده از گیاهان دارویـی در بهبـود   
هـاي گوشـتی و همچنـین امکـان کشـت      جوجـه  کمی و کیفی تولید

تجاري گیاهان دارویی در ایران، هدف این تحقیق بررسی اثر افزودن 
هـاي  عصاره الکلی گیاهان دارویی سرخارگل و آویشن به جیره جوجه

هـاي  هاي الشه، شاخصهاي عملکرد رشد، ویژگیگوشتی بر شاخص
  هاي خون آنها بود.ایمنی و فراسنجه

  
  هامواد و روش

اي شـرکت کوهپایـه   هزار قطعه 60این تحقیق در واحد مرغداري
آباد شهرستان آزادشـهر در خـرداد و   آباد واقع در روستاي فاضلفاضل

قطعه جوجه یکروزه گوشتی  160انجام شد. تعداد  1393تیر ماه سال 
به صورت مخلوط مساوي از هر دو جنس و به طور  308 -سویه راس

گروه تیماري با چهار قفس (به عنوان تکرار) و  کامالً تصادفی در چهار
ها در شرایط بستر پـرورش  قطعه در هر تکرار تقسیم شدند. جوجه 10

-1یافتند. تیمارهاي آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی، شـامل:  
 -3درصد عصاره آویشن به جیره،  2/0افزودن  -2، )شاهد (جیره پایه

افـزودن مخلـوط    -4ه جیره و درصد عصاره سرخارگل ب 2/0افزودن 
درصد عصاره سرخارگل به جیره بودند. 2/0درصد عصاره آویشن و 2/0

روز بود که از نظر نوع خوراك مصرفی و دوره  42طول مدت تحقیق، 
 11-23روزگی)، رشـد (  1-10آزمایش به سه دوره پرورشی آغازین (

شی از روزگی) تقسیم شد که تیمارهاي آزمای 24-42روزگی) و پایانی (
ابتداي دوره اعمال شدند. برنامه روشنایی طبق راهنماي پرورش سویه 

 7سـاعت تـاریکی بـود کـه از      4ساعت روشـنایی و   20راس شامل 
) بـر اسـاس   1هاي غذایی (جـدول  روزگی به بعد اعمال گردید. جیره

و برنامــه  UFFDAافــزار توصــیه شــرکت کــاب بــا اســتفاده از نــرم
  ها بود.اساس توصیه شرکت مولد آنها بر واکسیناسیون جوجه

هـاي هـوایی گیاهـان    جهت تهیه عصاره الکلی گیاهی، ابتدا اندام
گیري شدند. پس از آویشن شیرازي و سرخارگل، در آون کامالً رطوبت

درصد وزنی به حجمی در اتانول تهیه و مخلـوط   5آن، سوسپانسیون 
نه آزمایشـی از  حاصل را سانتریفیوژ نموده و جهت تبخیر حالل از نمو

با ظرفیت یک لیتـر در سـاعت سـاخت     evaporatorRotaryدستگاه 
کمپانی بوچی سوئیس استفاده گردید. در نهایت عصاره استخراج شده 

  با افشانه مخصوص با دان مخلوط و براي آزمایش استفاده شد.
در طول دوره پرورش، میزان خوراك مصرفی و وزن بدن پرندگان 

ازوي دقیق (یـک صـدم گـرم) وزن کشـی شـد.      به طور هفتگی با تر
ضریب تبـدیل خـوراك در پایـان دوره از تقسـیم وزن کـل خـوراك       

  مصرفی بر وزن زنده به دست آمد.
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 هاي آزمایشی در مراحل مختلف پرورشاقالم خوراکی (درصد) و ترکیبات مواد مغذي جیره - 1جدول 
Table 1- The experimental diets (percent) ingredients and their nutrients in various rearing periods  

  هاي آزمایشیجیره
Experimental diets (درصد) اجزاي جیره  

Ingredients (%) پایانی  
Finisher 

  رشد
Grower 

  آغازین
Starter 

 ذرت 57.27 62.07 66.00
Corn 

 کنجاله سویا 37.00 31.00 26.00
Soybean meal 

 روغن سویا 1.00 2.00 3.22
Soy oil 

کلسیم فسفاتدي 1.50 1.25 1.00  
Dicalcium phosphate 

 سنگ آهک 1.00 1.00 0.80
Limestone 

 نمک خوراکی 0.30 0.30 0.15
Salt 

0.50 0.50 0.50 
 مکمل ویتامینی-  معدنی1
Vitamins-minerals supplement1 

متیونین - الدي 0.20 0.17 0.15  
D, L-methionine 

 لیزین 0.15 0.13 0.10
L –Lysine hydrochloride 

 آنزیمیت 1.00 1.50 2.00
Enzymite 

 ال ترئونین 0.03 0.03 0.03
L-threonine 

 کوکسیدیواستات 0.05 0.05 0.05
Coccidiostat 

)شده(محاسبه  موادمغذي  
Calculated nutrients 

 انرژي قابل متابولیسم (کیلوکالري/کیلوگرم) 2950 3050 3150
Metabolizable energy (kcal/kg) 

 پروتئین خام (درصد) 22.00 21.00 19.00
Crude protein (%) 

 لیزین (درصد) 1.45 1.25 1.05
Lysine (%) 

 متیونین+سیتئین (درصد) 1.05 0.95 0.85
Methionine + cysteine (%) 

(درصد)کلسیم  1.05 0.95 0.85  
Calcium (%) 

 فسفر در دسترس (درصد) 0.50 0.45 0.35
Available Phosphorus (%) 

 سدیم (درصد) 0.20 0.17 0.15
Sodium (%) 

 1B :2گرم بر کیلوگرم، ویتامین میلی 3K :2گرم بر کیلوگرم، ویتامین میلی E :18المللی، ویتامین واحد بین 3D :2000المللی، ویتامین واحد بین A :9000ویتامین 1
گرم بر میلی 6B :4/0گرم بر کیلوگرم، ویتامین میلی 5B :10گرم بر کیلوگرم، ویتامین میلی 3B :30گرم بر کیلوگرم، ویتامین میلی 2B :7گرم بر کیلوگرم، ویتامین میلی

  گرممیلی 5/0گرم و سلنیوم: میلی 2گرم، ید: میلی 20 گرم، مس:میلی 100گرم، روي: میلی 50گرم، آهن: میلی 100کیلوگرم. منگنز: 
 1Vitamin-mineral premix content per kg: vitamin A, 9.000,000 U; vitamin D3, 2000,000 U; vitamin E, 7200 U; vitamin K3, 800 mg; 
vitamin B1, 720 mg; vitamin B2, 3300 mg; vitamin B3, 4000 mg; vitamin B5, 12000 mg; vitamin B6, 1200 mg; Manganese, 100 mg; Fe, 50 
mg; Zinc, 100 mg; copper, 20 mg; iodine, 2 mg; Selenium, 5 mg 
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به منظور بررسی خصوصیات الشه، در پایان دوره آزمایش از هر 

 8حـداقل   تکرار تعدا یک قطعه پرنده نـر، انتخـاب و پـس از اعمـال    
ساعت گرسنگی، کشتار و تجزیه الشه گردیدند. وزن الشه و اجـزاي  
الشه نظیر ران، سینه، سـنگدان، پـیش معـده، روده کوچـک و روده     
بزرگ و چربی محوطه بطنی با ترازوي دیجیتال با دقت یـک صـدم   

گیري شدند و وزن نسبی اجزاي الشه نسبت به وزن الشه گرم، اندازه
ه نسبت به کـل الشـه محاسـبه گردیدنـد. بـه      و وزن الشه تهی شد

صورت همزمان، از هر پرنده دو نمونه خون یکـی حـاوي مـاده ضـد     
هاي انعقادي سیترات و دیگري بدون ماده ضدانعقادي جهت آزمایش

هـا،  هـاي سـفید (نوتروفیـل   آوري گردیـد. گلبـول  شناسی جمـع خون
موگلـوبین،  هاي قرمـز، غلظـت ه  ها)، گلبولها و ائوزینوفیللنفوسیت

میانگین حجم هر گلبول قرمز، میانگین هموگلوبین هر گلبول قرمـز،  
هـاي  هاي قرمز خون (هماتوکریت) و همچنین فراسنجهدرصد گلبول

ها با چگالی خیلی پایین، گلیسریدها، لیپوپروتئینخونی کلسترول، تري
 ها با چگالی باال، گلوکز، پروتئین تام و اسـید اوریـک بـه   لیپوپروتئین

ساخت  Bio-Chrome libra s 22روش اسپکتروفتومتري با دستگاه 
بـادي  گیري عیار آنتیگیري شدند. جهت اندازهکشور هندوستان اندازه

هــاي آنفــوالنزا و نیوکاســل از روش ممانعــت از    علیــه بیمــاري 
  ).10استفاده شد ( 1هماگلوتیناسیون

وسـیله پیپـت   هـاي قرمـز خـون، ابتـدا بـه     جهت شمارش گلبول
مخصوص، مقدار مشخصی از نمونه خون با محلول هـایم بـه انـدازه    

برابر رقیق گردید. سپس با استفاده از الم نئوبار زیر میکروسکوپ  200
هاي قرمـز شـمارش شـدند. عـدد     برابر، تعداد گلبول 40با بزرگنمایی 

هاي قرمـز در  ضرب شد تا تعداد گلبول 10,000دست آمده در عدد به

هـاي  ن به دست آید. براي شـمارش افتراقـی گلبـول   لیتر خوهر میلی
سفید خونابتدا مقدار کمی از نمونه خون روي الم پخـش و بـا الکـل    

دقیقـه در   30ها به مـدت  متیلیک به مدت یک دقیقه تثبیت شد. الم
درصد قرار گرفتند و سپس با آب مقطر  5آمیزي گیمساي محلول رنگ

میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی شستشو شدند. بعد از آن با استفاده از 
هـاي سـفید   برابر، با توجه به شکل و مورفولوژي، انـواع گلبـول   100

  ).13شمارش شدند (
هاي حاصل در قالـب طـرح کـامالً تصـادفی بـا اسـتفاده از       داده

مـورد   ANOVA) رویـه  2003( 1/9نسـخه    SASافـزار آمـاري  نرم
توسط آزمون کمترین ها تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقایسه میانگین

 درصد انجام شد. 5) در سطح خطاي LSDدار (اختالف معنی
 
  نتایج

  عملکرد
هاي گوشتی در جدول تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد جوجه

شـود تـأثیر تیمارهـاي    بیان شده است. همان طور که مشاهده می 2
ها در کل دوره آزمایشی آزمایشی بر وزن بدن و مصرف خوراك جوجه

در حالی که اثر تیمارهاي آزمایشی بر ضریب  )P<05/0دار نبود (عنیم
) به طوري P>05/0دار بود (ها در کل دوره معنیتبدیل غذایی جوجه

) کمتـر از  74/1که مقدار آن در پرندگان دریافت کننده جیره شـاهد ( 
) 79/1) و آویشن+ سرخارگل (81/1پرندگان دریافت کننده سرخارگل (

  بود.

  
  1هاي گوشتی در کل دوره مطالعههاي عملکرد رشد جوجهمیانگین شاخص - 2جدول 

1broilers over the studyMeans of growth performance parameters of  -Table 2  
  تیمارها

Treatments متغیر  
Variables دارياحتمال معنی 

P value 

خطاي میانگین 
  استاندارد
SEM  

  آویشن+سرخارگل
Thyme+  

Coneflower 

  سرخارگل
Coneflower 

  آویشن
Thyme 

  شاهد
Control 

 خوراك مصرفی (گرم) 3725.00 3550.00 3487.50 3750.00 80.90 0.11
Feed intake (g) 

 افزایش وزن (گرم) 2150.00 1991.30 1925.00 2095.00 62.30 0.10
Weight gain (g) 

0.04 0.02 a1.79 a1.81 ab1.78 b1.74 ضریب تبدیل غذایی 
Feed conversion ratio 

  ).>05/0pدار دارند (هاي داراي حروف مختلف از لحاظ آماري تفاوت معنیدر هر ردیف، میانگین1
1Means with different letters in each row are statistically different (P<0.05). 

  
  تجزیه الشه

 3هاي داخلی در جدول اثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن نسبی اندام
نشان داده شده است. عدم تأثیرتیمارهـاي آزمایشـی بـر وزن نسـبی     

روزگـی مشـاهده گردیـد     42ها، قلب، کبد و سـنگدان در سـن   شش
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)05/0>P(. شن و سـرخارگل،  هاي آویپرندگان دریافت کننده عصاره
وزن نسبی و طول روده بیشتري در مقایسه با پرندگان دریافت کننده 

). تفـاوت  P>05/0عصاره آویشن یا سرخارگل بـه تنهـایی، داشـتند (   
داري براي وزن نسبی روده بین سایر تیمارهاي آزمایشی مشاهده معنی

). همچنـین طـول روده پرنـدگان دریافـت کننـده      P<05/0نگردید (

خارگل به طور عددي بیشتر از مقدار مربوط بـه پرنـدگان   آویشن+سر
  ).P=08/0سایر تیمارهاي آزمایشی بود (

هاي مختلـف الشـه   اثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن نسبی بخش
 42کامل، سینه، ران، الشه تهی شده و چربی محوطه شکمی در سن 

  ).4دار نبود (جدول روزگی معنی
  

  1روزگی 42هاي گوشتی (درصدي از ورن بدن) در سن هاي داخلی جوجهوزن نسبی اندام: 3جدول  
1dayth42at (as a percent of BW)  internal organs of broilers chickensweights of Relative -Table 3  

 تیمار
Treatment متغیر  

Variables دارياحتمال معنی 
P value 

  میانگین خطاي استاندارد
SEM  

  آویشن+سرخارگل
Thyme+  

Coneflower 

  سرخارگل
Coneflower 

  آویشن
Thyme 

  شاهد
Control 

هاشش 0.64 0.64 0.65 0.66 0.11 0.77  
Lungs  

 قلب 0.50 0.54 0.54 0.50 007 0.94
Heart  

 کبد 2.15 2.20 2.14 2.10 0.21 0.39
Liver  

 سنگدان 1.20 1.17 1.37 1.17 0.23  0.80
Gizzard  

0.008 0.32 a5.41 bc4.75 c4.31 ab4.60 ها (کوچک و بزرگ)روده  
Intestines 

متر)کوچک و بزرگ (سانتیهاي طول روده 209 196 198 223 7.27 0.08  
Intestines length (cm) 

  ).>05/0pدار دارند (آماري تفاوت معنی هاي داراي حروف مختلف از لحاظدر هر ردیف، میانگین1
1Means with different letters in each row are statistically different (P<0.05). 

  
 روزگی 42هاي گوشتی (درصدي از وزن بدن) در سن وزن نسبی اجزاي الشه جوجه - 4جدول 

dayth42at (as a percent of BW) broiler chicken  carcass partsofRelative weightsof  -Table 4  
 تیمار

Treatment متغیر  
Variables دارياحتمال معنی 

P value 
  میانگین خطاي استاندارد

SEM  

  آویشن+سرخارگل
Thyme+  

Coneflower 

  سرخارگل
Coneflower 

  آویشن
Thyme 

  شاهد
Control 

شده الشه تهی 84.88 87.30 85.71 83.60 6.70 0.37  
Empty carcass 

 سینه 24.67 23.64 24.43 22.72 2.55 0.32
Breast 

هاران 20.35 20.25 19.65 19.65 1.61 0.13  
Thighs 

 چربی احشایی 1.55 1.84 1.69 1.47 0.39 0.72
Abdominal fat 

 پشت 20.75 21.38 21.05 20.87 1.95 0.53
Back 

  
  هاي ایمنیشاخص

نتایج نشان داد که اثر تیمارهـاي آزمایشـی بـر درصـد افتراقـی      
ها ها و ائوزینوفیلها، نوتروفیلهاي سفید خون شامل لنفوسیتگلبول

هاي نیوکاسل و بادي علیه بیماري). عیار آنتی5(جدول  دار نبودمعنی
ار هاي گوشتی تحت تأثیر تیمارهـاي آزمایشـی قـر   آنفوالنزا در جوجه

هـاي گـروه   ) به طوري که پادتن نیوکاسل در جوجهP≥05/0گرفت (
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داري بـاالتر از  سرخارگل و مخلوط آویشن و سرخارگل به طور معنـی 
بادي علیه واکسـن آنفـوالنزا در   هاي گروه شاهد بود. عیار آنتیجوجه

هـاي  دار کمتـر از سـایر گـروه   هاي گروه آویشن به طور معنـی جوجه
  آزمایشی بود.

  
  1روزگی 42هاي گوشتی در سن بادي جوجهن و عیار آنتیهاي سفید خومیانگین تراکم افتراقی گلبول - 5جدول 

1dayth42differential density of white blood cells and antibody titer in broiler chickens at Means of  -Table 5  
  تیمار

Treatment متغیر 
Variables دارياحتمال معنی 

P value 
  میانگین خطاي استاندارد

SEM  

  آویشن+سرخارگل
Thyme+  

Coneflower 

  سرخارگل
Coneflower 

  آویشن
Thyme 

  شاهد
Control 

ها (درصد)نوتروفیل 50.75 47.50 62.50 55.50 6.77 0.46  
Neutrophils (%) 

ها (درصد)لمفوسیت 41.75 49.00 34.75 40.00 7.40 0.61  
Lymphocytes (%) 

ها (درصد)ائوزینوفیل 7.25 3.50 2.75 5.00 2.53 0.62  
Eosinophils (%) 

0.05 0.66 a7.00 a7.00 b5.50 a7.75 2تمبادي نیوکاسل (لگاریتیتر آنتی(  
Newcastle titer (log2) 

0.003 0.27 b1.50 a2.50 ab2.25 c0.75 2مآنفوالنزا (لگاریتبادي تیتر آنتی(  
Influenza titer (log2) 

  ).>05/0pدار دارند (هاي داراي حروف مختلف از لحاظ آماري تفاوت معنیدر هر ردیف، میانگین1
1Means with different letters in each row are statistically different (P<0.05). 

 
  

داري بـر  تحقیق نشان داد که تیمارهاي آزمایشی اثر معنینتایج 
 42هاي گوشتی در سـن  وزن غده بورس فابریسیوس و طحال جوجه

). البته وزن بورس فابریسـیوس  P<05/0) (6روزگی نداشتند (جدول 

هاي دریافت دار شدن داشت و وزن این اندام در جوجهتمایل به معنی
) بیشـتر از  P=08/0ه طور عددي (کننده عصاره آویشن یا سرخارگل ب

  مقدار مربوط به پرندگان گروه شاهد بود. 
  

  روزگی 42هاي گوشتی (گرم) در در سن میانگین وزن غده بورس فابریسیوس و طحال جوجه -6جدول  
dayth42chickens (g) at  Means of bursa of fabricius and spleen weights of broiler -Table 6  

  تیمار
Treatment متغیر  

Variables دارياحتمال معنی 
P value 

  میانگین خطاي استاندارد
SEM  

  آویشن+سرخارگل
Thyme+  

Coneflower 

  سرخارگل
Coneflower 

  آویشن
Thyme 

  شاهد
Control 

 بورس فابریسیوس 1.04 1.54 1.55 1.27 0.14 0.08
Bursa of fabricius 

 طحال 2.34 2.43 2.02 2.37 0.27 0.71
Spleen 

  
  هاي خونفراسنجه

هاي خونی تراکم و حجم نتایج نشان داد که هیچکدام از فراسنجه
) MCHهاي قرمز خون و میانگین هموگلـوبین گلبـول قرمـز (   گلبول

). البتـه میـزان   7تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت (جـدول  
هموگلوبین پرندگان دریافت کننده آویشن بـه طـور عـددي کمتـر از     

  ).P=08/0مقدار مربوط به پرندگان شاهد بود (
شود، اثر تیمارهاي آزمایشی مشاهده می 8طور که در جدول همان

گلیسـریدها، کلسـترول،   تريهاي خونشامل پروتئین تام، بر فراسنجه
ها بـا  ) و لیپوپروتئینHDLها با چگالی باال (اسید اوریک، لیپوپروتئین

 ).P>001/0دار بود () معنیVLDLچگالی خیلی پایین (
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  روزگی 42هاي گوشتی در سن شناسی جوجههاي خونمیانگین برخی فراسنجه - 7جدول 
dayth42 hematological parameters of broiler chickens atMeans of some  -Table 7  

  تیمار
Treatment متغیر  

Variables دارياحتمال معنی 
P value 

  میانگین خطاي استاندارد
SEM  

  آویشن+سرخارگل
Thyme+  

Coneflower 

  سرخارگل
Coneflower 

  آویشن
Thyme 

  شاهد
Control 

لیتر)هاي قرمز خون (میلیون/میلیگلبول 12.83 11.55 11.88 10.55 1.16 0.59  
RBC (×106/ml) 

لیتر)هموگلوبین (گرم/دسی 7.95 6.70 7.38 7.53 0.31 0.08  
Hemoglobin (g/dl) 

 هماتوکریت (درصد) 24.00 20.25 22.25 22.75 0.99 0.08
Hematocrit (%) 

سلولی (فمتولیتر)متوسط حجم  18.80 17.90 19.08 23.10 2.29 0.42  
MCV (fl) 

پیکوگرم)میانگین غلظت هموگلوبین سلولی ( 6.18 5.90 6.30 7.55 0.73 0.42  
MCHC (pg) 
RBC: Red blood cells; MCV: Means corpuscular volume; MCHC: Mean corpuscular hemoglobin concentrations 

  
-خون به طور معنی VLDLگلیسریدها و سطح پروتئین تام، تري

دار با مصرف آویشن یـا سـرخارگل در مقایسـه بـا سـایر تیمارهـاي       
ها با مصرف گیاهان خون جوجه HDLآزمایشی کاهش یافت. سطح 

دارویی در مقایسه با گروه شاهد کـاهش یافـت کـه البتـه بیشـترین      
هانیز کلسترول خون جوجه کاهش مربوط به تیمار آویشن بود. غلظت

تحت تأثیر مصرف آویشن و سرخارگل کاهش یافت کـه البتـه تـأثیر    
سرخارگل در این زمینه بارزتر بود. همچنین،غلطت اسید اوریک خون 

ها با مصرف آویشن در مقایسه بـا سـایر تیمارهـاي آزمایشـی     جوجه
 دار بـر سـطح گلـوکز   کاهش پیدا کرد. تیمارهاي آزمایشی تأثیر معنی

  روزگی نداشتند. 42ها در سن خون جوجه
  

  1روزگی 42هاي گوشتی در سن هاي خون جوجهفراسنجهغلظت میانگین  - 8جدول 
1dayth42blood biochemical concentrations of broiler chickens at Means of  -Table 8  

  تیمار
Treatments متغیر  

Variables دارياحتمال معنی 
P value 

  میانگین خطاي استاندارد
SEM  

  آویشن+سرخارگل
Thyme+  

Coneflower 

  سرخارگل
Coneflower 

  آویشن
Thyme 

  شاهد
Control 

لیتر)گرم/دسیگلوکز (میلی 260.48 264.53 258.79 251.58 9.29 0.79  
Glucose (mg/dl) 

<0.001 0.13 a6.07 b2.89 b3.11 a5.86 لیتر)پروتئین تام (گرم/دسی  
Total protein (g/L) 

<0.001 36.54 a744.20 b321.29 b325.81 a735.48 لیتر)گرم/دسیگلیسریدها (میلیتري  
Triglycerides (mg/dl) 

<0.001 7.31 a148.84 b64.26 b65.16 a147.10 لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم 
VLDL (mg/dl) 

<0.001 3.10 b121.20 b121.94 c108.37 a135.82 لیتر)گرم/دسیلیپوپروتئین با چگالی باال (میلی  
HDL (mg/ dl) 

<0.001 7.64 ab154.21 c61.35 b134.00 a175.07 لیتر)گرم/دسیکلسترول (میلی  
Cholesterol (mg/dl) 

0.02 0.13 a5.97 a6.20 b5.50 a5.99 لیتر)گرم/دسیاسید اوریک (میلی  
Uric Acid (mg/dl) 

  ).>05/0pدار دارند (هاي داراي حروف مختلف از لحاظ آماري تفاوت معنیدر هر ردیف، میانگین1
1Means with different letters in each row are statistically different (P<0.05). 
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  بحث

نتایج تحقیق اخیر افزایش ضریب تبـدیل غـذایی را بـا مصـرف     
در یـک پـژوهش   سرخارگل و مخلوط سرخارگل و آویشن نشان داد. 

ضریب تبـدیل غـذایی    ،هاي آویشن و دارچینافزودن مخلوط عصاره
. داددار کـاهش  به طور معنیرا مخلوط این هاي مصرف کننده جوجه

ه موثره موجود در این گیاهـان  دلیل این بهبودي را تأثیر مادمحققین 
هـا علیـه   بیوتیکی آندارویی در تحریک فرآیند هضم و خاصیت آنتی

). در تحقیـق دیگـر، اسـتفاده از    2( نـد هاي روده گزارش نمودباکتري
هـاي  دار بر ضـریب تبـدیل غـذایی جوجـه    عصاره آویشن تأثیر معنی

  ). 29گوشتی نداشت (
یطی ضدعفونی شده و بـا  در این مطالعه، پرورش پرندگان در مح

تراکم گله نیز در  رعایت کلیه نکات بهداشتی انجام شد. عالوه بر آن،
پرنده در هر مترمربع بود، بنابراین، ممکن است عـدم   10حد مطلوب 

هاي گیاهی آویشـن و سـرخارگل بـر وزن بـدن و     تأثیر مثبت عصاره
هاي گوشتی به دلیل شـرایط بهداشـتی محـیط    مصرف خوراك جوجه

مایش باشد. گزارش شده است که ترکیبات افزودنی محـرك رشـد   آز
هاي گیاهی از طریـق مکانیسـم حـذف رقـابتی، سـبب      نظیر افزودنی

شوند. رشد و تکثیر زا میهاي بیماريجلوگیري از رشد و تکثیر باکتري
زا در شرایط پرورشی نامطلوب نظیر تراکم باالي گلـه،  عوامل بیماري

هاي محیطـی و رفتـاري   اشتی و بروز تنشرعایت نکردن مسایل بهد
یابد و در این شرایط، استفاده از ترکیبات محرك رشد نظیر افزایش می

تري بر عملکرد پرندگان هاي گیاهی، ممکن است تأثیر مطلوبعصاره
  ).26داشته باشند (

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عصاره سرخارگل سبب افزایش 
پژوهش شود که با نتایج هاي گوشتی میدار ضریب تبدیل جوجهمعنی

ها به موافق بود. ضریب تبدیل خوراك جوجه )23(و همکاران رحیمی 
افزایش وزن روزانه و مصرف خوراك روزانه آنهـا بسـتگی دارد. یـک    
توضیح براي این نتیجه این اسـت کـه عصـاره سـرخارگل بـه دلیـل       

سـمت،   تحریک سیستم ایمنی و هدایت مصرف انرژي خوراك به این
موجب افت افزایش وزن روزانه در تیمار خود شـده اسـت، در نتیجـه    

  باعث افزایش ضریب تبدیل خوراك در این تیمار گردید. 
در تحقیق حاضر افزودن عصاره گیاهان دارویـی باعـث افـزایش    

ها شدند و البتـه تـأثیر   دار وزن غده بورس فابرسیوس جوجهغیرمعنی
تـرین  نداشتند. از آن جایی که عمـده ها داري بر وزن طحال آنمعنی

باشد عامل تعیین کننده رشد قطعات الشه از جمله طحال، ژنتیک می
هاي مورد استفاده در این تحقیق به صـورت  ) بنابراین، چون جوجه8(

تجاري تولید شده و پایه ژنتیکی بسیار نزدیکـی دارنـد، عـدم وجـود     
  رسد.نظر می هامنطقی بهدار در وزن این انداماختالف معنی

اثر افزودن عصاره گیاهان دارویی آویشن و سرخارگل به جیره بر 

هـا،  هـا شـامل لنفوسـیت   هاي سفید خون جوجهدرصد افتراقی گلبول
بـادي علیـه   دار نبـود. عیـار آنتـی   هـا معنـی  ها و ائوزینوفیلنوتروفیل

هاي گوشتی کـامالً تحـت   هاي نیوکاسل و آنفوالنزا در جوجهبیماري
تواند فعالیت تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت. عصاره سرخارگل می تأثیر

هاي کشنده طبیعی را افزایش دهد آزاري (سایتوتوکسیک) سلولیاخته
). همچنین عصاره فوق یا ترکیبات مشتق از آن، اثرات مستقیمی 16(

هـاي  روي ماکروفاژها دارد. به طـوري کـه منجـر بـه بیـان واسـطه      
). بـدین  16گـردد ( دمیکروبی توسط آنها مـی التهابی و عوامل ضپیش

ترتیب مصرف همزمان عصاره سرخارگل و واکسـن آنفـوالنزا باعـث    
هاي التهابی و اختصاصی علیه ویروس آنفوالنزا شده و همراهی پاسخ

  دهد. کارآیی واکسن را افزایش می
گیاه سرخارگل به عنوان محرك سیستم ایمنی شناخته شده است 

ایمنی همـورال   IgMو IgGبادي افزایش تولید آنتی). سرخارگل با 6(
کند. از طرفی، این گیاه بـا تحریـک ماکروفاژهـا تولیـد     را تقویت می

افزایـد. همچنـین،   ها به ویژه مقادیر انترفرون گامـا را مـی  سایتوکاین
را تقویت نمـوده، در نتیجـه ایمنـی     Tهاي سرخارگل تکثیر لنفوسیت

  ).6دهد (سلولی را افزایش می
نتایج این تحقیق نشان داد که اثر افزودن عصاره گیاهان آویشن 

هـاي قرمـز خـون و    و سرخارگل به جیره بر تـراکم و حجـم گلبـول   
دار نبـود. در  ) معنـی MCHمیانگین هموگلـوبین هـر گلبـول قرمـز (    

هـاي گوشـتی بـا    میزان گلبول قرمز خون در جوجـه  ی مشابه،آزمایش
کـاهش یافـت کـه علـت آن      افزایش سطوح مختلف عصاره آویشن،

کاهش میزان اسید فولیک جذب شده از خوراك ذکر شـده اسـت. بـه    
این صورت که به دلیل اثرات ساپونین آویشن بر روي پرزهاي روده، 

گیـرد و  ها قرار مـی اسید فولیک خوراك، کمتر در دسترس بدن جوجه
). گزارش شـده اسـت   17دهند (خونی را نشان میها عالیم کمجوجه
توانـد قطـر   ح باالي ساپونین (از مواد موثره عصاره آویشن) مـی سطو

پرزهاي روده را کـاهش دهـد. کـاهش قطـر پرزهـا باعـث کـاهش        
شود. فریتین نیز بـر  هایی مانند فریتین مینفوذپذیري روده به ملکول

میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت تأثیرگذار است. از سوي دیگر، 
ر جـذب سـایر مـواد مغـذي دخیـل در      اي دکاهش نفوذپـذیري روده 

  ).28کند (خونی مانند اسید فولیک اختالل ایجاد میکم
دار در هاي خـون بـه طـور معنـی    در تحقیق حاضر، غلظت چربی

هاي آویشن و سرخارگل کاهش یافت. تیمارهاي مصرف کننده عصاره
هـاي گوشـتی تغذیـه    هاي سرم خون جوجهعلت کاهش میزان چربی

توانـد بـه علـت خاصـیت     هاي آویشن و سرخارگل میعصارهشده با 
کاهش دهندگی چربی خون در این گیاهان باشد که حاصل تعامـل و  

کنش افزایی (سینرژیستیک) چند ماده موثر نظیر فالونوییـدها،  اثر هم
). به عالوه، ترپنوییدهاي موجود 20باشد (آلکالوییدها و آلکامیدها می
نظیر آویشن و سـرخارگل بـا مهـار آنـزیم     در اسانس گیاهان دارویی 
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HMG-CoA ها دار غلظت کلسترول و لیپوپروتئینباعث کاهش معنی
). انسـولین سـبب افـزایش سـنتز     9شـوند ( با چگالی خیلی پایین می

شود. اسیدچرب توسط لیپـوپروتئین  هاي کبدي میاسیدچرب در سلول
ورمـون  شـود. ه به سلول چربی منتقل شده و در آن جـا ذخیـره مـی   

انسولین همچنین سبب مهار عمل آنزیم لیپاز حساس بـه هورمـون و   
هـاي چربـی   گلیسریدهاي ذخیره شـده در سـلول  مهار هیدرولیز تري

رسد در این آزمایش اسـتفاده از عصـاره   شود. بنابراین، به نظر میمی
گیاهان آویشن و سرخارگل با خاصیتی شـبه انسـولین، مـانع تجزیـه     

اند. و در نتیجه مانع آزاد شدن آن در خون گردیده ايهاي ذخیرهچربی
گلیسریدهاي سرم در اثر افزودن مواد فعال آویشن کاهش غلظت تري

گیـري  ه است که نتیجـه گزارش شداي نیز در پژوهش مشابهبه جیره 
نقش تیمول و کارواکرول در کاهش لیپیـدهاي خـون ممکـن    گردید 

هاي کبدي دخیل لیت آنزیماست از طریق تأثیرشان در ممانعت از فعا
  ).2در سنتز کلسترول و اسیدهاي چرب باشد (

هـاي گوشـتی در   کاهش میزان پروتئین تـام سـرم خـون جوجـه    
تحقیق حاضر احتماالً ناشی از کاهش فعالیت کبد در اثر کاهش وزن 

هاي دریافت کننده سرخارگل و آویشن در مقایسه با گروه آن در گروه
  ). 5اي نیز مشاهده شده است (مشابه شاهد باشد که در تحقیق

که اسـتفاده از عصـاره سـرخارگل در     نشان داده شددر پژوهشی 
لیتر در لیتر آب آشامیدنی از میلی 5/2و  2، 5/1، 1، 5/0سطوح صفر، 

روزگی بر بازده الشه، وزن سینه، وزن ران، وزن  42روز پنجم تا پایان 
وطـه شـکمی، تـأثیر    بال، وزن سنگدان، وزن کبـد و وزن چربـی مح  

) که غیر از وزن ران، با سایر نتـایج ایـن تحقیـق    7دار نداشت (معنی
، از لحـاظ عـددي اسـتفاده از مخلـوط     حاضر همسو است.در پژوهش

عصاره گیاهان دارویی نسبت به گـروه شـاهد باعـث کـاهش چربـی      
تواند مرتبط با اثرات ). این کاهش می7محوطه شکمی گردید (جدول 

نتـایج  زیرا بر اسـاس   یاهان دارویی مورد استفاده باشدگضدمیکروبی 
هـاي مضـر در دسـتگاه    از جمله معایب وجود میکروبسایر محققین، 

گوارش، افزایش تجزیه پروتئین و اسیدهاي آمینـه مـواد گوارشـی در    

هاي مضر روي پـروتئین و اسـیدهاي   اثرفعالیت دآمیناسیونی میکروب
ها در اثر ترشح موادي از تجزیه آنآمینه مصرفی و نیز افزایش سرعت 

باشد. با توجه به اینکه کاربرد ها میآز توسط میکروبقبیل آنزیم اوره
گیاهان دارویی موجب کاهش جمعیت میکروبی مضر دستگاه گوارش 

گردد،بنابراین، سرعت تجزیـه پـروتئین و اسـیدهاي آمینـه مـواد      می
در بدن ذخیره شـده،  ها گوارشی کاهش یافته و مقادیر بیشتري از آن

موجب کاهش تبدیل پروتئین به چربی گردیده و مقادیر کمتري چربی 
  ).14تواند در بدن تجمع یابد (نیز می
  

  گیري کلینتیجه
هـاي الکلـی   نتایج تحقیق حاضر نشان داد کـه مصـرف عصـاره   

هـاي  آویشن و سرخارگل تأثیري بر میزان مصرف خـوراك و ویژگـی  
اشت ولی، باعث افـزایش ضـریب تبـدیل    هاي گوشتی ندالشه جوجه

هاي الکلی آویشـن و سـرخارگل بـه    ها شد. افزودن عصارهغذایی آن
گیري عیار تنهایی و به صورت مخلوط به جیره توانست به طور چشم

هـا افـزایش دهـد ولـی، مصـرف      بادي علیه آنفوالنزا را در جوجهآنتی
علیه نیوکاسل بادي عصاره آویشن به تنهایی باعث کاهش عیار آنتی

هاي آویشن و سرخارگل باعث افـزایش  شد. از طرفی، مصرف عصاره
دار وزن غده بـورس فابریسـیوس شـد. همچنـین، افـزودن      غیرمعنی

دار در هاي آویشن و سرخارگل به جیره باعـث کـاهش معنـی   عصاره
  هاي گوشتی گردید. غلظت لیپیدهاي خون جوجه
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Introduction1: Nowadays, there is an increasing interest to use organic compounds in broiler chicken diets 
instead of antibiotics and other feed additives may cause deleterious effects on the poultry products consumers. 
Using medicinal plants have different effects on broiler life such as improving feed efficiency, augmentation of 
immunity, producing more desirable carcass and so on. The goal of this study was to investigate the effect of 
adding coneflower and thyme alcoholic extracts to diet on performance, carcass characteristics, internal organs 
weights and also some blood and immunity parameters of broiler chickens. 

Materials and methods: One hundred-sixty 1-d-old chickens (male and female) were randomly divided into 
four treatment groups with four replicates in each, and reared for 42 days. The treatments were: 1- control (basal 
diet formulated according to Cobb500 nutrients recommendation), 2- adding 0.2% thyme extract into basal diet, 
3- adding 0.2% coneflower extract into basal diet, and 4- adding 0.2% of thyme+ 0.2% of coneflower extracts 
into the respective basal diets; starter (1-10 d), grower (11-23 d) and finisher (24-42 d) that were fed to the birds 
from the beginning. Experimental plants extracts were collected via UV-extraction method by ethanol followed 
by the rotary evaporation to eliminate the diluent. All the feeding and vaccination programs of chickens were in 
accordance with Cobb500 commercial strain recommendations. Feed intake, weight gain and feed conversion 
ratio of chickens were weekly recorded. At the end of the study, one bird of each replicate was slaughtered for 
carcass analysis and blood sampling. Blood parameters were assayed via spectrophotometer. Carcass parts and 
internal organs weights were expressed as a percent of carcass weight. The antibody titers against Newcastle and 
Influenza diseases were assayed. Data were analyzed as a completely randomized design and the means 
comparison was performed by least significant different test. 

Results and Discussion: Results showed that the effect of treatments on the amounts of feed intake and 
weight gain of chickens over the study. Feed conversion ratio of chickens was significantly affected by the 
treatments where the lowest was observed in control group and the highest in coneflower group. Carcass traits 
(the weights of empty carcass, breast, thighs, abdominal fat and back) and internal organs weights (liver, heart, 
lungs, intestines and gizzard) were not affected by the treatments. The weights of body organs are basically 
affected by genetic potential that the used chickens were very close in this sight of view, and weight gain also 
among groups was not significantly different. Effect of treatments on antibody titers against Newcastle and 
influenza was significant. The lowest antibody titer against Newcastle and the highest against influenza were 
observed in thyme group. Both of coneflower and thyme were showed having stimulatory effect on antibody 
production in poultry, but the different effects observed in the present study may be due to the epidemic of 
diseases and also the hygienic conditions of the farm. Adding coneflower and thyme into the diet increased the 
bursa of fabricius weight of chickens than the control, but it had no significant effects on spleen weight. It should 
be mentioned that the chickens in the present study were vaccinated according to the provider company 
recommendations and also a coccidiostat compound was used in the diet that they together can obstruct or 
interrupt on the expected beneficial effects of coneflower and thyme on immune parameters. Adding thyme and 
coneflower into the diet caused a marked decrease in blood lipids concentrations. One of the desired properties 
of medicinal plants is lowering the blood’s and carcass’s lipids that was observed in the present study. It is 
reported that these plants have some components suppressing the lipids synthesis in liver and also other ones 
effect on lipase enzymes activity in tissues. The treatments had no significant effects on the hematological 
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parameters of chickens. Whereas there were no significant differences in the amount of daily feed intake and 
weight gain of chickens and also all of the environmental conditions for chicken were the same, therefore none 
of hematological parameters were affected by the treatments. 

Conclusion: Generally, adding coneflower and thyme extracts into the diets of chickens had not significant 
effects on their growth performance in the overall period of the experiment and carcass traits as well. Using 
coneflower and thyme extracts in broilers diets has a booster effect on the antibody titer against influenza, while 
no positive effects were observed for Newcastle disease. Adding coneflower and thyme extracts into the diet of 
chickens prominently decreased the all types of blood lipids. No synergistic effects were observed between 
coneflower and thyme extracts wherever they had a significant effect on assayed parameters. 
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