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چکیده
بر مصرف خوراك، افزایش وزن، ضریب تبدیل و غلظت لیپیدهاي سرم ) Thymus vulgaris(ي آویشن اثرعصارهبررسیبه منظور 

 يپادتن مادرمیزان نییتع يجوجه برا قطعه 20گوشتی خریداري و  يیک روزه يقطعه جوجه200، هاي گوشتی جوجه در خون
 يعصاره يمحلول حاو 3و 1،2گروه  يهاجوجه.شدندگروه مساوي تقسیم  4به طور تصادفی به  هاي جوجههیو بق شديریگ خون

. دننمودافتیپرورش در يدوره کل در یدنیدرصد در آب آشام 2/0درصد و  15/0درصد،  1/0زانیبه م بیترت هرا ب شنیآو اهیگ
.خوراك داده شده ثبت شدمقدار ،روزانه.  کردندن افتیرا در شنیآو اهیعصاره گ يمحلول حاو شاهدبه عنوان گروه  4گروه  يهاجوجه

غلظت  نییبه منظور تع. دیگردضریب تبدیل غذا محاسبه ایش وزن ومیزان خوراك مصرف شده، افز،پایان دورهر و د یروزگ 21در
از  يریگخون ،یقطعه جوجه از هر گروه، به طور تصادف 15پایان دوره از درسرم HDL-cو  LDL-c، دیسریگلي، ترکلسترول تام

و  LDL،گلیسیرید سرم و افزایش کلسترولآویشن باعث کاهش میزان تري ياین مطالعه نشان داد که عصاره. دمآبال به عمل  دیور
HDL05/0(دار شدبه طور معنیp<( . 21اما در  بهبود بخشدروز اول دوره 21ضریب تبدیل غذایی را در آویشن توانستعصاره 

.ها دیده نشدداري بین گروهو کل دوره تفاوت معنی روز دوم

گوشتی يجوجه،خون، ضریب تبدیللیپیدهاي سرمآویشن،يعصاره:کلیدي کلمات

مقدمه
هاي بیوتیکبا ممنوع شدن مصرف آنتی 2006از سال .

-ي اروپایی، تالشبه خصوص در کشورهامحرك رشد 

هاي مناسب شروع شد گسترده براي یافتن جایگزین هاي
نتایج تحقیقات حاکی از آن است . و تا به حال ادامه دارد

ها که استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات حاصل از آن
بهبود  به صورتمنجر به بهبود راندمان تولید طیور گوشتی 

زایش وزن، بهبود ضریب تبدیل غذایی، مصرف خوراك، اف
افزایش ماندگاري، بهبود وضعیت سالمتی و عملکرد 

-ها گردیده و قابل مقایسه با آنتیدستگاه گوارش آن

Grashorn(باشدها میبیوتیک 2010, Hashemi and 

دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهاستادیار *1
اهواز دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران يگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهاستاد 2
اهواز دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران يدرمانگاهی، دانشکده گروه علوماستادیار  3
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يدانشکده ايدکتراي حرفه يآموختهدانش4

Davoodi 2010, 2010, Griggs and Jacob 2005, 
Windisch et al. 2008 .( آویشن با نام علمیThymus

Vulgaris  یک گیاه علفی معطر دارویی متعلق به خانواده
رو و هاي پرپشت خودت که به صورت بوتهساننعناعیا

. رویدها میهاي خشک و بین تخته سنگوحشی در دامنه
مواد فعال مهم موجود در اسانس آویشن تیمول و از جمله 

همچون فالونوئیدها، کارواکرول هستند، اما مواد دیگري 
ها، سایر ترکیبات فنلی، ترکیبات تند و تعدادي دیگر ترپن

وتیمولاز. خورنداز مواد فعال در آن به چشم می
باکتري، ضدعنوان موادبه آن، موجود درکارواکرول

E-mail: ftalazade@gmail.com)مسئول ينویسنده(
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ي نگهدارندهواکسیدانآنتیکوکسیدیا،ضد قارچ،ضد
 Moshafi et(شودمیاستفادهغذاییغذایی در صنایعمواد

al. 2005.(ثیر استفاده از گیاه أاین مطالعه قصد دارد ت
ضریب تبدیل و آویشن بر مصرف خوراك، افزایش وزن،

مورد گوشتی راهاي  غلظت لیپیدهاي سرم خون جوجه
به این منظور، در این تحقیق، از . ارزیابی قرار دهد

استفاده در آب آشامیدنی آویشن يعصاره محلول حاوي
.شد

کار شمواد و رو
 راس يسویه گوشتی يیک روزه يقطعه جوجه 200

 يپادتن مادر نییتع يجوجه برا20و گردید خریداري
گروه مساوي و هر  4به ها جوجه يبقیه و شديریگ خون

با میانگین وزن  ايقطعه 15گروه مساوي زیر 3گروه به 
ها به روش پرورش در پرورش جوجه.مشابه تقسیم شد

-گروه يهاجوجه.بستر در سیستم بسته صورت گرفت

هرا ب شنیآو اهیگ يعصاره يمحلول حاو 3و 1،2هاي
درصد در  2/0درصد و  15/0درصد،  1/0زانیبه م بیترت

پرورش يدوره کل دردر طول شبانه روز یدنیآب آشام
-جوجه. دننمودافتیدر) از یک روزگی تا پایان دوره(

پایه و آب  يجیره تنها شاهدبه عنوان گروه  4گروه  يها
دریافت  شنیآو اهیعصاره گ يفاقد محلول حاو یدنیآشام

با  روزگی 9در سن  هاتمام گروه يهاجوجه.نمودند
و در یبه روش قطره چشم نیوکاسل B1واکسن زنده 

 يآنفلوانزا -وکاسلیدوگانه ن يبا واکسن کشته همین سن
 پوست پشت گردن ری، به روش ز)H9N2(پیت تحت 

با واکسن روزگی  16در سن واکسینه شدند همچنین
مقدار ه، روزان.ندشد واکسینهیدنیگامبورو به روش آشام

.خوراك داده شده ثبت شد
، دیسریگلي، ترغلظت کلسترول تام نییبه منظور تع

LDL-c  وHDL-c ،قطعه جوجه از  15پایان دوره از در
بال به عمل دیاز ور يریگخون ،یهر گروه، به طور تصادف

.دمآ

-ي سرفهشربت گیاهی درمان کننده(شربت پدي کاف 

بندي شده لیتري بستهمیلی 60هاي در شیشه) ي اطفال
ي آبی آویشن بوده و بر مبناي است و حاوي عصاره

گرم در میلی 5/0ترکیبات فنولی برحسب تیمول به میزان 
شربت پدي کاف . لیتر، استاندارد شده استمیلی 5هر 

.باشدي مصنوعی میفاقد الکل، رنگ و طعم دهنده
ه روش آنزیمی با گلیسرید و کلسترول بمقادیر تري    

هاي ساخت شرکت پارس آزمون و توسط استفاده از کیت
.گیري گردیداندازه BT-1500اتوآنالیزر 

هاي به روش رسوبی با استفاده از کیت HDL-cمقادیر     
ي کمی رسوبی ساخت شرکت پارس آزمون و به وسیله

.گیري گردیداندازه BT-1500اتوآنالیزر 
موجود VLDLو  LDLهاي شیلومیکروندر این روش 

هاي منیزیوم ستیک و یوندر نمونه، توسط اسیدفسفوتنگ
پس از سانتریفوژ، محلول رویی . شوندرسوب داده می

باشد که با استفاده از محلول کلسترول می HDLتنها شامل 
گرددگیري میصورت آنزیماتیک اندازهه کلسترول ب

)Rifai et al. 1991(.
استفاده از فرمول فریدوال به شرح با  LDL-cمقدار 
.Friedewald et al(گیري شدزیر اندازه 1972.(

LDL-c = TC - (TG/5 + HDL-c)
ي پرورش دوره 42و  21ها در روزهاي وزن جوجه

گیري شد و میانگین وزن براي هر گروه در تک اندازهتک
ها ن جوجهروزهاي مربوطه محاسبه گردید و افزایش وز

کل (روزگی  1-42و 21- 42و روزگی 1-21در سنین
براي هر گروه  هاي مورد مطالعهدر گروه )پرورش يدوره

همچنین میزان دان مصرفی براي هر پن . محاسبه گردید
) کل دوره(1-42و  21- 42، 1-21هاي زمانی در بازه

گیري شد و میانگین دان مصرفی براي هر گروه در اندازه
ي در پایان هر بازه. روزهاي مربوطه محاسبه گردید

هاي ضریب تبدیل غذایی براي هر یک از پنزمانی،
میزان غذاي مصرفی بر  از تقسیم هاي مورد مطالعه،گروه
. محاسبه گردید،اضافه وزن میزان
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 تبدیل هاي ضریبمیانگین يبراي مقایسه ،پایان در
ي میزان دان مصرفی در کل دوره وزن وغذایی، افزایش 

HDL-c ،LDL-cو همچنین میزان کلسترول تام، پرورش

آوري شده با استفاده هاي جمعگلیسیرید خون، دادهو تري
 زیو با استفاده از روش آنال16ي نسخه SPSSاز نرم افزار

 يآمار یابیمورد ارز و آزمون توکی طرفهکیانسیوار
.گرفتقرار

نتایج
دان مصرفی

اثر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین دان مصرفی در     
نشان  1بررسی جدول .نشان داده شده است 1جدول 

، )روز دوم دوره 21(روزگی 21-42دهد که در سن می
ي هاي گروه دریافت کنندهمیانگین مصرف دان جوجه

تر از سایر داري بیشمعنی، به طور درصد 2/0ي عصاره
قدار ترین مدر کل دوره نیز بیش .ها بوده استگروه

درصد است که با دو  2/0مصرف دان مربوط به گروه 

داري داراي اختالف معنی درصد 1/0درصد و  15/0گروه 
.بوده است

افزایش وزن جوجه ها
 1-21دهد که در سن نشان می 2بررسی جدول     

ي پرورش، میانگین زگی و کل دورهرو 21-42روزگی، 
 2/0ي محلول وزن هر جوجه در گروه دریافت کننده

تر ها بیشي آویشن، نسبت به سایر گروهدرصد عصاره
روزگی میانگین وزن گروه  21-42در سن .  بوده است

ي آویشن، با درصد عصاره 2/0ي محلول دریافت کننده
دار معنیدرصد، اختالف  15/0درصد و  1/0دو گروه 

داشته است اما در مقایسه با گروه شاهد، این اختالف 
در این سن، بین گروه شاهد و گروه .  باشددار نمیمعنی

ي در کل دوره.  دار وجود دارددرصد، اختالف معنی 1/0
درصد،  15/0درصد و  2/0پرورش، فقط بین گروه 

.دار وجود دارداختالف معنی

هاي مورد مطالعهمیانگین و خطاي استاندارد میانگین میزان دان مصرفی بر حسب گرم در گروه: 1جدول 

).>05/0P(با هم دارند داری، تفاوت معنستون عموديمتفاوت در هر نیحروف التمیانگین هاي با 

هاي مورد مطالعهگرم در گروهها بر حسب افزایش وزن جوجهخطاي استاندارد میانگین و میانگین  :2جدول 
زمان

گروه
کل دورهروز دوم 21روز اول 21

a28±3/885cb87±1/17245/62±4/2609شاهد
 %1/0a65±5/877a106±8/1576124±9/2561
 %15/0a39±870ac14±5/1603a52±5/2502
 %2/0a21±917b24±8/1755b21±8/2672

).>05/0P(با هم دارندداری، تفاوت معنستون عموديمتفاوت در هر نیحروف التهاي با میانگین

زمان
گروه

کل دورهروز دوم 21روز اول 21

a18±1375b190±2/2858208±2/4233شاهد
 %1/0a43±66/1326b167±4/2735a227±5/4093
 %15/0a47±55/1365b98±2/2706a126±6/4140
 %2/0a20±1360a3/41±3/3143b21±4503
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ضریب تبدیل غذایی
نشان اثر تیمارهاي آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی 

ي پرورش، میانگین ضریب روز اول دوره 21دهد، در  می
ي ي عصارهغذایی در هر سه گروه دریافت کنندهتبدیل 

تر است و این اختالف آویشن نسبت به گروه شاهد کم

-ي ضریب تبدیل غذایی گروهمقایسه .باشددار میمعنی

ي روزگی و کل دوره 21-42هاي آزمایش در سن 
دار بین ضریب تبدیل گر عدم تفاوت معنیپرورش، نشان
.استها ي گروهغذایی در همه

هاي مورد مطالعهضریب تبدیل غذایی در گروهاستاندارد میانگین  خطايمیانگین و :3جدول 
زمان

گروه
کل دورهروز دوم 21روز اول 21

b05/0±59/1a05/0±65/1a04/0±62/1شاهد
 %1/0a06/0±5/1a15/0±69/1a08/0±63/1
 %15/0a03/0±51/1a047/0±68/1a03/0±64/1
 %2/0a02/0±48/1a015/0±78/1a02/0±68/1

).>05/0P(با هم دارند داری، تفاوت معنستون عموديمتفاوت در هر نیحروف التهاي با میانگین

هاي خونلیپید
هاي مورد هاي خونی در گروهمیانگین لیپید 4جدول 

گلیسیرید ترین میزان تريدهد، که بیش مطالعه را نشان می
ها سرم مربوط به گروه شاهد است و با تمامی گروه

سرم، مربوط  HDLترین میزان کم. دار دارداختالف معنی
ها داراي به گروه شاهد بوده است که با سایر گروه

بررسی میانگین کلسترول و  .باشددار میاختالف معنی
LDL ها متعلق به ترین میزان آندهد که کمسرم نشان می

هاي دریافت گروه شاهد است و گروه شاهد با گروه
دار درصد اختالف معنی 2/0درصد و  1/0ي محلول کننده

.اردد

هاي مورد مطالعههاي خونی در گروهمیانگین لیپیداستاندارد میانگین و خطاي :  4جدول 
پارامتر

گروه
کلسترول
mg/dl

گلیسریدتري
mg/dl

LDL
mg/dl

HDL
mg/dl

b1/17±129b3/11±33/81b3/6±71/52b7/10±05/63شاهد
 %1/0ac2/19±7/147a9/10±55/62ac4/8±37/62a2/9±55/73
 %15/0cb8/12±2/141a8/12±77/61cb5/11±64/56a1/8±55/75
 %2/0a4/8±2/158a9/8±77/54a1/4±25/68a6/8±1/78

).>05/0P(با هم دارند داری، تفاوت معنستون عموديمتفاوت در هر نیحروف التمیانگین هاي با 
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بحث
آویشن یکی از گیاهان دارویی است که با از بین بردن 
عوامل پاتوژن، کنترل میکروفلور دستگاه گوارش، تحریک 

هاي ها، همچنین افزایش ترشح آنزیمو رشد الکتوباسیل
جذب گوارشی مانند آمیالز و کموتریپسین سبب افزایش 

شود مواد غذایی و بهبود ضریب تبدیل غذایی می
)Tschirch 2000.(ي مصرف عصارهاین مطالعه نشان داد

ي و کل دوره 21-42در سنین  درصد 2/0آویشن با دوز 
. ها شودتواند سبب افزایش مصرف دان جوجهپرورش می
ي ي پرورش، عصارهروز اول دوره 21در همچنین 

ثیر مثبتی داشته أضریب تبدیل غذایی تآویشن، بر بهبود 
بنابراین با توجه به این که هر سه گروه در شرایط  ،است

توان نتیجه بهداشتی و پرورشی یکسانی قرار داشتند می
ي آویشن، بر بهبود ضریب گرفت که در این سن، عصاره

روز دوم 21اما در .  تبدیل غذایی تأثیر مثبتی داشته است
ثیري بر بهبود أپرورش، ت يکل دورههمچنین در  و دوره

توان اظهار بنابراین می .ضریب تبدیل غذایی نداشته است
ي آویشن در این سنین تأثیري بر بهبود داشت که عصاره

.ضریب تبدیل غذایی نداشته است
که مصرف همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است 

-یزان تريتواند سبب کاهش مي آویشن میعصاره

هاي گوشتی شود و با توجه به گلیسیرید سرم در جوجه
گلیسیرید، مربوط به ترین میزان میانگین ترياین که کم

ي توان اظهار داشت عصارهدرصد بوده است می 2/0گروه 
درصد، بهترین تأثیر را در کاهش  2/0آویشن با میزان 

است نتایج حاکی از آن .گلیسیرید داشته استمیزان تري
ي آویشن، سبب افزایش که در این بررسی، مصرف عصاره

-همچنین  می .ها گردیده استسرم جوجه HDLمیزان 

ي آویشن در مقایسه توان نتیجه گرفت که مصرف عصاره
تواند سبب افزایش میزان کلسترول و با گروه شاهد، می

LDL 15/0درصد و  2/0همچنین بین گروه . سرم شود 
دار وجود دارد و میانگین کلسترول نیدرصد، اختالف مع

.باشدتر میدرصد بیش 2/0سرم، در گروه  LDLو 

ي ثیر اثرعصارهأمطالعاتی که دیگر محققین در مورد ت
آویشن بر مصرف خوراك، افزایش وزن، ضریب تبدیل و 

هاي گوشتی انجام  غلظت لیپیدهاي سرم خون جوجه
و همکاران در Rahbarnia:باشداند به شرح ذیل میداده

عملکردبرآویشناسانساثربه بررسی  2013سال 
اسانس ،در این آزمایش .گوشتی نر پرداختندهايجوجه

ن ها به میزاآویشن خالص روغنی در آب آشامیدنی پرنده
در . اضافه شد درصد 2/0و  درصد 15/0درصد،  1/0

 ترین میزاني پرورش، بیشبررسی مذکور، در کل دوره
بوده است که  درصد 2/0خوراك مصرفی مربوط به تیمار 

-بیش. حاضر در کل دوره مطابقت دارد يبا نتایج مطالعه

در کل دوره، مربوط  ترین رشد روزانه در تحقیق مذکور
ترین مقدار و کم درصد 2/0درصد و  15/0به گروه 

همچنین در کل دوره،  .مربوط به گروه شاهد بوده است
ترین را و بیش درصد 15/0تبدیل را گروه  ترین ضریبکم

این نتایج با نتایج تحقیق .گروه شاهد نشان داده است
، توان براي توجیه این تفاوتحاضر مطابقت ندارد که می

.به نوع اسانس آویشن و جنس پرنده اشاره کرد
Feiziثیرأتبررسیبه  2013در سال همکارانو

گوشتی هايعملکرد جوجهبرآویشن گیاهفرارهايروغن
ي آویشن را با عصاره هاي گوشتیجوجه. نر پرداختند

سی در یک لیتر آب آشامیدنی دریافت سی 2/0دوز 
 يکه مقایسه دادي پرورش نشان نتایج در کل دوره. کردند

گروه تیمار و شاهد، دوبینغذاییتبدیلضریبمیانگین
تیمارگروهدرودارنددار معنیتفاوتآماريلحاظاز

این نتایج با نتایج تحقیق حاضر.بودکنترلازترکم
، به توان براي توجیه این تفاوتمطابقت ندارد که می

.اختالف در دوز آویشن مصرفی  و جنس پرنده اشاره کرد
Sarica به بررسی اثر استفاده  2005و همکاران در سال

افزودنی گیاهی طبیعی بیوتیک محرك رشد و دو از آنتی
همراه و بدون اضافه کردن آنزیم خارجی ) آویشن و سیر(

در این . هاي گوشتی پرداختندغذایی جوجه يبه جیره
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گرم در  1آزمایش، آویشن به صورت پودر با دوز 
نتایج نشان داد که . غذایی اضافه شد يکیلوگرم به جیره

زایش داري در افي پرورش اختالف معنیدر کل دوره
وزن، میزان مصرف دان، ضریب تبدیل غذایی و کلسترول 

هاي مختلف آزمایش وجود نداشته است سرم در بین گروه
تحقیق  يکه نتیجه مربوط به ضریب تبدیل غذایی با نتیجه

حاضر مطابقت دارد ولی نتایج مربوط به افزایش وزن، 
میزان مصرف دان و کلسترول سرم، با تحقیق حاضر 

، به توان براي توجیه این تفاوترد که میمطابقت ندا
آویشن  ياختالف در نوع، دوز و روش مصرف عصاره

اثراتبه بررسی 2011در سال  Abdulkarimi.اشاره کرد
نعناع باغی وآویشنگیاهیهايعصارهبااليسطوح

. گوشتی پرداختهايجوجهخونچربیفلفلی روي
در  درصد 6/0با دوز ي الکلی آویشن را پرندگان عصاره

 يکنندهدر گروه دریافت. آب آشامیدنی دریافت نمودند
سرم LDLدار میزان کلسترول و آویشن، کاهش معنی

تحقیق حاضر ينتیجهبا  گزارشاین . مشاهده شد
، به توان براي توجیه این تفاوتمطابقت ندارد که می

آویشن مصرفی اشاره  ياختالف در دوز و نوع عصاره
به بررسی  2006و همکاران در سال  Bolukbasi.کرد

بر عملکرد و لیپیدهاي  Eثیر روغن آویشن و ویتامین أت
در این آزمایش روغن آویشن با دوزهاي . خونی پرداختند

گرم در کیلوگرم به جیره غذایی اضافه میلی 200و  100
 LDLو  HDLگلیسیرید، شد که باعث افزایش سطح تري

 LDLو  HDLنتایج . سرم نسبت به گروه شاهد گردید
ي حاضر است اما نتایج این آزمایش مطابق نتایج مطالعه

توان گلیسیرید با تحقیق حاضر مطابقت ندارد که میتري
، به اختالف در نوع و روش براي توجیه این تفاوت

وAmooz mehr.آویشن اشاره کرد يمصرف عصاره
Dastar  الکلی دو  يثیر عصارهأبه بررسی ت 2009در سال

گیاه دارویی سیر و آویشن بر عملکرد و غلظت لیپیدهاي 
در این آزمایش، . هاي گوشتی پرداختندخون جوجه

 6/0درصد و  3/0ي الکلی آویشن با دو غلظت عصاره
ي کاب هاي گوشتی سویهي پایه جوجهبه جیره درصد

 يدهد که عصارهمایش نشان میاضافه شد که نتایج این آز
داري بر ي پرورش، اثر معنیالکلی آویشن، در کل دوره

روي دان مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل و لیپیدهاي 
مربوط به ضریب تبدیل  ينتیجه.خونی نداشته است

تحقیق حاضر مطابقت دارد ولی نتایج  يغذایی با نتیجه
لیپیدهاي ان و مربوط به افزایش وزن، میزان مصرف د

توان براي ، با تحقیق حاضر مطابقت ندارد که میخونی
، به عواملی از قبیل نوع، دوز و روش توجیه این تفاوت

Rafiee. آویشن و نژاد پرنده اشاره کرد يمصرف عصاره

ي ثیر عصارهأبه بررسی ت 2013و همکاران در سال 
خونی هاي آویشن و زنجبیل بر عملکرد و برخی فراسنجه

ي در این آزمایش، عصاره. هاي گوشتی پرداختندجوجه
غذایی  يبه جیره درصد 5/0الکلی آویشن با غلظت 

نتایج آزمایش نشان داد که آویشن، میزان . افزوده شد
همچنین  .داري افزایش دادمصرف دان را به طور معنی

گلیسیرید و کلسترول سرم آویشن سبب کاهش میزان تري
 ،این آزمایشدر گلیسیرید تريبه نتایج مربوط . شده است

کلسترول، با  يي حاضر است اما نتیجهمطابق نتایج مطالعه
توان براي توجیه این تحقیق حاضر مطابقت ندارد که می

، )آبی یا الکلی(عصاره آویشن ، به اختالف در نوعتفاوت
.آویشن اشاره کرد يدوز و روش مصرف عصاره

قدردانیتشکر و
دانشگاه ي معاونت پژوهشی حوزه از بدینوسیله. انجام شدنامه در دانشگاه شهید چمران اهوازپایاندر قالبمقالهاین
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Abstract
In order to investigate the effect of thyme extract (Thymus vulgaris) on feed intake, weight 

gain, feed conversion ratio and blood serum lipids concentration of broiler chickens, a total of 
200 day-old broiler chicks were purchased and 20 chicks were bled for determination 
maternal antibody and remaining chicks divided into 4 equal groups. Chickens of group 1, 2
and 3 received 0.1%, 0.15% and 0.2%  of solution including thyme extract respectively in 
drinking water for all the period of the experiment. Chickens of group 4 were kept as control 
group and did not receive solution including thyme extract. In order to determine the total 
cholesterol, high-density lipoprotein (HDL-c), low-density lipoprotein (LDL-c) cholesterol, 
and triglyceride using the kit package, blood samples were collected from 15 chicks of each 
group at the end of experiment. Mean feed intake, weight gains, feed conversion of 4 groups 
were determined at 21, and 42 days. The results of present study showed that thyme extract 
consumption caused a decrease in triglyceride as compared with control group but increased 
total cholesterol, LDL, and HDL. Thyme extract consumption could improve feed conversion 
ratio during the first 21days of period of experiment but there was not any significant 
differences between groups during the second 21days and all period of experiment.

Key words: Thyme extract, Serum lipids, Feed conversion ratio, Poultry chicks
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