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  چکیده

و جمعیت  الشه اتیخصوص ی،خون يهاتی، متابولرشد عملکرد بر بیوتیک ویرجینیامایسین و آسپرینزوفا، آنتی دارویی گیاه پودر در این آزمایش، تاثیر
شد.      هايمیکروبی ایلئوم جوجه سی  سرمایی برر شتی تحت تنش  سویه راس   500تعداد  گو شتی نر  صادفی   در قالب طرح کامالً، 308قطعه جوجه گو  هبت

تن  در گرم 300 + پایه ترتیب جیرهبه) 3و  2 پایه، جیره) 1 شامل  یش یآزما يمارهایتجوجه در هر تکرار اختصاص داده شدند.    20و  تکرار پنج ،تیمار پنج
نتایج نشان داد که مصرف خوراك با افزودن یک درصد پودر  زوفا بودند. درصد یک و 5/0 داراي پایه جیره ترتیب به) 5 و 4 یا آسپیرین و ویرجینیامایسین

ص کارایی خگیاه زوفا به طور معنی داري افزایش یافت. آنتی بیوتیک و هر دو سطح زوفا در مقایسه با شاهد و آسپرین منجر به افزایش وزن، افزایش شا      
  پودر درصد  یک وراك شدند. آسپرین و یک درصد زوفا تلفات آسیتی را در مقایسه با سایر تیمارها کاهش دادند. افزودن      اروپایی و کاهش ضریب تبدیل خ 

و  21و درصد هتروفیل نسبت به گروه شاهد در     شاخص شکنندگی اسمزي گلبول قرمز   منجر به کاهش تعداد کل گلبول قرمز،  شاهد  جیره به نسبت  زوفا
شد  42 سه  .روزگی  شاهد، تیمارهاي  در مقای صد  دیسف  هايگلبولتعداد کل  بر افزودنی با تیمار  س ، در سیت، غل    تیلنفو سبت هتروفیل به لنفو ظت و ن

اما  ؛داري نداشتند معنی ی تأثیرمحوطه شکم  یچرب، ران و درصد الشه  روزگی،  42و  21سرم خون در  اوره و کلسترول  -LDLو  -HDL، کلسترول کل 
صد      پودر زوفا منجر به افزایش سینه گردید. افزودن یک در سبی  شیاکل     زوفا و آنتی پودر وزن ن شری سین منجر به کاهش جمعیت ا ی بیوتیک ویرجینیامای

هاي گوشــتی در شــرایط تنش به طور کلی، افزودن یک درصــد گیاه زوفا موجب بهبود عملکرد و کاهش تلفات جوجه هاي گوشــتی شــد.ایلئومی جوجه
واند تا حدي ترسد که افزودن آسپرین و یک درصد پودر زوفا به جیره می   جب کاهش درصد تلفات آسیتی شد. به نظر می   سرمایی شد. افزودن آسپرین مو   

  کاهش دهد.را هاي گوشتی اثرات منفی استرس سرمائی در جوجه
  

  آسیت، تنش سرمایی، جوجه گوشتی، متابولیت خونی، صفات الشه.  :يدیکل يهاواژه
  

     1مقدمه 
سرعت رشد جوجه     هاي گوشتی تقریباً چهار  طی چند دهه گذشته 
شد اندام   ست درحالیکه ر سیژن  کننده اکهاي تأمینبرابر افزایش یافته ا

شد ماهیچه به ویژه قلب و ریه ست. بر   ها به موازات ر سعه نیافته ا ها تو
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که باعث عدم تعادل بین اکســیژن مورد نیاز پرنده باال یا خوراك پلت) 
شده در     سیژن تأمین  شود با اک س  ،بدن  ود. ش می ژنیمنجر به افت اک

سیژن در محیط    شار جزئی گاز اک کاهش دماي محیط موجب کاهش ف
ــود. به دنبال می ــیژن محیط  ش ــار اکس ــري تغییرات کاهش فش یکس
ستم   درپی سی  دهد که منجر به هایپرتروفیعروقی رخ می-قلبی پی در 

ت آسی  بطن راست و نشت مایعات از پالسما به محوطه شکمی و بروز    
از  یتلفات ناشــشــود. شــود که در نهایت ســبب مرگ پرندگان میمی
س  شت  يهاجوجه در تیآ شار خو  يباال شیافزا یینها جهینت ی،گو ن ف

فشار خون   شیلذا از اصطالح سندرم افزا   ،است  يویدر گردش خون ر
ار فشــ شیافزا کهیائآنج شــود. ازاین عارضــه اســتفاده می برايي ویر

س  يویخون ر که باعث کاهش  ی، هر عاملشود یم تیمنجر به بروز آ
ممکن است به   ،گردد يویفشار خون مخصوصاً فشار خون در عروق ر    

ایش ها و افزاز طریق بهبود جریان خون بین قلب و شش تیکنترل آس
  ).37( کمک کندها رسانی به بافتخون

ستیل   سید    آسپرین (ا سیلیک ا اي هاولین عضو از خانواده دارو ) سالی
 هاي مفصلی)، ضدتجمع پالکتی  (در بیماري ضدالتهاب غیر استروئیدي  

نتز سمهار  است که باعروقی)، ضدتب و ضددرد -هاي قلبی(در بیماري
اهش ب کبها) س ها و ترومبوکسان ندین(پروستاگال  هاي التهابیواسطه 

ــده بدن  التهاب و پایین آمدن درجه حرارت     ــعیت   شـ و در نتیجه وضـ
هاي عفونی ویروسی و میکروبی در زمان ابتال به بیماريعمومی گله را 

ــدبهبود می تاگالندین  9( بخشـ ها و ایکوزانوئیدها در تنظیم    ). پروســـ
ــپیرین با مهار مســیر    انقباض و انبســاط عروق ریوي نقش دارند. آس

سنتز ایکوزانوئیدها می       سبب کاهش  سیژناز  سیکلواک شود. از  آنزیمی 
ستاگالندین     شح پرو شدن تر ها و افزایش انقباض عروق آنجا که مهار ن

ی هاي گوشت ز عارضه آسیت در جوجه  تواند سبب افزایش برو ریوي، می
). بنابراین اســتفاده از یک مهارکننده ســنتز پروســتاگالندین 16شــود (
  ممکن است عارضه آسیت را کاهش دهد.آسپرین مانند 

ــرمایی منجر به  ــر شیافزاتنش س  کاهش خوراك و لیتبد بیض
ــد پرنده م ــبب  . شــودیرش  یآنت يمهایکاهش آنزتنش ســرمائی س

ســـما پال دهیلدآمالون د شیافزا و دازیپراکســـ ونیگلوتات یدانیاکســـ
س یآنت يهامیآنز تی. کاهش فعالشود یم س پ ونیگلوتات یدانیاک  دازیراک

 تیس با آ ریدرگ يهاخون و بافت کبد در جوجه سموتاز یددیوسوپر اکس  
س یپراکس  شیکه باعث افزا شود یمشاهده م  و  سما الپ يدهایپیل ونیدا

بد م  نامطلوب فلور      .گرددیک جب تغییر  مائی مو ــر همچنین تنش سـ
ــتگاه گوارش می ــود که در این زمینه یکی از راهمیکروبی دس ارها کش

ستفاده از آنتی  ست.  بیوتیکا سرمائی     ها ا ست که تنش  شده ا گزارش 
منجر به افزایش حساسیت طیور به عوامل عفونی و غیرعفونی از قبیل   

ــیلوز در بوقلمونکلی ــودها میباس ). همچنین پرورش طیور در 15( ش
ــیب به دیواره روده کوچک در اثر افزایش       ــرد منجر به آسـ محیط سـ
یک        ماري نکروت ــتریدیوم پرفرینجنس و بروز بی باکتري کلسـ جمعیت 

ستفاده از آنتی   انتریت می سرمائی      شود و ا سترس  شرایط ا بیوتیک در 

ستفاده  ).35تواند باعث کاهش بروز بیماري انتریت در طیور شود ( می  ا
و ماندن  بیوتیکیهاي محرك رشد به دلیل مقاومت آنتیبیوتیکاز آنتی

توســط اتحادیه  2006بیوتیک در تولیدات طیور در ســال بقایاي آنتی
اروپا ممنوع اعالم شد و استفاده از گیاهان داروئی به صورت پودر گیاه، 

ها وتیکیبهاي مناسب آنتیاسانس یا عصاره به عنوان یکی از جایگزین
  مورد توجه قرار گرفته است. 

و  انینعنائ رهیاز ت Hyssopus Officinalisی زوفا با نام علم  اهی گ
 گیاه زوفا. اســت دهایو فالوونوئ نیســوپیتانن، ه ها،نیســرشــار از رز

ــم   ــپاس ــداس ــد التهابی و ض ــد کهنیز میحاوي مواد ض در درمان  باش
س   يهايماریب شار خون  و  یدستگاه تنف ست  نیزکاهش ف   ).23( موثر ا

 7اند که روغن ضروري گیاه زوفا داراي  نتایج کروماتوگرافی نشان داده 
ــد)،  3/23مونوترپن هیدروکربن (  ــیژنه (  5درصـ  5/60مونوترپن اکسـ

ترپن ترکیب سـسـکوئی   6) درصـد و  2/0درصـد)، یک ترکیب فنولی ( 
ترین جزء مونوترپن هاي باشــد. اصــلیدرصــد) می 35/0هیدروکربن (

شامل پینوکامفون (  مفور در روغنکا صد) و   1/49هاي ضروري زوفا  در
صد) می  4/18بتاپینن ( شد ( در شده هر   انیبا توجه به مطالب ب). 12با

شود       یعامل شار خون  سبب کاهش ف صرف  که  یا منجر به کاهش م
را در  تیبروز عارضه آس   تواندیماکسیژن توسط دستگاه گوارش شود،     

هد    وریط که    کاهش د ما فرض کردیم  فا عالوه بر خواص   اهی گ.  زو
ــیآنت ــکه دارد، ممکن اســت  یفراوان ییایباکتریو آنت یدانیاکس بب س

لذا آزمایش حاضر با   .شود  یگوشت  هايدر جوجه تیعارضه آس  کاهش 
امایسین  بیوتیک ویرجینیزوفا، آنتی دارویی گیاه هدف بررسی تأثیر پودر 

سپرین  سخ ، عملکرد بر و آ ست    پا سیت  هايشاخص  و ایمنی مسی در  آ
  گوشتی تحت تنش سرمایی انجام شد.  هايجوجه
  

  هاواد و روشم
جهاد کشاورزي ایالم در  این آزمایش در سالن مرغداري تحقیقاتی

ــد. تعداد   بهمن ماه   جام شـ ــویه      500ان ــتی نر سـ قطعه جوجه گوشـ
صادفی   در قالب طرح کامالً، 308راس  20 و تکرار پنج ،تیمار به پنجت

عبارت  یشــیآزما يمارهایتجوجه در هر تکرار اختصــاص داده شــدند. 
 در گرم 300 بعالوه پایه جیره) 2 افزودنی، بدون پایه جیره) 1بودند از: 
) 3درصــد (شــرکت تولید دارو)،  10ویرجینیامایســین  بیوتیکتن، آنتی

شرکت داروك)    در گرم 300 بعالوه پایه جیره سپیرین (  و تن، قرص آ
  برگ گیاه پودر درصــد یک و 5/0 داراي پایه جیره ترتیب به) 5 و 4

شار خون       .زوفا ضد میکروبی و کاهش دهنده ف از آنجا که خصوصیات 
ست لذا از آنتی        شده ا شخص  سیت زوفا م  بیوتیکو ممانعت از بروز آ

ویرجینیامایســین براي مقایســه خاصــیت ضــد میکروبی گیاه زوفا و از 
ستفاده           شار خون گیاه زوفا ا صیت کاهنده ف سه خا سپرین براي مقای آ

ــت. جوجه   ــده اسـ به   در پن هاي هر تکرار شـ عاد  هائی   150×130اب
سالن در روز اول  .قرار گرفتندمتر سانتی  درجه و تا  33 پرورش، دماي 
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   .درجه سلسیوس حفظ شد 29هفته اول در محدوده  يانتها
  

  

  هاي آزمایشیمواد خوراکی تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول 
Table 1- Ingredient and nutrient composition of experimental diets 

  روزگی) 26-42جیره پایانی (
(Finisher, 26-42 d) 

 

  روزگی) 11-25جیره رشد (
(Grower, 11-25 d)  

  

  روزگی) 1-10جیره آغازین (
(Starter, 1-10 d) خوراکی (درصد ماده( 

Ingredient (g/100g)  HOP 1 
% 

HOP 
0.5 % Control HOP 1 

%  
HOP 
0.5 % Control  HOP 1 

% 
 1HOP

0.5 % Control 

  ذرت  53.09  52.3  51.41 60.48 59.40 58.65  66.76  65.71  65.46
Corn  

28.80  28.65  28.10  30.10  30.00  29.63  35.00  35.00  35.01  
  )پروتئین %44کنجاله سویا (

Soybean meal (44 % 
CP)  

  گیاهی روغن 1.00 1.10 1.20  1.00  1.10  1.20 1.60 1.60 1.70
Vegetable oil  

0.00 0.00 0.00 4.90  4.80  4.60  6.72 6.60 6.50 

درصد  60گلوتن ذرت (
   پروتئین)
Corn gluten meal 
(60% CP)  

1.00  0.50  0.00  1.00  0.50  0.00  1.00  0.50  0.00  
  گیاه زوفا پودر

Hyssopus officinalis 
powder  

  متیونین-دي ال  0.24  0.25  0.27  0.20  0.23  0.21  0.19  0.20  0.22
DL- methionine  

  لیزین هیدروکلراید-ال  028  0.29  0.30  0.26  0.27  0.26  0.16  0.17  0.18
L-Lysine HCL  

  ترئونین-ال  0.05  0.05  0.06  0.04  0.05  0.04  0.01  0.02  0.03
L-Threonine  

1.21  1.21  1.20  1.46  1.46  1.45  1.55  1.53  1.52  
  دي کلسیم فسفات
Di-Calcium 
Phosphate  

  کربنات کلسیم  1.32  1.32  1.32  1.14  1.15  1.14  1.10  1.12  1.11
Calcium Carbonate  

  نمک 0.24 0.25 0.25  0.25  0.26  0.24  0.28  0.29  0.29
Salt 

  جوش شیرین  0.20  0.21  0.21  0.20  0.20  0.20  0.15  0.15  0.15
3NaHCO  

0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  
  2معدنیویتامینه و مکمل 

Vitamin and mineral 
2premix  

 ترکیب شیمیایی محاسبه شده
Calculated analysis  

3100  3110  3120  

  

3050  3050  3055  

  

2980  2980  2990  

و ساز(کیلو  انرژي قابل سوخت
  کالري بر کیلوگرم)

  
Metabolizable energy 
(kcal/kg)                

   (درصد)فیبر خام   4.15  4.48  5.10  4.35  4.65  5.15  4.20  4.75  5.10
Fiber (%)  

  (درصد) پروتئین خام  23.70  23.60  23.40  20.90  20.80  20.80  18.10  18.00  18.00
Crude protein (%) 

0.96 0.96 0.96 1.10 1.10 1.10 1.25 1.25 1.25 
  (درصد)  قابل هضم لیزین

 4Digestible Lysine
(%)  
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0.43 0.43 0.43 0.52 0.52 0.52 0.58 0.58 0.58 
   (درصد) قابل هضم متیونین

Digestible 
Methionine (%)  

  د) (درص ینتسیس متیونین+ 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.69 0.69 0.69
Methionine + Cystine  

0.60 0.60 0.60 0.69 0.69 0.69 0.79 0.79 0.79 
  (درصد)  قابل هضم ترئونین

Digestible Threonine 
(%)  

  (درصد) کلسیم  1.05  1.05  1.05  0.95  0.95  0.95  0.86  0.86  0.86
Calcium (%)  

  )(درصد فسفر قابل دسترس  0.50  0.50  0.50  0.48  0.48  0.48  0.43  0.43  0.43
Available P (%)  

210 212 207 218 214 216 241 237 239 
(میلی 3کاتیون-تعادل آنیون

  واالن بر کیلوگرم)اکی
(mEq/Kg) 3DCAB  

 -المللی ویتامینواحد بین A ،5000المللی ویتامین واحد بین 00021کرد:  نیمتأرا  جاري يمواد مغذ رهیج لوگرمیهر ک يبه ازا ههر کیلوگرم مکمل ویتامین1
3D ،121 المللی ویتامین واحد بینE ،2 3 نیتامیو گرمیلیمK ،4 1 نیتامیو گرمیلیمB ،40 2 نیتامیو گرمیلیمB ،75/0 75/0 ک،یفول دیاس گرمیلیم 
 لوگرمیهر ک يبه ازا یهر کیلوگرم مکمل معدنو  نیکوئ یاتوکس گرمیلیم 125/0 د،یکلرانیکول گرمیلیم 840 ن،یرودوکسیپ گرمیلیم 4 ن،یوتیب-D گرمیلیم
و  دی گرمیلیم 5/0ید،  گرمیلیم 5/0مس،  گرمیلیم 8روي،  گرمیلیم 60آهن،  گرمیلیم 80منگنز،  گرمیلیم 1000کرد:  نیمتأرا  جاري يمواد مغذ رهیج
  سلنیوم گرمیلیم 3/0
  کاتیون-تعادل آنیون 2

1Each kg of vitamin and trace mineral premix provided: vitamin A, 12000 I.U. trans retinol; vitamin D3, 5000 I.U.; vitamin E 121 
I.U.; vitamin K3 2 mg; vitamin B1 4 mg; vitamin B2 40 mg; ; folic acid 0.75 mg; vitamin B6 4 mg; vitamin B12 0.02 mg; D-biotin 
0.75 mg; choline chloride 840 mg; ethoxyquin 0.125 mg and each kg of mineral premix provided: Fe 80 mg; Cu 8 mg; Mn 80 mg; 
Zn 60 mg; I 0.5 mg; Se 0.3 mg. 

Anion Balance.-DCAB= Dietary Cation2  
  

، 7 انیدر پا تیالقاء آس يبرا یی، برنامه دماهاجوجه با افزایش سن
درجه  30درصد دماي طبیعی یعنی   83( 25 بیبه ترت یروزگ 21و  14

سیوس   سیوس  درجه  27درصد دماي طبیعی یعنی   75( 21 ،)سل ) و سل
) سلسیوسدرجه  24درصد دماي طبیعی یعنی  75( درجه سلسیوس 17

شی (هفته  تا و بود به ترتیب شم    هفته آخر دوره پرور سال ش ن ) دماي 
 21درصــد دماي طبیعی یعنی  71(درجه ســلســیوس  15حدود ســرد 
سیوس   درجه  سی میزان آب     ).36( بود) سل سیت با برر بروز و القاي آ

هاي گوشتی زنده و بررسی آب آوردگی شکم و    آوردگی شکمی جوجه 
ست به وزن کل قلب در جوجه    سبت بین وزن بطن را شده  ن هاي تلف 

شد.   سالن در ابتدا  زانیمانجام   50-60دوره پرورش حدود  يرطوبت 
صد و در انتها  سالن در       60-65دوره حدود  يدر شنایی  صد بود. رو در

شنا   23 سپس در کل دوره  ساعت و  24روز اول   کیو  ییساعت رو
  .شداعمال  یکیساعت تار
شی بر جیره ساس   هاي آزمای شرکت آویاژن  سویه راس   کاتالوگا

کنجاله ســویا در ســه -بر پایه ذرت هاي مختلف پرورش ودر دوره) 4(
 25 -42روزگی) و پایانی ( 11-24روزگی)، رشد (  1-10غازین (دوره آ

مواد خوراکی تشــکیل دهنده و ترکیبات ). 14ند (شــد تنظیمروزگی) 
شی در جدول  شیمیایی جیره  شده 1هاي آزمای ست.  ، آورده  سید  نیاز ا   ا

ساس  بر هاجیره مختلف اجزاء همچنین و طیور ايآمینه سید  ا   آمینه ا

ضم  قابل ستاندارد  ه سیله  به ) و14، 4گردید ( برآورد ایلئومی شده  ا   و
سی جیره افزار نرم سه   . شدند  تنظیم UFFDA نوی شنائی در  میزان رو

ساعت و پس از آن تا انتهاي دوره پرورش  24روز ابتدائی دوره پرورش 
سالن در محدوده    23 صد حفظ   50-55ساعت بود و میزان رطوبت  در

و درصــد تلفات  یك مصــرفوزن بدن و خورا شیوزن بدن، افزا شــد.
سیتی و تلفات کل   ضریب تبدیل خوراك   شد  يرگیها اندازهجوجهآ و 

  ،زین شیآزما انی. در پاتصــحیح شــده بر اســاس تلفات محاســبه شــد
 .محاسبه شد، 1فاکتور تولید بازده اروپائی با استفاده از رابطه 

)1(  
ــریب تبدیل خوراك  ×100 ــن فروش (روز))/(وزن زنده  ×{(ض س

  یاروپائ دیتول بازده شاخص=  درصد ماندگاري)} ×(کیلوگرم) 
 سیاهرگ  از و انتخاب تکرار هر جوجه از در هفته سوم و ششم، دو   

ــد. یک نمونه خون به منظور اندازه     ها آن بال  زیر گیري خونگیري شـ
ــترول کل، گلوکز، غلظت  ــترول، -HDLکلس ــترول-LDLکلس ، کلس
ستفاده از کیت مو اوره سر کل  پروتئین  هاي شرکت پارس آزمون ی با ا

ــد.   فاده شـ ــت ندازه     اسـ به منظور ا نه خون دیگر  ظت  از نمو گیري غل
شمارش تفریقی   نیهموگلوب سفید،   کل گلبول قرمزخون و  اخص ش و 

سمزي گلبول قرمز     شمارش تفریقی (اندازهشکنندگی ا  گیري به روش 
ــدي از کل گلبول ــد هتروفقرمز) هاي و بر اســـاس درصـ ، لیو درصـ
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  ). 32( شد لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت استفاده
نده از هر تکرار   روزگی، دو 42در  یانگین      پر به م یک  با وزن نزد
س  يبراگروه،  ص   یبرر صو شدند     اتیخ شتار  شه ک صله پس  .ال از  بالفا

هاي گوشــتی از زائده مکل تا محل اتصــال به  کشــتار، ایلئوم جوجه
سکوم جدا شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، محتویات حد فاصل بین     

سانتیمتري محل اتصال به سکوم جدا شد. یک گرم از      5زائده مکل تا 
سرم فیزیولوژیک به میزان     شده و با  شد و  10-7محتویات جدا   رقیق 

هاي اشـیریشـیاکلی و   بعد از کشـت در محیط کشـت، جمعیت باکتري  
 الشه و چربی محوطه شکمی  وزن نسبی  الکتوباسیلوس شمارش شد.    

بر اساس درصدي وزن بدن و درصد ران و سینه بر اساس درصدي از       
  SASحاصــل توســط نرم افزار يهاشــد. داده گیريالشــه گرم اندازه

ــخه ( ــال ) 4/9نس تعداد متفاوت جوجه در هر ( GLMرویه  2004س
در  مارها  یت نیانگی و م هی تجز 2تکرار به دلیل بروز تلفات) براي مدل     

دانکن با هم  يادرصـــد و با آزمون چند دامنه پنج يداریســـطح معن

  ).29( شدند سهیمقا
)2(                                                 ij+ e i= µ + T ijY  

اثر تیمار  ،iT ؛مشاهدات  نیانگیم، µ؛ مشاهدات ، ijY ،رابطه نیا در
i  وije ،تصادفی مربوط به هر مشاهده است.  ياثر خطا  

  
  نتایج و بحث

، 2هاي گوشتی در جدول  اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد جوجه 
شان داد که        ست. نتایج ن شده ا شان داده  صرف خوراك با افزودن  ن م
به طور معنی       فا  یاه زو ــد پودر گ فت. آنتی   یک درصـ یا داري افزایش 

بیوتیک و هر دو ســطح زوفا در مقایســه با شــاهد و آســپرین منجر به 
ضریب تبدیل     شاخص کارایی اروپایی و کاهش  افزایش وزن، افزایش 
خوراك شدند. آسپرین و یک درصد زوفا تلفات آسیتی را در مقایسه با       

  سایر تیمارها کاهش دادند.
  

  هاي گوشتی در کل دوره پرورشهاي آزمایشی بر عملکرد جوجهجیره تاثیر -2 جدول
Table 2- Effect of experimental diets on broiler chickens performance in the total rearing period  

 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 
Diets1 

 خوراك مصرف
 (گرم)

Feed intake 
(g) 

(گرم) بدن وزن  
Body weight 

(g) 

 تبدیل ضریب
 خوراك
FCR2 

 کارآیی شاخص
 اروپایی

EPEF3 

تلفات کل  
Mortality 

آسیتی تلفات  
Mortality due to 

Ascites 
T1 4372b 2069b 2.11a 202c 15.00 13.75a 
T2 4337b 2130a 2.03b 215b 13.80 13.76a 
T3 4270b 2024b 2.11a 198c 13.70 7.50b 
T4 4278b 2171a 1.97b 229a 12.50 10.00ab 
T5 4542a 2183a 1.99b 240a 12.50 6.25b 
SEM 46.50 23.80 0.01 5.30 1.38 1.79 
P-Value 0.001 0.001 0.001 0.001 0.23 0.01 

abcباشند دار میهر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی هايمیانگین(P < 0.05) .  
  گرم در تن) و 300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایسین () جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
  درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0) به ترتیب جیره پایه داراي 5و  4 
2 FCRضریب تبدیل خوراك =  
3 EPEF =اروپائی کارائی شاخص  

abcMeans within the column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 
2FCR=Feed conversion ratio. 
3EPEF= European production efficiency factor. 

  
سپر افزودن  سبب کاهش    به جیره جوجه نیآ شتی  ات تلفهاي گو

ها طی هاي گوشــتی شــد اما منجر به بهبود عملکرد آنآســیتی جوجه
شد و تفاوت معنی    سرمایی ن شاهد با جوجه تنش  اي هداري بین گروه 

ــرفی، افزایش وزن بدن،   ــپرین از لحاظ خوراك مص دریافت کننده آس
 05/0Pضریب تبدیل خوراك و شاخص کارائی اروپائی وجود نداشت (   

درصــد پودر یک و  5/0 يحاو يهارهیکننده ج افتیدر يهاجوجه). <
س  و جیره داراي آسپرین  زوفا  اهیگ صد تلفات آ سبت به  ن کمتري یتیدر

که بین تلفات ) درحالی > 05/0P(داشتند   یگروه شاهد در شش هفتگ  
ــیتی جوجه  ــاهد و گروه دریافت کننده آنتی      آسـ  بیوتیک هاي گروه شـ

  ).< 05/0Pنداشت (داري وجود ویرجینیامایسین تفاوت معنی
مشــابه آزمایش حاضــر، محققین با افزودن یک و دو درصــد پودر 

به     هان داروئی  یا به جیره جوجه  لیمو، مریمگ هاي  گلی و کنگر فرنگی 
شی  هاي آزمایگوشتی در شرایط تنش سرمایی گزارش کردند که جیره   

ــرفی و وزن بدن و  حاوي گیاهان داروئی منجر به افزایش خوراك مص
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ضر  شدند      یب تبدیل جوجهکاهش  شاهد  سبت به گروه  شتی ن هاي گو
یا آنتی      ــپرین  که افزودن آسـ حالی ــین بر      در مایسـ یا یک ویرجین بیوت

سنجه  شتند ( فرا شرایطی تقریبا  31هاي عملکردي مذکور تاثیر ندا ). در 
صد پودر زوفا      ضر (تنش)، محققین با افزودن یک در شابه آزمایش حا م

که     هاي گوشـــتی تحت تنش  به جیره جوجه   ند  گرمائی گزارش کرد
هاي گوشـــتی تغدیه شـــده با جیره حاوي گیاه زوفا نســـبت به جوجه

ــتان، مرزنجوشگیاهان داروئی  ــرخ ول ،یمرزه خوزس ــترن  و کیس نس
). ترکیبات 2ی وزن بدن کمتر و ضــریب تبدیل باالتري داشــتند (کوه

سیس و       صاره گیاه زوفا عبارتند از:  سانس و ع صلی موجود در ا موثره ا
درصــد) که ترکیبات  4/20درصــد) و بتاپینن ( 49پینوکامفون (-رانست

موثره اصلی موجود در اسانس زوفا داراي فعالیت ضد میکروبی هستند     
ه با توجه ب هاي گوشــتی). افزودن گیاه داروئی زوفا به جیره جوجه12(

که می        کامفون  تاپینن و پینو باالي ب قادیر  به دی    م با نفوذ  ند  واره توان
هاي منجر به کاهش باکتريها و تخریب دیواره سلولی، اکتريسلولی ب
ماري  گل  زابی ــودهاي موجود در روده می و ان یت      و شـ باً جمع عاق مت
ر منج زابیماريهاي شود. کاهش باکتريمی هاي روده متعادلمیکروب

شود  به کاهش رقابت جمعیت میکروبی با میزبان براي مواد مغذي می
یق از این طردهد و افزایش را دسترسی مواد مغذي قابلیت تواند که می

  شود.می هاجوجهسبب بهبود عملکرد 
مشابه آزمایش حاضر، افزودن یک و دو درصد پودر گیاهان داروئی 

رایط هاي گوشتی در ش  گلی و کنگر فرنگی به جیره جوجهلیمو، مریمبه
ــیتی در       فات آسـ که تل ند  ــرمایی گزارش کرد روزگی در  42تنش سـ

دو  لیمو (مجموع میانگینرهاي داراي مریم گلی، کنگر فرنگی و بهتیما
بیوتیک ) و آنتی25/13درصد در مقابل گروه شاهد (   25/6سطح) برابر  

ــین  ــد بود که حدود دو برابر، درصــد تلفات  25/11ویرجینیامایس درص
ست (      سیت را کاهش داده ا شی از آ شات دیگر 31نا  ). همچنین، آزمای

شی   سیت     میزان تلفات نا شرایط دماي طبیعی و القاي آ سیت را در  از آ
). 10اند (درصد گزارش کرده  38و  5/7) و 24درصد (  23و  5ترتیب به

ت اکسیدانی اسانس گیاه زوفا باال اسگزارش شده است که فعالیت آنتی
). در شرایطی مانند تنش 12هاي آزاد را دارد (و توانائی کاهش رادیکال

جر تواند منکند و میهاي آزاد افزایش پیدا میلسرمایی، میزان رادیکا 
صاره گیاه         ست که ع شده ا شود. همچنین گزارش  به افزایش تلفات 

وتانســین و کننده آنژیزوفا توانائی باالئی در کاهش فعالیت آنزیم تبدیل
کت     عت از تجمع پال مان ــپرین نیز 12ها دارد ( م ). از طرف دیگر، آسـ

سکوزیته خون را دارد. با توجه به   سازي خون و کاهش توانائی رقیق وی
ــار خون ریوي و افزایش  ــرمایی، پرنده با افزایش فش اینکه در تنش س

ــلول شــود که هر دو در نهایت منجر به هاي خونی مواجه میتعداد س
ــیت و مرگ پرنده می ــر، گیاه زوفا و  بروز آس ــوند. در آزمایش حاض ش

 سازي خون رقیق آسپرین احتماال با کاهش فشار خون ریوي و کاهش  
ــتی تحت تنش حرارتی کاهش    تلفات آســـیتی را در جوجه   هاي گوشـ

سیتی جوجه داده شتی در اث اند. دالیل احتمالی کاهش تلفات آ ر هاي گو

 نشت کاهش و کورتیزول خون سطح گیاهان داروئی یا آسپرین، تعدیل
ــی  ــرما،  از ناشـ ــهیل  سـ  کاهش  به قلب از طریق   خون جریان  تسـ

  یو هایپرپالزی خون و ممانعت از هایپرتروفی فشار هماتوکریت، کاهش
  یا و اکســـیدانیآنتی حجم کاري، خواص کاهش يواســـطهبه قلب

  ). 11گیاهان داروئی یا آسپرین ذکر شده است ( ضدالتهابی
یی گزارش  بر      هــا نی  ب یش   م فزا تی   مقــاومــت  ا ن یکی      آ یوت  در ب

ستگاه  هايمیکروب . دارد وجود سرمایی  تنش شرایط  تحت گوارش د
اي هاشریشیاکوالي جدا شده از روده خوك باکتري مقاومت در افزایش

 تراسایکلین ت سیلین، آمپی هايبیوتیکآنتی تنش سرمایی به  معرض در
 ايتغذیه یا محیطی هاي). تنش22آمده است ( بوجود و نیز آپرامایسین

 شکاه و ســکوم و ایلئوم ژئوژنوم، هايفرمکلی تعداد افزایش ســبب
 ســرد محیطی ). دماهاي31، 22شــوند (می هاالکتوباســیلوس شــمار
 می،هض مواد عبور نرخ یا مصرفی خوراك در تغییراتی طریق از احتماالً

  تأثیر تحت مضر  صورت  به را روده میکروبی جمعیت فعالیت توانندمی
ــرمایی تنش تحت گله که هنگامی دهند. بنابراین قرار   یرد،گ قرار س

ست  ممکن ستفاده  ا شد (  سودمند  چندان هابیوتیکآنتی از ا ). با 18نبا
ــر، آنتی      ــین بر   توجه به اینکه در آزمایش حاضـ  بیوتیک ویرجینیامایسـ

ــیتی موثر نبوده  فات آسـ که ت توان نتیجه چنین می تل فات  گیري کرد  ل
ــیتی زیاد در جوجه ل بیوتیک احتماال به دلیهاي تغذیه شــده با آنتیآس
  باشد.یا تغییر نامناسب فلور میکروبی مبیوتیکی یافزایش مقاومت آنتی

و  21هاي آزمایشی در سن   نشان داد که جیره  4و  3نتایج جداول 
سف روزگی بر  42 صد   دیگلبول  س و در سبت هتروف  تیلنفو یل خون و ن

سیت جوجه  شتند (   به لنفو شتی تاثیر ندا ي هاجوجه). < 05/0Pهاي گو
صد پودر گیاه زو   فا داراي هموگلوبیندریافت کننده جیره حاوي یک در

صد هتروفیل و   سمزي      و گلبول قرمز کمتر و در شکنندگی ا شاخص 
ــایر جیره     گلبول قرمز ــبت به سـ ــی بودند.   پائینتري نسـ   هاي آزمایشـ

روزگی افزودن نیم یا یک درصد پودر گیاه زوفا یا  42درحالیکه در سن 
 یشاخص شکنندگهاي گوشتی منجر به کاهش آسپرین به جیره جوجه

ــمز عداد گلبول قرمز و  گلبول قرمز ياسـ ، میزان هموگلوبین خون، ت
ــاهد و آنتی        ــبت به تیمارهاي شـ ــد هتروفیل خون نسـ بیوتیک  درصـ

 .)P > 05/0(ویرجینیامایسین شد 
مشـابه آزمایش حاضـر، در یک آزمایش محققین با افزودن یک و   

یره گلی و کنگر فرنگی به جلیمو، مریمدو درصد پودر گیاهان داروئی به
ــرمایی، گزارش کردند که      وجه ج ــرایط تنش سـ ــتی در شـ هاي گوشـ

 گلیمیو مر مویلبه، گلبول قرمز خون زانیم موجب کاهش یکنگرفرنگ
 لیفسبب کاهش نسبت هترو   گلیمیمر، تیدرصد لنفوس   شیسبب افزا 
س  سم  یشکنندگ و همه گیاهان داروئی موجب کاهش  تیبه لنفو  يزا

شدند، درحالیکه بر درصد هتروفیل تاثیر نداشتند    قرمز خون هايگلبول
)31.(  
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  )روزگی 21( گوشتی هايجوجه خونی هايسلول هاي آزمایشی بر تعدادجیره تأثیر -3 جدول

Table 3- Effect of experimental diets on blood cell counts of broiler chicks (21 day)  
 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 هموگلوبین
Hemoglobin 

(g/dL) 

گلبول 
 قرمز

RBC  

گلبول 
 سفید

WBC 

شکنندگی 
قرمزگلبول  

EOF (%) 

 لنفوسیت 
Lymphocyte 

(%) 

 هتروفیل 
Heterophil 

(%) 

هتروفیل به نسبت 
 لنفوسیت

H/L 
T1 14.30ab 2.87a 29.02 15.25a 63.12 37.82b 0.60 
T2 14.22ab 2.85a 29.62 15.75a 64.25 37.26b 0.58 
T3 14.45a 2.88a 29.90 14.50ab 56.87 43.22a 0.75 
T4 14.06ab 2.85a 22.15 14.25ab 65.25 34.58bc 0.53 
T5 12.27c 2.50b 22.95 13.72b 70.50 29.61c 0.42 

SEM 0.21 0.06 2.82 0.48 4.66 2.16 0.11 
P-Value 0.01 0.001 0.78 0.01 0.51 0.04 0.48 

abcباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
  گرم در تن) و 300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300ویرجینیامایسین (بیوتیک ) جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0) به ترتیب جیره پایه داراي  5و  4 
2- EOFتست شکنندگی گلبول قرمز =  
3- H/Lنسبت هتروفیل به لنفوسیت =  

abcMeans within the column same with different superscripts differ significantly (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 
2EOF= Erythrocyte osmotic fragility. 
3H/L= Heterophil to lymphocyte ratio. 

 
  

  )روزگی 42( گوشتی هايجوجه خونی هايسلول هاي آزمایشی بر تعدادجیره تأثیر -4 جدول
Table 4- Effect of experimental diets on blood cell counts of broiler chicks (42 day)  

 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 هموگلوبین
Hemoglobin 

(g/dL) 

گلبول 
 قرمز

RBC  

گلبول 
 سفید

WBC 

شکنندگی 
قرمزگلبول  

EOF (%) 

 لنفوسیت 
Lymphocyte 

(%) 

 هتروفیل 
Heterophil 

(%) 

هتروفیل نسبت 
 به لنفوسیت

H/L 
T1 15.15 3.32a 31.72 23.50a 73.75 23.60a 0.32 
T2 15.12 3.30a 28.87 22.75a 73.25 25.11a 0.34 
T3 16.55 3.12c 26.65 20.75b 69.50 22.80b 0.40 
T4 16.85 3.20bc 31.35 40.74b 76.75 21.52c 0.28 
T5 14.22 3.17c 26.77 20.25b 73.00 21.33c 0.32 

SEM 0.97 0.06 2.41 0.48 1.59 0.61 0.04 
P-Value 0.26 0.01 0.54 0.01 0.09 0.03 0.20 

abcباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) . 
  گرم در تن) و 300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایسین () جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0) به ترتیب جیره پایه داراي 5و  4 
2- EOFتست شکنندگی گلبول قرمز = 
3- H/Lنسبت هتروفیل به لنفوسیت = 

abcMeans within the column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 
2EOF= Erythrocyte osmotic fragility. 
3H/L= Heterophil to lymphocyte ratio. 

 

  
ــابهی، عدم تأثیر گیاهان داروئی مختلف از قبیل        در مطالعات مشـ

) بر 30) و عصاره جغجغه و سماق (  25لیمو ()، به8گلی و آویشن ( مریم
ید خون، گلبول   گلبول ــف هاي قرمزخون و هموگلوبین خون  هاي سـ

شتی  جوجه ست. در مقابل،     هاي گو شده ا سرمایی گزارش  تحت تنش 
صد پودر آلوئه    ستفاده از یک در شتی باعث  ورا در جیره جوجها هاي گو

). موافق با نتایج 20، 19افزایش مقدار هموگلوبین و هماتوکریت شــد (
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 دارچین و آویشن زردچوبه، دارویی گیاهان آزمایش حاضر، افزودن پودر
ــتیهاي وجهگرم بر کیلوگرم) به جیره ج 5( ــویه گوش ــبب س  آرین س

ندگی اســـمزي گلبول    ــکن ــد ( کاهش شـ افزایش  ).21هاي قرمز شـ
ذیري تواند قابلیت تغییر شکل پ هاي قرمز میشکنندگی اسمزي گلبول  

تواند سبب کاهش هاي قرمز را کاهش دهد که این عامل نیز میگلبول
ــکوزیته خو ــیژن، افزایش هماتوکریت خون، افزایش ویس  نانتقال اکس

سیت          27( شود. علت کاهش حسا سیت  ) و نهایتاً سبب شروع سندرم آ
ــمزي گلبول ــلولی و  اس ــاء س هاي قرمز را تغییر الگوي لیپیدهاي غش

ــیدانی در اثر گیاهان داروئی (افزایش فعالیت آنتی ــپرین 31اکس ) و آس
شباع       ) ذکر کرده11( سیدهاي چرب غیرا سلول، غنی از ا شاهاي  اند. غ

شند، بنابرای می سم با سیدانی قوي، اه هاي آنتین در غیاب مکانی داف اک
یدانی اکســباشــند. فعالیت آنتیحســاســی براي حمالت اکســیداتیو می

هاي آزاد را دارد اســانس گیاه زوفا باال اســت و توانائی کاهش رادیکال

ــمزي       12( ــبب کاهش شـــکنندگی اسـ ). که احتماالً از این طریق سـ
  است. هاي قرمز شدهگلبول

سبت هتر  وفیل به لنفوسیت یک شاخص خوب براي تعیین تنش   ن
باشــد و گزارش شــده اســت که تنش ســرمایی هاي طیور میدر گونه

هاي هاي قرمز، گلبولســبب افزایش غلظت هموگلوبین، شــمار گلبول
سیت و کاهش        سبت هتروفیل به لنفو صد هتروفیل و ن سفید خون، در

سیت می   صد لنفو سیت    در شمار لوکو لت احتماال به ع هاشود و افزایش 
). افزودن پودر 1افزایش غلظت هتروفیل در طول تنش سرمایی است (  

هاي گوشـــتی تحت درصـــد به جیره جوجه 1و  5/0به لیمو به میزان 
از طریق کاهش هتروفیل و افزایش لنفوســـیت، ســـبب  گرماییتنش 

 ).  25کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در مقایسه با گروه شاهد شد (
ــی بر غلظت متابولیت     اثر جیره هاي  جوجه خون  هاي هاي آزمایشـ

  آمده است.  6و  5در جداول  گوشتی
  

  )روزگی 21( گوشتی هايجوجه) g/dL( کل پروتئین و) mg/dL( خونی هايمتابولیت بر آزمایشی هايجیره تأثیر -5 جدول
Table 5- Effect of experimental diets on blood metabolites of broiler chicks (21 day)  

 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 گلوکز
Glucose 

 کلسترول کل
Total 

cholesterol 
گلیسریدتري  

Triglyceride 

-
 HDLکلسترول

HDL-
cholesterol 

-
 LDLکلسترول

LDL-
cholesterol 

 پروتئین کل
Total 

protein 
 اوره

Urea 

T1 212.50 125.00 50.75 74.25 40.60 2.77b 1.85 
T2 216.25 125.26 64.50 73.50 38.85 3.18ab 2.00 
T3 224.75 140.25 70.50 79.25 46.90 3.09ab 1.53 
T4 238.50 126.02 82.50 88.75 20.75 2.91ab 1.30 
T5 239.51 135.50 81.25 85.25 34.00 3.45a 1.32 

SEM 8.87 7.01 8.81 5.51 5.57 0.18 0.33 
P-Value 0.17 0.28 0.16 0.10 0.07 0.04 0.46 

abباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
ـین (   ) جیره پایه بعالوه آنتی  2) جیره پایه بدون افزودنی،    1 1 ــپیرین (  3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایســ ) به  5و 4گرم در تن) و  300) جیره پایه بعالوه آسـ

 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0ترتیب جیره پایه داراي 
abMeans within the column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton 
Aspirin; T4 and T5) basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 

 
  

رول کلســتغلظت گلوکز،  بر داريمعنی تأثیر آزمایشــی تیمارهاي
سترول -LDLو  -HDL، کل سرید ، تريکل  21سرمی در  اوره و  گلی

  گیاه پودر درصـد  یک درحالیکه افزودن )P > 05/0(روزگی نداشـتند  
سبت  زوفا شد   شاهد  جیره به ن منجر به افزایش غلظت پروتئین کل 

)05/0 <P .( شی  تیمارهاي ست غلظت  بر داريمعنی تأثیر آزمای رول کل
سترول  -LDLو  -HDL، کل شتند   42سرمی در  اوره و کل روزگی ندا

)05/0 < P( صد  نیم و یک درحالیکه افزودن سب  زوفا گیاه پودر در   تن
ــی  به ــایر تیمارهاي آزمایش ــرید منجر به کاهش غلظت تري س گلیس

شد    سرمی جوجه  شتی  ست که    . ) P> 05/0(هاي گو شده ا گزارش 
ــت      گیاهان داروئی موجب کاهش میزان گلوکز خون و افزایش برداشـ

سلول    سط  شابه آزمایش  34شوند ( هاي بدن میگلوکز تو ) درحالیکه م
ــر محققین گزارش کردند که افزودن زنجبیل ( ) یا پونه کوهی 17حاض

ــتند (  بر غلظت گلوکز خون تاثیر معنی   ) و دلیل آن براي  7داري نداشـ
هاي گزارش شــده اســت که روغنندگان مقاله مشــخص نبود. نویســ

سوکراز، لیپاز و   ضروري گیاهان داروئی با تاثیر بر آنزیم  شی   هاي گوار
). در 6د (انپروتئازها سبب بهبود قابلیت استفاده از خوراك در طیور شده

 هايآزمایش حاضــر، دلیل احتمالی افزایش پروتئین کل ســرم جوجه 
هاي حاوي پودر گیاه زوفا، تاثیر این گیاه ه جیرهگوشـــتی دریافت کنند

ــح آنزیم ــد. تاثیر مثبت گیاهان       داروئی بر ترشـ هاي پروتئولیتیک باشـ
ــرمی از طریق تاثیر بر فعالیت آنزیم ــترول س  3 داروئی بر کاهش کلس
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ــی ه تار  لی مت 3 یدروکسـ تاز   )HMG-CoAآ ( میکوانز لی گلو رودوک
ــنتز ک ديیکل یمیتنظ میکبدي (آنز ــترول) در س ــرایط تلس نش در ش

ست     شده ا و در تحقیقی عدم تاثیر پودر گیاهان  )30( سرمایی گزارش 
گلیســـرید خون و متابولیســـم اســـیدهاي چرب داروئی بر میزان تري
  ).19گزارش شده است (

فا بر           با این  یاه داروئی زو تاثیر گ عدم  ــر  حاضـ مایش  حال در آز

کاهش گلیســرید ســرمی مشــاهده شــد.    کلســترول و کاهش تري
ید خون جوجه  تري ــت يها گلیســـر  يها در اثر افزودن روغن یگوشـ

  اسید  دهکنن تولید هايتواند به دلیل افزایش سطح باکتري می يضرور 
شتی  هايجوجه روده در الکتیک شد  گو ضر  31( با ) که در آزمایش حا

  وم شد.ها در ایلئنیز گیاه داروئی زوفا موجب افزایش میزان الکتوباسیل
  

  
  )روزگی 42( گوشتی هايجوجه) g/dL( کل پروتئین و) mg/dL( خونی هايمتابولیت بر آزمایشی هايجیره تأثیر -6 جدول

Table 5- Effect of experimental diets on blood metabolites of broiler chicks (42 day)  
 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 گلوکز
Glucose 

 کلسترول کل
Total 

cholesterol 
گلیسریدتري  

Triglyceride 

کلسترول- HDL 
HDL-

cholesterol 

کلسترول- LDL 
LDL-

cholesterol 

 پروتئین کل
Total 

protein 
 اوره

Urea 

T1 240.25ab 179.50 86.50a 41.78 120.45 3.55 1.35 
T2 210.50c 181.75 84.25a 40.75 120.10 3.82 1.36 
T3 222.50bc 180.00 86.00a 45.25 124.15 3.63 0.89 
T4 232.75bc 178.00 73.25c 46.75 116.35 3.62 1.27 
T5 264.50a 189.50 74.50bc 46.50 123.80 3.67 1.40 

SEM 8.27 7.17 3.21 2.79 8.39 0.15 0.19 
P-Value 0.01 0.33 0.02 0.55 0.55 0.64 0.47 

abباشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
) به ترتیب جیره پایه داراي 5و 4گرم در تن) و  300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایسین () جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0

abMeans within the column with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 

  
  )روزگی 42( گوشتی هايجوجه ایلئوم میکروبی جمعیت و الشه صفات بر آزمایشی هايجیره تأثیر -7 جدول

Table 7- Effect of experimental diets on carcass components and ileum microbial population of broiler chicks (42 day) 
 جیرههاي آزمایشی1
Experimental 

Diets1 

 الشه
Carcass 

(%) 

 چربی بطنی
Abdominal fat 

(%)2 

 

 سینه
Breast 
(%)3 

 ران
Thigh 
(%)3 

 

 اشریشیاکالي
Escherichia coli 

(log10cfu/g) 

 الکتوباسیلوس
Lactobacillus 
(log10cfu/g) 

T1 63.17 1.52 34.11ab 28.94 7.78a 9.24ab 
T2 65.76 1.45 34.85ab 28.40 7.27b 8.41b 
T3 64.50 2.23 32.75b 28.28 - - 
T4 69.23 1.19 38.11a 26.91 7.69a 8.79b 
T5 66.27 1.36 37.46a 27.44 7.21b 9.54a 

SEM 1.61 0.24 1.28 0.62 0.15 0.13 
P-Value 0.16 0.08 0.05 0.04 0.01 0.02 

abcباشند دار میهاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگین(P < 0.05) .  
) به ترتیب جیره پایه داراي 5و  4گرم در تن) و  300) جیره پایه بعالوه آسپیرین (3گرم در تن)،  300بیوتیک ویرجینیامایسین () جیره پایه بعالوه آنتی2) جیره پایه بدون افزودنی، 1 1
 درصد پودر گیاه زوفا. 1و  5/0
 درصد از وزن بدن -2
 درصد از وزن الشه -3

abcMeans within same row with different superscripts differ (P < 0.05). 
1T1) basal diet without feed additive; T2) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin; T3) basal diet plus 300 g/ton Aspirin; T4 and T5) 
basal diet containing 0.5 or 1 percent Hyssopus officinalis, respectively. 
2% of live body weight. 
3% of carcass weight. 
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شه و جمعیت میکروبی ایلئوم      صفات ال شی بر  اثر تیمارهاي آزمای
شتی در جدول  جوجه سه با         7هاي گو ست. در مقای شده ا شان داده  ن

شاهد، افزودن آنتی  سپرین یا  تیمار  سب بیوتیک، آ ت به پودر گیاه زوفا ن
ــاهد تأثیر ــه  بر داريمعنی جیره ش ــد الش محوطه  یچرب، ران و درص

هاي دریافت ولی جوجه )P < 05/0( نداشــتند روزگی 42 ی درشــکم
صد وزن       5/0کننده پودر گیاه زوفا ( شترین در صد) داراي بی و یک در

  .)P > 05/0(سینه بودند 
بیوتیک ویرجینیامایســین و یک درصــد پودر گیاه زوفا موجب آنتی

شیاکلی    شیر صد پودر زوفا منج شدند  کاهش تعداد باکتري ا ر و یک در
سیلوس ایلئوم جوجه  س   به افزایش باکتري الکتوبا شتی ن بت به هاي گو

ــد   5/0گروه آنتی بیوتیک و  ــد پودر زوفا ش . موافق ) P> 05/0(درص
زودن یک و دو درصـــد پودر گیاهان داروئی نتایج آزمایش حاضـــر، اف

رایط هاي گوشتی در ش  گلی و کنگر فرنگی به جیره جوجهلیمو، مریمبه
یوتیک بتنش سرمایی بر تعداد الکتوباسیل تاثیر نداشت، در حالیکه آنتی

سیل     سبب افزایش تعداد الکتوبا سین  س ویرجینیامای ه با گروه ها در مقای
ي هاي اشرشیاکالداروئی جمعیت باکتريشاهد شد و در مقابل گیاهان 
صد بر   را کاهش دادند که در بین آن سطح دو در ها اثر کنگرفرنگی در 

شتر بود (      شیاکلی بی شر ). مخالف با نتایج آزمایش 31کاهش جمعیت ا
به ) 1 و 75/0 ،5/0 ،25/0( گلیمریم پودر حاضـر، محققین با افزودن 

 ها درالکتوباســیل تجمعی که دادند نشــان گوشــتی هايجوجه جیره
ــد 5/0 و 25/0 حاوي جیره که هائیجوجه کور هايروده  مریم درص
صرف  گلی سه  در بودند، کرده م افت ی افزایش شاهد  پرندگان با مقای

)5.(  
صاره   -سیس و ترانس  سانس و ع پینوکامفون و بتاپینن موجود در ا

ــتند (        ــد میکروبی باالئی هسـ ) و دلیل  12گیاه زوفا داراي فعالیت ضـ
کاهش جمعیت باکتري اشریشیاکلی احتماال به دلیل مقادیر باالي این   

فا می      یاه زو بات در گ   کارواکرول  و باشــــد. همچنین تیمول ترکی

ــیدانیآنتی هايویژگی  ینآم هايگروه به توانندمی و دارند قوي اکس
ــاي هايپروتئین ــل وبیماري هايباکتري غش  مرگ به منجر زا متص

با وجود اینکه تیمول و کارواکرول در گیاه زوفا در  ).26( شـــوند هاآن
ــی از اثرات       ند، ولیکن ممکن اســــت بخشـ قادیر کمی وجود دار م

  د.ضدمیکروبی این گیاه به این ترکیبات مرتبط باش
شابه آزمایش حاضر محققین عدم تاثیر پودر گیاهان داروئی    ونه پم

هاي بر صــفات الشــه جوجه لیمو و کنگر فرنگیی، بهگل میمری، کوه
سرمایی را گزارش کرده    شتی تحت تنش  که ) درحالی31 و 28اند (گو

به    با افزودن پودر  ــایرین  نه     سـ ــی ــد سـ که درصـ ند  لیمو گزارش کرد
ــتی بهبود یافت (   جوجه  ) ولی افزودن پودر کنگر فرنگی 25هاي گوشـ

س موجب کاهش  شد (  جوجهو ران  نهیوزن  شتی  ستفاده  33هاي گو ). ا
از گیاهان دارویی عمدتاً به علت اثرات ضد میکروبی مواد موثره موجود 

ــم و جذب مواد مغذي مختلف در آن ها احتماالً باعث بهبود بازده هضـ
شه جوجه     می صفات ال شتی  شود و در نهایت منجر به بهبود  هاي گو
  شوند.می

  
  گیري کلینتیجه

به طور کلی، افزودن آسپرین و پودر گیاه داروئی زوفا موجب بهبود 
یت            ــ به لنفوسـ یل  بت هتروف کاهش نســـ فات و  کاهش تل عملکرد، 

شد       هايجوجه سرمایی  شرایط تنش  شتی در    تیکبیوافزودن آنتی .گو
ــاخص کارائی اروپائی و کاهش       ــبب افزایش وزن بدن، افزایش شـ سـ

شد. اما با توجه   نسبت به گروه شاهد   هاي گوشتی ریب تبدیل جوجهض 
به  پودر گیاه زوفا با توجهاســتفاده از به ممانعت مصــرف آنتی بیوتیک 

ین تواند جایگزبهبود عملکرد می کاهش اثرات منفی تنش ســـرمائی و
در جیره جوجه هاي گوشتی در شرایط تنش   بیوتیکمناسبی براي آنتی 

  سرمایی باشد. 
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Introduction1 During decades, growth rate of broiler chickens was increased more than 4 times whereas growth 

rate of cardiovascular and respiratory tracts did not increase as muscle growth rate. Imbalance between oxygen 
consuming orangs and oxygen supplying organs led to increase metabolic disorders like ascites in broiler chickens. 
Low oxygen supplementation is the important factor in ascites syndrome by reducing arterial oxygen pressure and 
increasing pulmonary artery pressure. Increased pulmonary artery pressure led to hypertrophy of cardiac right 
ventricle and finally ascites incidence in broiler chickens during cold environment condition.  

Antibiotics as growth promoters in poultry feed are posing serious health risks to human health, because of 
their residual effects in poultry meat and eggs, as well as result pathogens develop resistance to antibiotics. 
Currently, poultry scientists are challenged to find out alternatives to antibiotic growth promoters with no side 
effects for poultry that could be more or as effective against harmful microorganisms in the gastrointestinal tract 
and to stimulate the growth by increasing the efficiency of feed utilization and to enhance the immunity. Regarding 
to this subject, supplementing the dietary herbs or plant extracts would stimulate the productive performance of 
poultry. One of the most frequently consumed herbal remedies available today is the hyssop preparations prepared 
from Hyssopus officinalis (L) which is gaining increased importance as a minty flavor, condiment and spices in 
food industries as well. The GC and GC-MS analysis of the essential oil led to the identification of 21 compounds 
representing 95.6% of the oil, comprising seven monoterpene hydrocarbons (32.3%), five oxygenated 
monoterpenes (60.5%), one phenol (0.2%) and six sesquiterpene hydrocarbons (0.35%). The major constituents 
of the camphorous predominant monoterpenes of the oil were pinocamphone (49.1%) >β-pinene (18.4%). 
According to the results of the studies, hyssop extract showed much weaker antioxidant activity as compared to 
the rosemary, sage, and thyme extracts in different methods of antioxidant evaluations. The aim of this study was 
comparing the effects of Hyssopus Officinalis powder, Virginiamycin antibiotic and Aspirin on performance, 
blood metabolites, carcass parameters and ileum microbial population of broiler chickens which subjected to cold 
stress were studied.  

Materials and Methods In a completely randomized design, a total of 500 male Ross-308 broiler chickens 
were allocated to 5 treatments with 5 replicates and 20 birds in each. Dietary treatment consisted of: 1) control, 2 
and 3) basal diet plus 300 g/ton Virginiamycin or Aspirin respectively and 4 and 5) basal diet containing 0.5 or 
one percent Hyssopus, respectively. The diets were formulated to meet the requirements of broilers as established 
by the Ross 308 broilers feeding guide in starter (1-11 d), grower (12-25 d) and finisher (26-42 d). The birds were 
kept under conventional conditions for vaccination, temperature, ventilation, and lighting based on Ross catalogue 
recommendations. Standard management practices of commercial broiler production were applied. The broiler 
diets were formulated based on standardized ileal digestible amino acids and other requirements were obtained 
from Ross catalogue recommendations. Broiler chicken performance (feed intake, body weight gain, feed 
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conversion efficiency, total and ascytic mortality and European production efficiency factor), erythrocyte osmotic 
fragility (EOF), blood cell count and blood metabolites including triglyceride, total cholesterol, HDL and LDL 
Cholesterol were measured at the 21 and 42 d of age. Carcass and abdominal fat percentage were calculated. 
Finally population of Lactobacillus and Escherichia coli of ileum were detected. 

Results and Discussion As compared to control, inclusion of 1 percent Hyssopus increased feed intake (P < 
0.05). Addition of Hyssopus and antibiotic increased weight gain, EPEF and decreased FCR compared to control 
and aspirin groups. Addition of one percent Hyssopus decreased red blood cell count, erythrocyte osmotic fragility 
(EOF) and heterophil percentage at 21 and 42 d of age as compared to control (P < 0.05). Escherichia coli 
population was reduced by antibiotic and one percent Hyssopus inclusion into broiler’ diet. Dietary treatments had 
no effect on WBC count, lymphocyte percentage, heterophil to lymphocyte ratio, serum total cholesterol, HDL- 
and LDL-cholesterol and urea concentration of broiler chickens at 21 and 42 d of age, carcass, and thigh meat and 
abdominal fat percentages at 42 d of age (P > 0.05) whereas broiler chickens fed diet containing 0.5 and 1 % 
hyssopus powder had higher breast meat percentage. 

Conclusion In conclusion addition of aspirin or Hyssopus powder improved broiler chicken’s performance and 
decreased mortality due to ascites and heterophile to lymphocyte ratio in cold condition. Virginiamycin improved 
broiler chickens body weight gain in cold condition but due to probable drug resistance, it may suggest that 
Hyssopus supplementation in broiler diet as a good replacement for antibiotic in cold stress. 
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