
 ایران دامیعلوم 

 (464-463)ص  4936 تابستان، 2 ة، شمار64 ةدور

 E-mail: mohammadi@guilan.ac.ir    83449941120* تلفن: 

 آب آشامیدنیدر  (Zataria multiflora Boiss)ویشن شیرازی آ ۀ آبیعصار اثر افزودن

 گوشتی یها جوجهی ایمنی در ها پاسختولیدی و  بر عملکرد
 

 3مهر علیو محمد روستائی  *2، مهرداد محمدی1ندا فرزانفر

 النیدانشگاه گ ،علوم کشاورزی ۀدانشکد ،گروه علوم دامی ان،اری. کارشناس ارشد و دانش3و  2، 1

 (6/3/1391تاریخ تصویب:  - 9/9/1393)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ۀ آبی عصار لیتر میلی 2و  5/1 ،1 ،5/0صفر )شاهد(، افزودن مقادیر بررسی اثر منظور  بهاین مطالعه 

 های در جوجهایمنی  پاسخو  تولیدی بر عملکرد ،در یک لیتر آب آشامیدنی آویشن شیرازی

تصادفی با  کامالًطرح در قالب  303راس  ۀسوی روزۀ یک ۀقطعه جوج 200 ده ازبا استفا ،گوشتی

افزایش وزن  ،. مصرف خوراک روزانهاجرا شدمشاهده در هر تکرار  10تکرار و  1 ،تیمار 5

عیار  گیری اندازهشد. پاسخ ایمنی هومورال با  گیری اندازهروزانه و ضریب تبدیل خوراک 

گلبول قرمز لیتر  یلیم 1/0در واکنش به تزریق  روزگی 12و  35 ،23 ،21 بادی سرم در آنتی

 لیتر یلیم 1/0پاسخ ایمنی سلولی با تزریق  .ارزیابی شد روزگی 22و  3 ( درSRBCگوسفندی )

 عصاره اثر تعیین شد. روزگی 16جلدی به چین پوستی بال در  داخل صورت بهفیتوهماگلوتنین 

 یها جوجه ۀوزانه، ضریب تبدیل خوراک و اجزای الشافزایش وزن ر روزانه،خوراک مصرف بر 

لیتر  در یک ویشن شیرازیآ عصارۀ آبی لیتر یلیم 2 مصرف روزگی 21در  .ادار نبودمعنگوشتی 

 5/1و  1روزگی تیمارهای  23؛ در شد IgM کل و Anti-SRBCافزایش عیار آب آشامیدنی باعث 

لیتر عصاره  یلیم 2و  5/1، 5/0زگی تیمارهای رو 35؛ در شدند IgMلیتر عصاره باعث افزایش  یلیم

لیتر عصاره  یلیم 2و  5/1روزگی تیمارهای  12و در  IgG کل و Anti-SRBC عیارباعث افزایش 

 فیتوهماگلوتنین. سیستم ایمنی سلولی در پاسخ به تزریق (P<05/0) ندشد IgGباعث افزایش 

ویشن آ عصارۀ آبی افزودن ن داد کهنتایج این آزمایش نشا. قرار نگرفت تیمارها تأثیرتحت 

 ندارد، یهای گوشتی تأثیر جوجه عملکرد و سیستم ایمنی سلولی بر در آب آشامیدنی شیرازی

 .بخشد می سیستم ایمنی هومورال را بهبود لیو

 

 تولیدی. عملکرد ۀ آویشن شیرازی،عصارهای گوشتی، سیستم ایمنی،  جوجه کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

رویۀ  بی استفادةعوارض جانبی ناشی از آشکارشدن با 

در پرورش  ها بیوتیک آنتیخصوص  مواد شیمیایی و به

قطع یا کاهش استفاده  دربارة هشدارهای جهانیطیور، 

 غذایی طیور بیشتر شده است های جیرهدر  ها آناز 

(Norizadeh et al., 2006.)  مثبت آثاروجود تمامی با 

قیقات اخیر نشان ، تحها بیوتیک آنتیاستفاده از 

 الشۀموجود در  های بیوتیک آنتی که بقایای دهند می

 دهانسان انجامیمقاوم در  های سویهطیور، به ایجاد 

 اسیدهای چون یمواددربارة ن امحقق بنابراین است.

 ها پروبیوتیکو  ها پروبیوتیکگیاهی،  های عصاره، یآل

، طیور های جیرهدر  ها بیوتیک آنتیجایگزین  عنوان به
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از (. Norizadeh et al., 2006) اند هپرداختآزمایش  به

محرک رشد  های بیوتیک آنتی های ترین جایگزین مهم

د به گیاهان دارویی اشاره کر توان میدر صنعت طیور 

(Allen, 2003.)  نتایج تحقیقات حاکی از آن است که

که تحت  ها آناستفاده از گیاهان دارویی و مشتقات 

 غذایی فیتوژنیک شناخته های مکملعنوان کلی 

منجر به بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن،  شوند، می

ضریب تبدیل غذایی، افزایش ماندگاری، بهبود وضعیت 

و  شده طیورسالمتی و عملکرد دستگاه گوارش 

 است مقایسه ها قابل بیوتیک آنتیبا  ها تأثیرات آن

(Griggs & Jacob, 2005). نام  باویشن شیرازی آ

 نعناعیان ةاز تیر Zataria multiflor Boiss علمی

(Lamiaceae) دیگر این گیاه آفشن،  های نام. از است

، دارای ای بوتهاین گیاه است.  یآویشم و آبشن شیراز

 هب ،متعدد، نازک، سخت و بسیار منشعب های ساقه

سبز متمایل به و به رنگ  متر سانتی 08 تا 68ارتفاع 

گیاه . معطر است و ای وهقهبه  سفید یا کمی متمایل

ایران،  تنها در یینظر جغرافیااز آویشن شیرازی 

(. Zargari, 1997) روید میپاکستان و افغانستان 

از فنیل پروپان  شده آویشن حاوی ترکیبات مشتق

 ةترکیبات مؤثر ترین مهماز  .)کافئیک اسید( است

 را نیماآویشن شیرازی، تیمول، کارواکرول و پاراس

شامل لینالول،  آن . ترکیبات دیگرام بردتوان ن می

 ,.Park et al) سیمن، تیمن و آلفاپینن و سینئول است

2008; Zargari,1997.)  تیمول و کارواکرول از

بر  هستند که آویشن شیرازی ةترکیبات مؤثر در عصار

سلول زنده  رد و هیدروژن پراکسید تولید اسید نیتریک

ین روی فعالیت و همچن اثر مهارکنندگی قوی دارند

 ( وNOSهایی چون نیتریک اکسید سنتاز ) آنزیم

 ( در ماکروفاژها مؤثرندNOX)  NADHاکسیداز

(Buyukbalci & Ei, 2008; Zheng & Wang, 2001) .

ویشن آاصلی گیاه  ترکیباتکه از تیمول و کارواکرول 

دارند  اکسیدانی آنتیخاصیت  هستند، شیرازی

(Saleem et al., 2004) .از طریق  ها دانیاکس یآنت

اکسیداتیو و  یها تنشتقویت سیستم دفاعی بدن علیه 

غشا و  یها یچربهمچنین جلوگیری از پراکسیداسیون 

غشای سلول، از تضعیف سیستم ایمنی  تیالیسحفظ 

هدف از  .(Bendich, 1993) دکنن جلوگیری میبدن 

بی گیاه آویشن شیرازی آ ةاین تحقیق بررسی اثر عصار

 .استایمنی سلولی و هومورال  های پاسخد و بر عملکر

 

 ها روش ومواد 

صورت  روزه )به قطعه جوجۀ یک 288برای این تحقیق 

اساس طرح  بر 980مخلوط دو جنس( از سویۀ راس 

مشاهده در هر  48تکرار و  6تیمار،  1کامالً تصادفی با 

تکرار استفاده شدند. عصارة آبی آویشن شیرازی از مرکز 

دارویی همدان وابسته به جهاد کشاورزی تهیه  باغ گیاهان

لیتر  گرم در میلی میلی 22/2شد. فنل کل این عصاره 

 30/42 و فالونوئید کل آن عصاره بر حسب گالیک اسید

بر حسب کاتچین است.  لیتر عصاره گرم در میلی میلی

قندی بود که  خوری در کل دورة پرورش از نوع کله آب

با توجه به شرایط پرورش در  پس از دو هفته ارتفاع آن

قفس، با درنظر گرفتن افزایش سن پرنده تنظیم شد. 

گروه اول از آب آشامیدنی فاقد عصاره استفاده کردند 

های دوم تا  آب آشامیدنی گروه )شاهد( و به یک لیتر

عصارة آبی  لیتر میلی 2و  1/4، 4، 1/8پنجم به ترتیب 

طی از قبیل آویشن شیرازی اضافه شد. همۀ شرایط محی

درجۀ حرارت، رطوبت، برنامۀ واکسیناسیون و نوردهی 

ها در طول دورة پرورش یکسان بود. در  برای تمام گروه

ها آزادانه به آب و غذای کافی  تمام طول دوره جوجه

با توجه به  ها جوجههای غذایی  جیرهدسترسی داشتند. 

و  ترکیب مواد خوراکی پیشنهادی انجمن تحقیقات ملی

تهیه  980-ستفاده از احتیاجات غذایی سویۀ راسبا ا

(. در پایان هر هفته مصرف خوراک 4)جدول  شدند

روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک 

ی سیستم ایمنی ها پاسخبرای ارزیابی محاسبه شد. 

درصد گلبول  21سوسپانسیون  تریل یلیم 4/8هومورال، 

( در PBSسالین ) ( در بافر فسفاتSRBCقرمز گوسفند )

دورة پرورش  22و  0ی روزهاشرایط استریل تهیه و در 

 ,Grasmanشد )تزریق  ها جوجهدر ماهیچۀ سینه تمام 

دورة پرورش از  62و  91، 20، 24ی روزها(. در 2014

شدن  ی انجام گرفت. بعد از لختهریگ خونطریق ورید بال 

ی و در دمای آور جمعبه کمک سانتریفیوژ  سرمخون، 

نگهداری شد. تعیین عیار پادتن  گراد یسانتدرجۀ  -28

علیه گلبول قرمز گوسفندی، با روش  IgG کل و

(. Grasman, 2014انجام پذیرفت ) هماگلوتیناسیون
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کردن سیستم  رفعالیغیی، برای گشا خپس از ی ها نمونه

 گراد یسانتدرجۀ  14دقیقه در دمای  98کمپلمان 

دو بخش تقسیم شدند.  به ها نمونهنگهداری شدند. سپس 

بخش اول برای تعیین عیار پادتن کل و بخش دوم برای 

رای باستفاده شد.  Gایمونوگلوبولین تعیین عیار 

در بخش دوم  IgGو تعیین عیار  IgMکردن  رفعالیغ

 ,Sigma, Stمرکاپتواتانول )-2درصد  6/4، محلول ها نمونه

Louis Mo, USA) 4:4صورت  در بافر فسفات به 

دقیقه در دمای  98ی( با سرم مخلوط و به مدت )حجم

(. Grasman, 2014گراد ذخیره شد ) درجۀ سانتی 93

درصد آگلوتیناسیون در آن  18ی که ا گودهشمارة اولین 

یادداشت  2صورت گرفته بود، بر اساس لگاریتم بر مبنای 

درصد از  18شد. نتیجۀ مثبت وقتی است که حداقل در 

گلوتیناسیون مشاهده شود. از ، آSRBCی حاوی ها گوده

عیار پادتن کل علیه  از Gتفاضل عیار ایمونوگلوبولین 

 دست به Mگلبول قرمز گوسفندی، عیار ایمونوگلوبولین 

دورة  44ایمنی سلولی، در روز  پاسخارزیابی  منظور بهآمد. 

ی گذار شمارهپرنده انتخاب و بعد از  2پرورش، از هر تکرار 

 گرم یلیم 4از محلول  تریل یلیم 4/8پا، نخست 

 تریل یلیم 4فیتوهماگلوتنین )شرکت بهارافشان، ایران( در 

 ها جوجهسالین به چین پوستی بال راست  بافر فسفات

محلول بافر فسفات  تریل یلیم 4/8تزریق شد. سپس 

شاهد به چین پوستی بال چپ تزریق  عنوان بهسالین 

بال با ساعت پس از تزریق، ضخامت پوست  60و  26شد. 

ی ریگ اندازه( متر یلیم 84/8دستگاه میکرومتر )با دقت 

شد. شاخص تحریک میتوژن از تفاضل ضخامت محل 

فسفات سالین و ضخامت محل تزریق  تزریق بافر

(. در Grasman, 2014) فیتوهماگلوتنین محاسبه شد

ها توزین و میانگین وزن بدن برای  پایان هر دوره جوجه

جوجه  2در پایان دوره از هر تکرار هر تکرار محاسبه شد. 

ترازوی دیجیتال )حساسیت انتخاب و پس از توزین با 

برای بررسی خصوصیات کشتار شدند. صفات  گرم( 4/8

الشه شامل وزن الشه، وزن سینه، وزن ران، وزن کبد، 

 گیری شد. ها اندازه وزن بورس و وزن تیموس در آن

بر  GLMو رویۀ  SAS افزار آماری با استفاده از نرم ها داده

تجزیه و تحلیل شدند.  Yij=μ+Ti+eijاساس مدل آماری 

میانگین  μمشاهدة مربوط به صفت،  Yijدر این رابطه 

 ها با میانگینمانده است.  اثر باقی eijاثر تیمار و   Tiصفت، 

ای دانکن با یکدیگر مقایسه شدند  آزمون چنددامنه

(81/8P<.) 

 
 ی آغازین، رشد و پایانیها دورهی گوشتی در ها جوجهیایی جیرة غذایی . اجزا و ترکیب شیم4جدول 

 ی خوراکاجزا
 )درصد(

 ترکیب  ی پرورشها دوره
 شیمیایی

 ی پرورشها دوره

 پایانی رشد آغازین پایانی رشد آغازین

 2388 9888 9488 (Kcal/kgمتابولیسم ) انرژی 96/63 34/18 19/18 دانۀ ذرت

 1/40 28 24 ٪پروتئین  12/93 4/92 33/23 (CP%=44) کنجالۀ سویا

 02/8 04/8 84/4 ٪کلسیم 41 48 1 گندم
 64/8 69/8 60/8 ٪فسفر قابل جذب 03/9 33/2 46/2 روغن سویا

 43/8 38/8 31/8 ٪پتاسیم 33/8 84/4 29/4 کربنات کلسیم
 29/8 29/8 23/8 ٪کلراید 4/4 43/4 3/4 کلسیم فسفات دی

 41/8 41/8 41/8 ٪سدیم 4/8 4/8 4/8 جوش شیرین
 88/4 24/4 93/4 ٪آرژنین 92/8 99/8 96/8 نمک طعام

 84/4 40/4 93/4 ٪لیزین 21/8 21/8 21/8 4مکمل معدنی
 09/8 3/8 89/4 ٪متیونین + سیستئین 21/8 21/8 21/8 2مکمل ویتامینی

 43/8 43/8 29/8 ٪تریپتوفان 81/8 84/8 83/8 ترئونین
 32/8 33/8 38/8 ٪ترئونین 21/8 23/8 94/8 دی ال متیونین

     43/8 24/8 23/8 لیزین هیدروکلراید ال
گرم، مس  44%( 33گرم، روی )اکسید روی  21%( 28گرم، آهن )سولفات آهن  44%( 42. هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی حاوی منگنز )اکسید منگنز 4

 گرم است. 2%( 4)سلنیوم گرم،  44/8%( 42گرم، ید )کلسیم یدات  6%( 21)سولفات مس 

 B6 (1/30 )%9/8 گرم، ویتامین B1 (0/30 )%40/8گرم، ویتامین  6/8المللی بر گرم(  بین دواح 188888) Aویتامینی حاوی ویتامین  مکملگرم کیلوهر  .2
 K3گرم، ویتامین  4/9المللی بر گرم(  واحد بین 188) Eگرم، ویتامین  6/8المللی بر گرم(  واحد بین 188888) D3گرم، ویتامین  B12 (4 )%41/8گرم، ویتامین 

 گرم است. H2 (2)% 1/8گرم، ویتامین  B5 (33 )%9گرم، ویتامین  B9 (08 )%421/8گرم، ویتامین  %6/8( 18)
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 و بحث نتایج

مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن  نتایج نشان داد که

های آغازین،  روزانه و ضریب تبدیل خوراک در دوره

د، پایانی و کل دوره تحت تأثیر سطوح مختلف رش

 (P>81/8)عصارة آویشن شیرازی قرار نگرفت 

استفاده از  Lee et al. (2003)در تحقیق (. 2)جدول

گرم بر کیلوگرم از ترکیب تیمول و  میلی 488

گرم بر کیلوگرم تیمول  میلی 288کارواکرول یا مصرف 

ش وزن، های گوشتی ماده، تأثیری روی افزای در جوجه

مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک نداشت. در 

درصد پودر خشک آویشن باغی  2/8ای افزودن  مطالعه

تفاوت  980های گوشتی سویۀ راس  به جیرة جوجه

 ,.Ocak et alمعناداری در خوراک مصرفی ایجاد نکرد )

. گزارش شده است مصرف خوراک در (2008

آویشن  شده با جیرة حاوی های گوشتی تغذیه جوجه

 ,.Toghyani et al) گیرد باغی تحت تأثیر قرار نمی

2010) . 

نیز هیچ تغییری در  Sarica et al. (2005)در پژوهش 

های گوشتی در اثر افزودن پودر  افزایش وزن جوجه

. گزارش شده است که استفاده از آویشن مشاهده نشد

های گوشتی تأثیر  ترکیبات مؤثره در آویشن در جوجه

 Cross) بر افزایش وزن و مصرف خوراک ندارد معناداری

et al., 2002.)  تحقیقات نشان داده است تأثیر

ی گیاهی بر بهبود صفات رشد و عملکرد ها فراورده

به اثر تحریکی  گذار تخمی ها مرغی گوشتی یا ها جوجه

بر دستگاه گوارش و فرایند هضم، تحریک و  ها وردهافراین 

یی استفاده کاراشی، افزایش گوار های آنزیمتشدید ترشح 

یی عملکرد کبد، بهبود کارااز مواد مغذی خوراک، افزایش 

استفاده و غلظت  زمان مدتعطر و طعم خوراک، روش و 

 .(Grashorn, 2010) مواد بستگی دارد

 
 دیل خوراکبر مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تب . اثر سطوح مختلف عصارة آبی آویشن شیرازی2جدول 

   لیتر در یک لیتر آب آشامیدنی( )میلی عصارة آبی آویشن شیرازی 

 SEM P- value 2 1/4 4 1/8 8 دورة پرورش

  مصرف خوراک روزانه )گرم در روز( 

 348/8 663/8 38/94 30/91 44/91 18/94 34/91 (46-4آغازین )

 963/8 349/8 14/484 84/484 39/483 64/483 94/444 (20-41رشد )

 324/8 446/8 63/438 34/438 33/438 26/438 86/432 (62-23پایانی)

 123/8 662/8 30/486 28/486 46/481 32/486 13/484 (62-4کل دوره )

  افزایش وزن روزانه )گرم در روز( 

 313/8 614/8 34/23 48/24 48/24 10/24 24/23 (46-4آغازین )

 113/8 066/8 02/49 20/49 01/41 43/42 43/44 (20-41رشد )

 164/8 849/4 42/04 39/00 93/01 22/09 43/01 (62-23پایانی)

 133/8 641/8 20/13 66/13 24/13 99/13 16/13 (62-4کل دوره )

  ضریب تبدیل خوراک 

 936/8 84/8 92/4 93/4 91/4 90/4 92/4 (46-4آغازین )

 931/8 84/8 43/4 40/4 44/4 32/4 40/4 (20-41رشد )

 680/8 82/8 30/4 32/4 88/2 81/2 82/2 (62-23پایانی)

 201/8 84/8 33/4 31/4 33/4 09/1 33/4 (62-4کل دوره )

 

اثر تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد بر 

 الشه در بازدهاما  ،(9نبود )جدول  معنادارصفات الشه 

کرده  دریافتعصاره  لیتر یلیم 2 و 4ی که هایتیمار

شده گزارش  (.P<81/8) داشت معناداراختالف  ند،بود

 ةجیر بهآویشن  برگدرصد  2که افزودن  است

 ردی نداتأثیرگوشتی بر وزن نسبی الشه  های جوجه

(Ocak et al., 2008) .دیگری تحقیق  همچنین در

لنفوئیدی  یها انداموزن نسبی  ه است کهگزارش شد

ول که از ترکیبات تیمول و کارواکر ییها پرندهدر 

 گیرد ینمقرار  تأثیرتحت  کنند، یمتغذیه 
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(Hashemipour et al., 2013.) در آزمایشی دیگر 

Rahimi et al. (2011)  ةدرصد عصار 4با مصرف 

ر د یمعنادارتفاوت ، ها پرندهآویشن در آب آشامیدنی 

سیوس مشاهده یوزن نسبی طحال و بورس فابر

 تیکبیو آنتیکه آویشن و  شده استگزارش . نکردند

سیوس و یفابربورس لنفی از قبیل  های انداموزن  روی

 ,.Toghyani et al) تأثیری نداردروزگی  62طحال در 

2010.) 

 

 )درصد( به وزن زنده الشه یبازده الشه و نسبت اجزا برآویشن شیرازی  عصارة آبیاثر سطوح مختلف  .9جدول 

P- value SEM 
لیتر  میلی 2

 عصاره

 لیتر میلی 1/4

 عصاره

 لیتر میلی 4

 عصاره

لیتر  میلی 1/8

 صفات شاهد عصاره

860/8 480/8 03/40 a 48/44 ab 21/44 b 69/44  ab 20/44 ab بازده الشه 

 سینه 43/20 63/20 48/23 82/20 34 / 23 666/8 232/8

 ران 41/43 21/28 34/43 84/28 01/28 283/8 628/8

 یسیوسبورس فابر 43/8 22/8 40/8 41/8 40/8 883/8 931/8

 تیموس 62/8 60/8 64/8 14/8 64/8 823/8 131/8

 طحال 44/8 40/8 46/8 40/8 43/8 884/8 426/8

 کبد 40/2 34/2 33/2 34/2 61/2 836/8 939/8

a-b معنادارهر ردیف با حروف متفاوت  تفاوت ارقام در ( 81/8است>P.) 

 

آویشن شیرازی بر عیار  ةثر سطوح مختلف عصارا

Anti-SRBC کل، IgG  وIgM  20 ،24 روزهایدر، 
 24ارائه شده است. در  6در جدول  روزگی 62و  91

عصاره دریافت کرده  لیتر میلی 2روزگی تیماری که 

شد  IgMو  کل Anti-SRBCافزایش عیار  عثبا ،بود

(81/8>P).  و  4 کنندة تیمارهای دریافتروزگی  20در

 شدند IgMباعث افزایش  ،عصاره لیتر میلی 1/4

(81/8>P) کنندة تیمارهای دریافتروزگی  91. در 

 عیار عصاره باعث افزایش لیتر میلی 2و  1/4، 1/8

Anti-SRBC و  کلIgG  شدند(81/8>P).  62در 

 لیتر میلی 2و  1/4 کنندة تیمارهای دریافتروزگی 

 (.P<81/8)را افزایش دادند  IgGعصاره، عیار 

که  نشان داد .Tollba et al (2010)تحقیق 

در مرغان باعث افزایش آویشن  ةاستفاده از عصار

 تقویترا و سیستم ایمنی هومورال  شود گلوبولین می

گوشتی که در  های جوجه. گزارش شده است کند می

الکلی  ةدرصد عصار 4/8و  2/8روزگی سطوح  24

 عیارآویشن باغی را مصرف کرده بودند، بیشترین 

و پاسخ  دادندیروس برونشیت نشان را علیه و بادی آنتی

. (Abdulkarimi, 2011) یافتافزایش  ها آنایمنی 

که از  هایی پرندهتحقیقات نشان داده است در 

 اند، کردهحاوی تیمول و کارواکرول تغذیه  های جیره

 کاربردهای. یابد میافزایش  IgG قدارپاسخ ثانویه و م

طور بالقوه  به ها پرندهمداوم تیمول و کارواکرول در 

 دهند میایمنی سلولی و هومورال را افزایش  های پاسخ

(Hashemipour et al., 2013).  نسبت هتروفیل به

تیمول  های حاوی جیره باکه  هایی پرندهلنفوسیت در 

این اما  ه، کاهش یافتشده بودندو کارواکرول تغذیه 

تعداد سلول قرمز خون، تعداد سلول سفید  جیره بر

 رداند یتأثیرخون و غلظت هموگلوبین 

Hashemipour et al., 2013).)  2تزریق زیرپوستی 

 خرگوشدر  ر کیلوگرم اسانس آویشن شیرازیدگرم 

 ژن آنتیروی فاگوسیتوز  کنندگی تحریکرات یثتأ

دارد و همچنین  ها نوتروفیلتوسط  کاندیدا آلبیکنس

 ها در لنفوسیت و شاخص تحریک ها لنفوسیتتعداد 

روش تزریق زیرپوستی در  درسیستم ایمنی هومورال 

شیرازی  نمقایسه با مصرف خوراکی اسانس آویش

 .(Khosravi et al.2007 ,) است بیشتر

استفاده از آویشن و ویتامین  گذار تخم های مرغدر 

E  مقایسه با گروه شاهد موجب افزایش عیاردر 

 ،شد SRBCتولیدشده در نوبت دوم تزریق  بادی آنتی

 Bahramiاز خود نشان داد ) اما آویشن تأثیر بیشتری

et al., 2011) تحقیق .Mathivanan & Kalaiarasi 

را  بادی آنتی عیارکه گیاهان دارویی  ( نشان داد2007)
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. دهند میافزایش  بیوتیک آنتی بیشتر از SRBCضد  بر

گزارش شده است افزایش غلظت آویشن شیرازی باعث 

 و نوتروفیل، مونوسیتکاهش تعداد گلبول سفید، 

شود  می ها لنفوسیتو افزایش تعداد  ائوزونوفیل

(Boskabady & Gholami Mhtaj, 2014).  با استفاده

درصد از مخلوط گیاهان دارویی آویشن، نعناع و  2از 

بهبود  ،گذار تخم های مرغغذایی  های جیرهمرزه در 

 است شده ایمنی گزارشپارامترهای خونی و عملکرد 

(Beheshti Khajeh & Nobakht, 2010 در پژوهشی .)

Ghasemi et al. (2010 کاهش درصد )و  ها هتروفیل

گذار  تخم های مرغخون  ها در لنفوسیتافزایش درصد 

درصدی از مخلوط گیاهان سیر و  2/8را با استفاده 

که  تحقیقات نشان داده است .کردندآویشن گزارش 

علیه  بادی آنتی عیارروی  بیوتیک آنتیآویشن و 

 20در  SRBC و روزگی 26وآنزا در لآنفنیوکاسل و 

 ,.Toghyani et alتأثیر معناداری ندارد )روزگی 

 های جیرهکه از  هایی (. گزارش شده است جوجه2010

درصد برگ آویشن مصرف کردند  2یا  4، 1/8حاوی 

علت آن را سطوح  که بادی باالتری داشتند آنتی عیار

 ن برآ( و اثر ppm369باالی آهن در برگ آویشن )

انتقال اکسیژن مورد نیاز برای سنتز هموگلوبین 

 ةگزارش شده است عصار. (Radwan, 2003دانند ) می

را در موش  ها نوتروفیلآویشن شیرازی تنفس هوازی 

 Shah etدهد ) افزایش میصفاقی  به دنبال تزریق درون

al., 2002 تزریق درون صفاقی اسانس آویشن .)

فعالیت فاگوسیتوز شیرازی در موش نشان داد که 

شود  افزایش یافته و سیستم ایمنی آن تقویت می

(Shokri et al., 2006.) 

 
 روزگی 62و  91، 20، 24در  IgM و IgG ،کلAnti-SRBC . اثر سطوح مختلف عصارة آویشن شیرازی بر عیار6جدول 

 Anti-SRBC کل
 

 تیمار روزگی 24 روزگی 20  روزگی 91  روزگی 62

90/9 b31/9 31/9 b90/9 شاهد 

21/6 a49/1 49/1 b18/9 1/8 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

00/9 ab49/6 93/1 ab49/6 4 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

90/6 a90/1 03/1 b31/9 1/4 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

18/6 a88/4 49/1 a49/6 2 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

464/8 264/8 260/8 444/8 SEM 

833/8 89/8 421/8 82/8 P- value 

  IgG   
b88/2 c49/2 21/2 49/2 شاهد 
ab49/2 ab49/9 49/9 21/2 1/8 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 
ab90/2 bc03/2 88/9 42/2 4 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 
a00/2 ab21/9 49/9 18/2 1/4 ویشن شیرازیآارة آبی لیتر عص میلی 
a49/9 a88/6 88/6 31/2 2 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

4/8 439/8 433/8 483/8 SEM 

892/8 881/8 496/8 421/8 P- value 

  IgM   

90/4 49/4 c18/4 b21/4 شاهد 

49/4 18/2 cbc88/2 b21/4 1/8 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

18/4 31/4 c90/2 ab18/4 4 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

18/4 49/2 cb21/2 b21/4 1/4 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

90/4 88/2 bc49/4 a00/4 2 ویشن شیرازیآلیتر عصارة آبی  میلی 

484/8 423/8 483/8 483/8 SEM 

323/8 932/8 893/8 863/8 P- value 

a-c معنادارحروف متفاوت هر ستون با  تفاوت ارقام در ( 81/8است>P.) 
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آویشن  ةنتایج حاصل از اثر سطوح مختلف عصار

نشان داده  1در جدول  سلولیشیرازی بر پاسخ ایمنی 

مربوط به حساسیت  یها داده ۀتجزینتایج . شده است

 تیمارهاینشان داد که  نینیتوهماگلوتف پوستی به

ی سلولی اثر زمایشی در مقایسه با شاهد بر ایمنآ

 .(P>81/8) نداشتند معناداری

به روش داخل پوستی  فیتوهماگلوتنینکه  هنگامی 

شود، پاسخ اولیه شامل تحریک  در حیوانات تزریق می

 Bهای  با تأثیرات کمتری روی سلول Tتقسیم سلول 

دهد که  مطالعات نشان می (.Tizard, 1995) است

اثر  TNF-αلوتئولین موجود در آویشن شیرازی روی 

های اپیتلیال  را در سلول  IL-8مهارکنندگی دارد و تولید

نقش اصلی را در شروع و  IL-8 کند. روده تحریک می

ترکیب  .کند های التهابی در انسان ایفا می حفظ پاسخ

را  Tهای  ژنین در آویشن شیرازی تکثیر و مرگ سلول آپی

 .(Kim et al., 2005کند ) مهار می

 
 فیتوهماگلوتنین ویشن شیرازی بر پاسخ پوست بال به تزریق داخل پوستیآمختلف عصارة آبی  . اثر سطوح1جدول 

 تیمار
 شاخص تحریک 

 (mm) ساعت 26بعد از 

 شاخص تحریک 

 (mm) ساعت 60بعد از 

 92/8 61/8 شاهد
 8/ 68 11/8 لیتر عصارة آبی آویشن میلی1/8
 64/8 14/8 لیتر عصارة آبی آویشن میلی 4
 98/8 63/8  لیتر عصارة آبی آویشن یمیل 1/4
 21/8  60/8  لیتر عصارة آبی آویشن میلی 2

SEM 891/8 820/8 

P- value 328/8 439/8 

 

در پژوهشی نشان داده شد که گیاه آویشن شیرازی 

خواری  واسطۀ افزایش فعالیت بیگانه موش به ذاتیبر ایمنی

(. Shokri et al., 2006گذارد ) اثر می TNF–αروی ترشح 

گزارش شده است که استفاده از مخلوط آویشن، گزنه، 

های  پونه و کاکوتی تأثیر معناداری بر ایمنی سلولی مرغ

 .(Seyed Piran et al., 2011)گذار نداشت  تخم

 کلی یریگ جهینت

آویشن  ةعصار ، افزودننتایج این تحقیق اساس بر

بر  های گوشتی، به آب آشامیدنی جوجه شیرازی

 1/4 سطحولی  ندارد یتأثیر رد و ایمنی سلولیعملک

لیتر آب  4 آویشن شیرازی در ةعصار لیتر میلی

 .شود میآشامیدنی باعث بهبود ایمنی هومورال 

 
REFERENCES 
1. Abdulkarimi, R. (2011). Immune response of broiler chickens supplemented with Thyme exteract 

(Thymus vulgaris) in drinking water. Annals of Biological Research, 2 (6), 208-212. 

2. Allen, P.C. (2003). Dietary supplemention with Echinacea and development of immunity to 

challenge infection with coccidian. Parasitol Reserch, 91(1), 74-78. 

3. Bahrami, M., Shariatmadari, F. & Karimi Torshizi, M. A. (2011). The effect use of plant extracts of 

Thymus vulgaris, vitamin E and dietary fat on serum and egg yolk cholesterol levels and the immune 

system in laying hens under conditions of thermal stress. Journal of Medicinal and Aromatic Plants 

Research. 27 (2), 326 -337. (in Farsi) 

4. Beheshti Khajeh, D. & Nobakht, A. (2010). Investigation the effects of using different mixtures of 

peppermint (Mentha piprita), thyme (Thymus vulgaris) and saturea (Satureia hortensis) medicinal 

plants on performance, egg quality, blood and immuity parameters of laying hens. Proceedings of the 

4
th

 Iranian Congress on Animal Science, 790-797. (in Farsi) 

5. Bendich, A. (1993). Physiological role of antioxidants in the immune system. Journal of Dairy 

Science, 76(9), 2789-2794. 

6. Boskabady, M. H. & Gholami Mhtaj, L. (2014). Effect of the Zataria multiflora on systemic 

inflammation of experimental animals model of COPD. Bio Medical Research International, 9 

pages. http://dx.doi.org/10.1155/2014/802189. 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/802189


 4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةایران، دوردامی علوم  460

 
7. Buyukbalci, A. & Ei, S. N. (2008). Determination of in vitro antidiabetic effects, antioxidant 

activities and phenol contents of some herbal teas. Plant Foods Human Nutrition, 63, 27-33. 

8. Cross, D. E., Acamovic, T., Deans, S. G. & McDevitt, R. M. (2002). The effect of dietary inclusions 

of herbs and their volatile oils on the performance of growing chickens. British Journal Poultry 

Science, 43, 33-35 

9. Ghasemi, R., Zarei, M. & Torki, M. (2010). Adding medicinal herbs including garlic (Allium 

sativum) and thyme (Thymus vulgaris) to diet of laying hens and evaluating productive performance 

and egg quality characteristics. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 5, 151-154. 

10. Grashorn, M. A. )2010(. Use of phytobiotics in broiler nutrition-an alternative to infeed production. 

Journal of Applied Poultry Research, 17, 750-756. 

11. Grasman, K.A. (2010). In vivo functional test for assessing immunotoxicity in birds. Immunotoxicity 

testing: Methods and protocols, Methods in Molecular Biology. Humana Press Product, 387-397. 

12. Griggs, J. P. & Jacob, J. P. (2005). Alternatives to antibiotics for organic poultry production. Journal 

of Applied Poultry Research, 17, 750-756. 

13. Hashemipour, H., Kermanshahi, H., Golian, A. & Veldkamp, T. (2013). Effect of thymol and 

carvacrol feed supplementation on performance, antioxidant enzyme activities, fatty acid 

composition, digestive enzyme activities, and immune response in broiler chickens. Poultry Science, 

92, 2059-2069. 

14. Khosravi, A. R., Franco, M., Shokri, H. & Yahyaraeyat, R. (2007). Evaluation of the effects of 

Zataria multiflora Boiss, Geranium pelargonium, Myrth and Lemon essences on immune system 

function in experimental animals. Journal of Veterinary Reserch, 62 (4), 119-123. 

15. Kim, J. A., Kim, D. K., Kang, O. H., Choi, Y. A., Park, H. J. & Choi, S. C. (2005). Inhibitory effect 

of luteolin on TNF-alpha-induced IL-8 production in human colon epithelial cells. International 

Immunopharmacology, 5, 17-209. 

16. Lee, K.W., Kappert, H. J., Frehner, M., Losa, R. & Beynen, A. C. (2003). Effects of dietary essential 

oil components on growth performance digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler 

chickens. British Poultry Science, 44, 457-450. 

17. Mathivanan, R. & Kalaiarasi, K. (2007). Panchagavya and andrographis panculata as alternatives to 

antibiotic growth promoters on hematological, serum biochemical parameters and immune status of 

broilers. Poultry Science, 44, 198-204. 

18. Norizadeh, A., Gasemi, T. & Razavi, M. (2006). Investigation the antibacterial effects of Prunella 

vulgaris, Zatari multiflora Boiss, Glycyrrihze glabra, Mentha pulegium, Matricaria chamomilla and 

Satweia hurtensis extracts. Journal of Danishvar, 67-72. (in Farsi) 

19. Ocak, N., Erener, F., Burak, A. K., Sungu, M., Altop, A. & Ozmen, A. (2008). Performance of 

broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris 

L.) leaves as growth promoter source. Czech Journal of Animal Science, 53, 169-175. 

20. Park, S. U., Uddin, M. R., Xu, H., Kim, Y. K. & Lee, S. Y. (2008). Biotechnological applications for 

rosmarinic acid production in plant. African Journal of Biotechnology, 7, 4959-4965. 

21. Radwan Nadia, L. (2003). Effect of using some medicinal plants on performance and immunity of 

broiler chicks. Ph.D. Thesis, Poultry. Nutrition. Department. Faculty of Agriculture. Cairo 

University. 

22. Rahimi, S., Teymouri Zadeh, Z., Karimi Torshizi, M. A., Omidbaigi, R. & Rokni, H. (2011). Effect 

of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal 

selected bacterial population in broiler chickens. Journal of Agricultural Science and Technology, 

13, 527-539. 

23. Saleem, M., Nazli, R., Afza, N. A. M. & Sami, A. S. (2004(. Biological significance of essential oil 

of Zataria boiss multiflora (Shirazi oregano essence) on Enterobacteriaceae species. Research 

Journal of Biological Science, 18, 6- 493. 

24. Sarica, S., Ciftci, A., Demir, E., Kilinc, K. & Yildirim, Y. (2005). Use of an antibiotic growth 

promoter and two herbal natural feed additives with and without exogenous enzymes in wheat based 

broiler diets. South African Journal of Animal Science, 35 (1), 61- 72. 
25. Shah, V., Bayeta, E. & Lau, B. H. S. (2002). Pycnogenol augments macrophage phagocytosis and 

cytokine secretion. Pakistan Journal of Nutrition, 1 (5), 196- 201. 

26. Shokri, H. Asadi, F., Bahonar, A. R. & Khosravi, A. R. (2006). The role of Zataria Multiflora 

essence Iranian herb on innate immunity of animal model. Iranian Journal of Immunology, 3(4), 

164-168. (in Farsi) 

27. Seyed Piran, S. A., Nobakht, A. & Khodie, S. (2011). Effects use of probiotics and organic acids 

herb mixture on performance, egg quality and blood biochemical and immunity parameters of laying 

hens. Journal of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Tabriz, 17, 1111-1122. (in Farsi) 



 463 ... در (Zataria multiflora Boiss)ویشن شیرازی آ ة آبیعصار اثر افزودن و همکاران: فرزانفر 

28. Tizard, I. R. (1995). Immunology: An Introduction. Saunders College Publishing. Philadelphia, 

NewYork, London. 

29. Tollba, A. A. H., Shabaan, S. A. M. & Abdel-Mageed, M. A. A. (2010). Effect of using aromatic 

herbal extract and blended with organic acids on productive and physiological performance of 

poultry. 2- The growth during cold winter stress. Egyptian Poultry Science Journal, 30, 229- 248. 

30. Toghyani, M., Tohidi, M. Gheisari, A. A. & Tabeidian, S. A. (2010). Performance, immunity, serum 

biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an 

antibiotic growth promoter. African Journal of Biotechnology, 9 (40), 6819-6825. (in Farsi) 

31. Zargari, A. (1997). Herb, Sixth Edition, Institute of Tehran University Publications and Printing, pp. 

947. (in Farsi) 

32. Zheng, W. & Wang, S. Y. (2001). Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. 

Journal of Agriculture and Food Chemistry, 49, 5165-5170. 
 

 

 



 Iranian Journal of Animal Science, Vol. 46, No. 2, Summer 2015 4 

 

Effect of inclusion of Shirazi thyme (Zataria multiflora Boiss) 

aqueous extract in drinking water on performance and immune 

responses of broilers 
 

Neda Farzanfar
1
, Mehrdad Mohammadi

2*
 and Mohammad Roostaie Ali-Mehr

3 

1, 2, 3. Former Graduate Student and Associated Professors, Faculty of Agricultural Sciences, 

University of Guilan, Iran 

(Received: Nov. 30, 2014 - Accepted: May 27, 2015) 
 

ABSTRACT 
This study was conducted to investigate the effect of 0 (control), 0.5, 1, 1.5 and 2 ml/L of Shirazi thyme 

aqueous extract in drinking water on performance and immune response in broilers. Two hundred one- 

day- old broiler chicks (Ross 308) were allocated to five treatments with four replicates and 10 birds per 

cage in a completely randomized design. Daily feed intake, daily body weight gain and feed conversion 

ratio were measured. The birds were challenged by sheep red blood cell (SRBC) on days 8 and 22 of age 

and serum antibody levels produced in response to SRBC were measured on days 21, 28, 35 and 42. Skin 

response to Phytohemagglutinin-P (PHA-P) injection was assessed intradermally on day 16. The Shirazi 

thyme aqueous extract had no effect on feed intake, daily weight gain, feed conversion ratio and carcass 

traits. The consumption of 2 ml/L Shirazi thyme aqueous extract in drinking water increased total Anti-

SRBC and IgM titers on day 21; 1 and 1.5 ml/L increased IgM titer on day 28; 0.5, 1.5 and 2 ml/L 

increased total Anti-SRBC and IgG titers on day 35 and 1.5 and 2 ml/L increased IgG titer on day 42 

(P<0.05). Cell immunity in response to PHA-P injection was not affected by treatment groups. It can be 

concluded that Zataria multifora Boiss have no effects on performance and cell immunity but improve 

humoral immunity in broilers. 
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