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چکیده
براي . استشدهثر گیاهی ؤها با ترکیبات مجایگزینی آنباعث افزایش تمایل به در  دام و انسان هابیوتیک آنتیمحدودیت کاربرد

یک روزه گوشتی  قطعه جوجه 476، گوشتی هايجوجه در کوچک و پاسخ ایمنی يگیاه چویل بر فلور طبیعی روده دارویی  بررسی اثر
به . قطعه جوجه اختصاص داده شدند 17تکرار و هر تکرار شامل  4تیمار با  7به طور تصادفی به ) جنس ماده(500کاب  يسویه
42تا  1و ) F(42تا  29، )S(28تا  1درصد از پودر چویل در روزهاي  8/0و  4/0، )کنترل(درصد 0یکسان با  يپایه يها جیرهجوجه

)A (به سیاهرگ بال دو قطعه 35و  28هاي در روزگلبول قرمز گوسفند ، جهت بررسی پاسخ ایمنی هومورال. خورانده شد، روزگی
، کلسترول، گلیسرید مقدار تري، وزن کبد، وزن نسبی چربی، روزگی کشتار انجام و وزن الشه 42و  28در سنین .تزریق شدجوجه
HDL  وVLDL  درصد چویل به طور  8/0و  4/0نتایج عملکرد نشان داد که . گیري شدهاي مختلف روده اندازهسرم و طول بخشدر

درصد چویل  8/0و گروه  )36/55(ترینمیانگین اضافه وزن روزانه در گروه شاهد بیش. دهدمیداري خوراك مصرفی را کاهش یمعن
، درصد چویل افزایش یافت8/0درصد یا 4/0داري با افزودن به طور معنی هاالکتوباسیلوسهمچنین شمار . نشان دادرا  )13/50(ترینکم

Fها در تیمارالکتوباسیلوسترین جمعیت بیش، روزگی 42در . )>05/0P(داري کاهش یافتیروزگی به طور معن 28دراشرشیاکلی اما 
به  SRBCعیار پادتن در برابر . در گروه کنترل بوداشرشیاکلی ترین جمعیت ترین جمعیت آن در گروه کنترل دیده شد و بیشو کم، 8/0

ترین مربوط و کم F8/0و ایمونوگلوبولین کل در گروه  IgMترین عیار مربوط به بیش. داري تحت تأثیر تیمارها قرار داشتیطور معن
کوچک و  يهاي رودهبرخی باکتري، گیاه چویل اثرات سودمندي روي عملکرد که رسدبا توجه به نتایج به نظر می. به گروه کنترل بود

. هاي گوشتی داردپاسخ ایمنی هومورال جوجه

جوجه گوشتی، کوچک يفلور طبیعی روده، پاسخ ایمنی، گیاه دارویی چویل: کلمات کلیدي

مقدمه
هاي کارگیري گیاهان دارویی و دیگر افزودنیهب.

ها ها و آنزیمبیوتیکپري، هاپروبیوتیکخوراکی مانند 
روزافزونی براي درمان برخی و کاربردهاي گوناگون 

به هااین افزودنی، همچنین. داردها ها و ناهنجاريبیماري
. گیرندطور گسترده در پرورش طیور مورد استفاده قرار می

ي کشاورزي، دانشگاه یاسوجعلوم دامی، دانشکدهدانشجوي کارشناسی ارشد 1
ي کشاورزي، دانشگاه یاسوجاستادیار گروه علوم دامی، دانشکده2
دانشگاه یاسوج ي کشاورزي،دانشکده ،گروه علوم دامی استادیار*3

، براي افزایش بازده غذایی هاین افزودنیا ترین کاربردبیش
سالمت  ایمنی و پاسخافزایش کارآیی ، بهبود عملکرد

گیاه چویل . )Peric et al. 2009(گزارش شده است طیور
رضازاده(باشدمی چون فالوونوئیدهایی همآمیختهداراي 

در سال میرزاوجلیلیانپژوهش. )1382همکارانو

E-mail: Naghiha@yu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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33/43دارايچویلگیاهاسانسکهدهدمینشان1384
61/15، 2آلفاپینندرصد12/18، 1اسیمن-سیسدرصد
-آمیخته. باشدپاراسمین میدرصد24/3و3میرسندرصد

، کارواکرول و تیمول که در چویل وجود دارند، هاي فنلی
موجود  ترکیبات فنلی. داراي ویژگی پادمیکروبی هستند

در گیاهان و غذاها از راه تغییر جمعیت میکروبی روده به 
-بیفیدوباکتریومهاي سودمند مانند صورت افزایش باکتري

بار مانند هاي زیانها و کاهش باکتريالکتوباسیلوسو  ها
 .Hammer et al(ها اهمیت زیادي دارندکلستریدیوم

 گوشتی در شرایط پرورشی صنعتیهاي  جوجه.)1999
هاي پیوسته در برخورد با تنش، که به صورت فشرده است

تواند منجر به کاهش محیطی گوناگون هستند که می
پاداکسیدانی درون ایمنی و همچنین پاسخکارایی پاسخ

گیري جا که بهرهاز آن. )Cheema et al. 2003(بدن شود
هاي گیاهی که داراي کارکردهاي دارویی هستند از آمیخته

هاي هبود بهداشت و سالمتی و نیز عملکرد جوجهبراي ب
شود که چنین باشد و کوشش میگوشتی مطلوب می

هاي شیمیایی مانند شماري از هایی جایگزین آمیختهآمیخته
هاي آمیخته اثرکنون براي بررسی ها گردند و تابیوتیک آنتی

ایمنی و پاسخ، موجود در پودر گیاه چویل بر عملکرد
هاي گوشتی گزارشی یافت نشده جوجه فلور میکروبی

ي گیاه چویل به رسد که افزودن شیرابهنظر میبه، است
طیور بتواند خواص سودمندي روي فلور  يجیره

هاي گوشتی پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه، میکروبی
. داشته باشد

کار مواد و روش
قطعه جوجه مرغ گوشتی  476در این آزمایش از 

تیمار  7تصادفی با  در قالب طرح کامالً 500کاپ  يسویه
تا  1از سن ) قطعه جوجه 17هر تکرار داراي (تکرار 4و 

1- Cis-esmin 
2- Alpha-pinen 
3- Myrcene 

تیمارهاي آزمایشی شامل موارد . روزگی استفاده شد 42
:بودزیر 

از روز ) بدون افزودن پودر چویل(شاهد يجیره-1
ي آزمایشنخست تا پایان دوره

پودر چویل از روز نخست درصد  4/0+ شاهد  يجیره-2
) S4/0(ي آزمایشدوره 28تا روز 

تا  29درصد پودر چویل از روز  4/0+ شاهد  يجیره-3
) F4/0(آزمایش يدوره 42روز 

درصد پودر چویل از روز نخست  4/0+ شاهد  يجیره-4
) A4/0(ي آزمایشدوره 42تا روز 

درصد پودر چویل از روز نخست  8/0+ شاهد  يجیره-5
) S8/0(ي آزمایشدوره 28تا 
تا  29درصد پودر چویل از روز  8/0+ شاهد  يجیره-6

) F8/0(ي آزمایشدوره 42روز 
درصد پودر چویل از روز نخست  8/0+ شاهد  يجیره-7

. )A8/0(ي آزمایشدوره 42تا روز 
آغازین  يدوره يروزگی با جیره28تا  1ها از جوجه

. رشد تغذیه شدند يدوره يروزگی با جیره 42تا  29و از 
طور آزاد تغذیه شدند و ها بهجوجه، در طول دوره

طور آزاد صورت روزانه پاکیزه و آب نیز بهها بهآبخوري
نسبت انرژي به . ها قرار داشتدر دسترس جوجه

هاي آغازین و در جیره پروتئین و آمینو اسیدهاي بایسته
مورد استفاده چویل. بود NRC) 1994(رشد متناسب با

سخت استان کهگیلویه و در این آزمایش از شهرستان سی
ماه تهیه و بعد  گل در اردیبهشتي کوهبویراحمد در منطقه

ها قرار پودر و در اختیار جوجه، از خشک کردن در سایه
. )2و 1جدول(گرفت
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هاي مورد اجزاي تشکیل دهنده و ترکیب جیره :1جدول
استفاده

 42تا  29(رشد
)روزگی

 28تا  1(آغازین
)روزگی

اجزاي جیره
)درصد(

62 61 ذرتدانه 
2/31 5/31 کنجاله سویا

3 3 مایع روغن
5/1 4/1 کربنات کلسیم

1 5/1 دي کلسیم فسفات
2/0 35/0 نمک
5/0 5/0 مکمل ویتامینی
5/0 5/0 مکمل معدنی
1/0 25/0 متیونین -دي ال

100 100 کل

ي جیرهي آغازین ومواد مغذي محاسبه شده جیره :2جدول
رشد

42تا  2829تا  1مغذي جیرهمواد

Kg/Kcal(30293040(انرژي
19/1919)٪(پروتئین
955/088/0)٪(کلسیم
426/021/1)٪(فسفر

22/133/0)٪(آرژنین
11)٪(لیزین

87/072/0)٪(سیستئین+ متیونین
27/027/0)٪(تریپتوفان

با جوجه  قطعه دواز هر تکرار ، روزگی 42و  28در 
چربی  کشتار و، وزن نزدیک به میانگین تکرار انتخاب

وزن ها و اطراف شکم جدا و روده، پیرامون سنگدان
هاي  درازاي بخشوزن ران و سینه و ، وزن الشه. شدند

جهت . گیري و ثبت گردیدباریک اندازه يمختلف روده
هاي با و لیپوپروتئینگلیسریدتري، کلسترولگیري اندازه

هاي با چگالی کم لیپوپروتئین، )VLDL(چگالی بسیار کم
)LDL (هاي با چگالی باالو لیپوپروتئین)HDL ( از

.Jin et al(شدگرفته خون کشتار شده نمونه هاي  جوجه

1998( .
 35و  28در روزهاي براي بررسی کارایی پاسخ ایمنی 

-میلی 1از هر تکرار دو جوجه گزینش و ، ي آزمایش دوره

هاي قرمز گوسفند به  گلبول درصد 3لیتر سوسپانسیون 
روزگی از  42در . ها تزریق گردید سیاهرگ بال جوجه

گیري  اندازه براي. ي سرم خون جدا گردید ها نمونهجوجه
مرکاپتو اتانول -2هاي مقاوم به  پادتن، عیار پادتن تام

)IgY (مرکاپتواتانول -2هاي حساس به  و پادتن)IgM( ،
هاي سرم خون غیرفعال  کمپلمان موجود در نمونهنخست 

 Uخانه  96هاي پلیت  سپس به تمامی چاهک. شدند
اضافه و در فسفات نمکی بافر پنجاه میکرولیتر ، شکل

ي سرم مورد   میکرولیتر نمونه 50هاي ستون اول  چاهک
از  1:2048تا  1:2هاي سریالی از  آزمایش افزوده و رقت

میکرولیتر  50ها  به تمامی چاهک. سرم تهیه شد
 30اضافه و به مدت  SRBCاز  درصد 2سوسپانسیون 

گذاري خانه گراد گرم سانتی يدرجه 37دقیقه در دماي 
آخرین چاهکی که واکنش ي  شماره. شدند

ثبت و عیار تولید پادتن تام ، هماگلوتیناسیون را نشان داد
دوم باالترین رقتی که  يبر اساس لگاریتم پایه

براي . گزارش گردید، هماگلوتیناسیون کامل را نشان داد
میکرولیتر  50، تعیین عیار پادتن حساس به مرکاپتواتانول

چاهک ردیف اول  سرم غیرفعال شده در داخل ينمونه
موالر مرکاپتواتانول 01/0میکرولیتر محلول  50ریخته و 

ها  در بافر نمکی فسفات به تمامی چاهک) آلمان، مرك(
محتویات چاهک اول به خوبی مخلوط شد و . اضافه شد

در نهایت عیار . مراحل مشابه پادتن تام انجام شد يادامه
عیار پادتن تام و از تفاوت ، پادتن حساس به مرکاپتواتانول

IgY محاسبه گردید)Cheema et al. 2003(.
بر میکروفلور  ی اثر پودر گیاه چویلجهت بررس
از ، آزمایش يدوره 42و  28در روزهاي دستگاه گوارش
در . گیري شد نمونهشده  کشتارهاي  ایلئوم جوجه

هاي  رقت، نمکی فسفاتآزمایشگاه با استفاده از بافر 
میکرولیتر  1000حجم نهایی و در 10يپایه سریالی بر
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هاي کشتهاي مورد نظر روي محیط نمونه. تهیه گردید
 يدرجه 37ساعت در دماي  24تلقیح و به مدت 

 MRSمحیط کشت (گذاري گردیدندخانه گراد گرم سانتی
هوازي به کمک گس ها در شرایط بیالکتوباسیلوسبراي 

) در شرایط هوازي اشرشیاکلیبراي باکتري  EMBو  1پک
، ماکرو(و سپس با استفاده از دستگاه شمارنده پرگنه

دست هاي به داده. ها محاسبه گردید شمار باکتري، )ایران
محاسبه گردید و در  10ي  آمده به صورت لگاریتم در پایه

تجزیه آماري شد SASافزار  نهایت با استفاده از نرم
)Yang et al. 2012(.

نتایج
دو در هرافزودن چویل روزگی  1- 28يدوره در

به جیره باعث کاهش مصرف درصد  8/0و  4/0سطح 
جدول()>05/0P(ده بودشتیمار شاهد خوراك نسبت به 

3( .

روزگی 28تا  1تبدیل غذایی در اضافه وزن روزانه و ضریب ، خوراك يافزودن گیاه چویل بر مصرف روزانهاثر :3جدول

تیمارهاي آزمایشی
مصرف روزانه خوراك

)گرم(
اضافه وزن روزانه

)گرم(
ضریب تبدیل غذایی

a68/71a19/47ab51/1شاهد
b97/62b87/42b47/1پودر چویل% 4/0
b05/63b05/41a53/1پودر چویل% 8/0

SEM44/184/0012/0
. )>05/0P(دنباشمی دار معنیدر هر ستون داراي اختالف  ناهمانندها با حروف میانگین

 8/0و  4/0دو سطح این دوره افزودن چویل در هردر 
افزایش وزن روزانه دار معنیدرصد به جیره باعث کاهش 

هرچند در این . )>05/0P(شده بودتیمار شاهد نسبت به 

پودر چویل نسبت  4/0غذایی تیمارضریب تبدیل دوره
ولی با تیمار شاهد اختالفبهتر بود  درصد 8/0به تیمار 

. )3جدول (ي نداشتدار معنی

.1اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی روزانه خوراك، میانگین مصرفاثر گیاه چویل بر :4جدول

هاي آزمایشیتیمار
ضریب تبدیل غذاییاضافه وزن روزانهروزانه خوراكمیانگین مصرف 

42تا421تا4229تا421تا4229تا  421تا  29
93/154b66/100a850/61b36/55a51/2a81/1bcشاهد

A4/003/147b98/89c225/65b96/50bc25/2c76/1d

A8/075/159ab47/95abc525/68ab13/50c33/2b90/1a

S4/078/174a25/101a575/77a80/53ab25/2c88/1a

S8/028/158ab63/94abc225/70ab86/50bc25/2c86/1ab

F4/050/142b41/91bc875/65b31/50C16/2d81/1bc

F8/098/150b08/97ab550/69ab46/54a17/2d78/1cd

SEM17/613/2042/309/1024/0015/0
. )>05/0P(دنباشمی دار معنیدر هر ستون داراي اختالف  ناهمانندبا حروف  يهامیانگین

1- Gas pack
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داري از لحاظ روزگی تفاوت معنی 42تا  29در 
ي با همه S4/0خوراك میان تیمار  يمصرف روزانه

و ) >05/0P(مشاهده شد S8/0و  A8/0جز ه تیمارها ب
 نسبت بهتري روزانه خوراك بیشمصرف  S4/0تیمار 

کل در . سایر تیمارهاي داراي پودر چویل و شاهد داشت
با  F4/0و  A4/0میان تیمارهاي ، )روزگی 1-42(دوره

این دو داري وجود داشت و تیمار شاهد اختالف معنی
تري خوراك کم S4/0تیمارهاي شاهد و گروه نسبت به

ترین میزان مصرف خوراك در کم. مصرف کرده بودند
هرچند با تیمارهاي ، بود A4/0کل دوره مربوط به گروه 

A8/0 ،S8/0  وF8/0  جدول(ي ندارددار معنیاختالف
روزگی از نظر افزایش وزن روزانه بین 42تا  29در . )4

ي پودر چویل و تیمار بعضی از تیمارهاي دریافت کننده
از نظر . )>05/0P(داشتداري وجود شاهد اختالف معنی

باالترین میزان S4/0تیمار این دورهاضافه وزن روزانه در 
داري با  اختالف معنی افزایش وزن را ایجاد کرده بود و

. )>05/0P(داشت A4/0 ،F4/0، تیمارهاي شاهد
ه بروزگی  42تا  1و  42تا  29ضریب تبدیل غذایی در 

گرفته بود ي تحت تأثیر تیمار قراردار معنیطور 
)05/0P<( . روزگی افزودن چویل در هر  29-42در

ضریب تبدیل  دار معنیاي منجر به بهبود سطح و دوره
 42تا  1(در کل دوره.غذایی نسبت به شاهد شده بود

ترین پایینA4/0نتایج متفاوت بود و تیمار، )روزگی
. ضریب تبدیل را داشت

شکمی چربی ي بر دار معنیتأثیر چویل افزودن
-روزگی داشت و جوجه 28در هاي مورد آزمایش جوجه

درصد چویل خورده بودند  4/0داراي  يهایی که جیره
تري داشتندچربی شکمی کم ،نسبت به تیمار شاهد

)05/0P<( .هایی که در کل دوره جیره داراي جوجه
و ) فارغ از سطح مورد استفاده(چویل مصرف کرده بودند

درصد  8/0روز آغازین جیره داراي  28در  گروهی که
از نظر چربی شکمی اختالف ، چویل مصرف کرده بودند

 يهایی که در دورهي با شاهد نداشتند ولی جوجهدار معنی
 يپایانی چویل مصرف کرده بودند و گروهی که در دوره

، درصد چویل مصرف کرده بودند 4/0آغازین جیره داراي 
)>05/0P(ي با شاهد داشتنددار یمعناز این نظر اختالف 

.)5جدول(

افزودن گیاه چویل بر وزن نسبی چربی درون اثر :5جدول
) گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن زنده(روزگی 28شکمی در 

میانگین وزن نسبی چربی درون شکمیتیمارهاي آزمایشی
روزگی 28

a52/19شاهد
b50/15پودر چویل 4/0%
ab22/17چویلپودر % 8/0

SEM13/1
روزگی 42

50/22abشاهد

A4/063/23a

A8/069/21ab

S4/051/16c

S8/015/19bc

F4/085/15c

F8/045/16c

SEM09/1
دنباشمی دار معنیداراي اختالف  ،ناهمانندبا حروف  يهامیانگین

)05/0P<( .

سرم  VLDLو  HDL، کلسترول، میزان تري گلیسرید
در . روزگی تحت تأثیر تیمار قرار گرفته بود 28خون در 
هایی که چویل مصرف کرده سرم خون جوجه ،این سن

تري نسبت کم VLDLکلسترول و ، تري گلیسرید، بودند
قرار نگرفته  تیمارتحت تأثیر  LDLبه شاهد داشتند ولی 

ر سرم خون در این دوره نیز تحت تأثی HDLمیزان . بود
جیره داراي از هایی که تیمار قرار گرفته بود ولی جوجه

مصرف کرده بودند نسبت به شاهد و  درصد چویل 4/0
درصد پودر چویل مصرف  8/0گروهی که جیره داراي 

میزان تري . )>05/0P(داشتندباالتري HDL، کرده بودند
هاي  هایی که از جیرهسرم خون جوجه VLDLگلیسرید و 
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کل دوره استفاده کرده بودند و گروه داراي چویل در
هایی بود که در یک ي باالتر از گروهدار معنیطور ه شاهد ب

چویل مصرف کرده ) آغازین یا پایانی(محدود يدوره
سرم خون در  HDLو  LDL، در مورد کلسترول. بودند

تیمار LDLولی میزان ، این سن روند خاصی مشاهده نشد

S4/0 در . تر از دیگر تیمارها بودي کمدار معنیطور ه ب
را نشان داد که مقدارباالترینسرم A4/ ،HDLتیمار 

ترین میزانکم. بودي دار معنیاختالف آن با دیگر تیمارها
HDL هایی بود که از تیمار سرم خون نیز مربوط به جوجه

. )6جدول (تغذیه کرده بودند S4/0شاهد و 

روزگی42و 28در ) لیتردسی/گرممیلی(هاي خونیافزودن پودر گیاه چویل بر فراسنجهاثر :6جدول
HDLLDLVLDLکلسترولگلیسرید تريتیمار آزمایشی

روزگی 28
a66/107a00/136b00/9100/22a53/21شاهد

b62/94b12/125a62/10775/18b92/18پودر چویل% 4/0
b12/94b12/122b62/9225/19b82/18چویلپودر % 8/0

SEM33/457/278/223/178/0
روزگی 42

75/102a50/137a50/75c25/27ab55/20aشاهد

A4/025/94a00/129ab75/104a75/24bc85/18a

A8/000/101a75/128ab75/89b75/19de20/20a

S4/075/78b00/114c00/76c50/17e75/15b

S8/025/77b00/127ab00/91b25/28a45/15b

F4/075/79b00/127ab50/81bc00/27ab95/15b

F8/000/68b50/122bc00/83bc75/21cd60/13b

SEM553/4944/3236/4039/1909/0
. )>05/0P(باشدمی دار معنیدر هر ستون داراي اختالف  ناهمانندها با حروف میانگین

در تیمارهاي  اشرشیاکلیشمار باکتري ، روزگی 28در 
ه بشاهد  نسبت بهدرصد چویل  8/0و  4/0دریافت کننده 

ها افزایش کتوباسیلوسو شمار الکاهش ي دار معنیطور
از  با افزایش سطح چویل در جیره.)>05/0P(یافته بود

طور ه ب هاالکتوباسیلوسشمار ، درصد 8/0به  4/0
بود ولی از نظر باکتري ) >05/0P(ي افزایش یافته دار معنی

چویل  ياختالف دو گروه دریافت کنندهاشرشیاکلی
 يروزگی تیمارهاي دریافت کننده 42در . نبود دار معنی

 اشرشیاکلیپودر چویل با تیمار شاهد از نظر شمار باکتري 

ي در این دوره. )>05/0P(داري داشتند اختالف معنی
پودر گیاه چویل اختالف  يزمانی تیمارهاي دریافت کننده

ها الکتوباسیلوسداري با تیمار شاهد از نظر شمار  معنی
هاي جوجه يافزودن پودر گیاه چویل به جیره. داشتند

ایمنی و  پاسخداري سبب بهبود طور معنیگوشتی به
 تیمارهايمیان . گردید IgMافزایش ایمونوگلوبولین کل و 

باالترین F8/0پودر گیاه چویل تیمارهاي  يدریافت کننده
و  S4/0 ،S8/0، عیار پادتن کل را داشت و با تیمار شاهد

F4/0 7جدول(داري داشتنداختالف معنی(.
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و ایمنی هومورال ماکیان) log CFU/gr(بر فلور طبیعی روده ي غذاییدر جیره اثر افزودن پودر گیاه چویل :7جدول 
IgYIgMایمونوگلوبولین کلهاالکتوباسیلوساشرشیاکلیباکتري تیمار آزمایشی

روزگی 28
---39/10a93/9cشاهد

---15/10b35/10bپودر چویل% 4/0
---20/10b56/10aپودر چویل% 8/0

SEM159/0292/0---
روزگی 42

65/9a09/9e2/2b2/10/1bشاهد

A4/017/9b43/9c0/3ab7/12/1ab

A8/009/9b47/9c5/3ab5/10/2ab

S4/079/8c32/9d5/2b2/12/1ab

S8/099/8b56/9b5/2b2/12/1ab

F4/012/8e43/9c7/2b5/12/1ab

F8/055/8d65/9a0/4a7/12/2a

SEM06/002/038/034/034/0
. )>05/0P(باشد دار می ها با حروف ناهمانند در هر ستون داراي اختالف معنیمیانگین

بحث 
روزگی  42تا  1در ، خوراك يمصرف روزانهاز نظر 

با تیمار شاهد اختالف  F4/0و  A4/0میان تیمارهاي 
دست آمده در این به نتایج. داري وجود داشتمعنی

در و همکاران Jugl-Chizzolaهايپژوهشبا پژوهش 
هاي گیاه جویی از اسانسبهره . که نشان دادند2005سال 

جوش  جویی از آویشن و مرزنرازیانه و زیره همانند بهره
سبب  ،هاي تیمول و کارواکرول هستندکه داراي آمیخته

. مطابقت داشت، شدکاهش مصرف خوراك در خوك 
ها آن هايعصارهها و گیاهان دارویی و ادویه اثرشاید 

ها به هنگام جویی و سن جوجهبستگی به میزان مورد بهره
هاي انجام شده به  با توجه به پژوهش. جویی داردبهره

هایی مانند رسد این کاهش به سبب آمیختهنظر می
تیمول و مواد تلخ موجود در این گیاه بوده ،کارواکرول

رسد علت کاهش اضافه وزن روزانه در به نظر می. است
روزگی به  28تیمارهاي مصرف کننده پودر چویل در 

زمانی که . سبب کاهش مصرف خوراك این تیمارها باشد

روز به  28ام به مدت پیپی 200کارواکرول با غلظت 
خوراك مصرفی و ، افزوده شدهاي گوشتی جوجه يجیره

پژوهش حاضر مطابقت  نتایجا وزن را کاهش داد که ب
Tiihonen et(داشت al. 2010(.Helander و همکاران

ها رشد که این ترکیب نمودندبیان 1998در سال 
زاي روده را محدود کرده و گوارش هاي بیماريمیکروب

بخشد و ممکن است و جذب مواد مغذي را بهبود می
. نمایند عملبسان محرك رشد 

بعضی از بینروزگی 42تا  29ضافه وزن در از نظر ا
ي پودر چویل و تیمار شاهد تیمارهاي دریافت کننده

-به نظر می. )>05/0P(داري وجود داشتاختالف معنی

روزگی در  42تا  1رسد کاهش اضافه وزن روزانه در 
پودر چویل به سبب کاهش  يتیمارهاي مصرف کننده

که هر به سبب این. مصرف خوراك این تیمارها باشد
میزان ، دارندهاي مفید متفاوتی یک از مواد افزودنی آمیخته

 همجویی در آزمایش هاي مورد بهرهدوز مصرفی و آمیخته
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ضریب نتایج. باشد مؤثر دست آمدهه تواند در نتایج بمی
با نتایج روزگی  42تا  1و  42تا  29تبدیل غذایی در 

گزارشکه2007در سال همکارانو Crossبررسی 
برمثبتیپیامدبومادرانگیاهوآویشنروغنکردند

به نظر . مطابقت دارددارندگوشتیهايجوجهکارکرد
کاهش رسد بهبود ضریب تبدیل غذایی، ناشی از می

 باشد کهبار در دستگاه گوارش هاي زیانجمعیت باکتري
تیمول و  مانندثرؤخود به علت وجود ترکیبات م

که ویژگی است فنولی  ترکیباتکارواکرول و دیگر 
حریک تراوش ت. دارندبار هاي زیان پادمیکروبی بر باکتري

از جمله  همجویی بهتر از مواد مغذي و بهرهمواد گوارشی 
توانند در توجیه بهبود کارکرد  سازوکارهایی هستند که می

در . )1392مصدق و همکاران(مورد توجه قرار گیرند
 ي غذاییبه جیره پودر گیاه چویل 4/0روزگی افزودن 28
شکمی داري باعث کاهش چربی درونطور معنیبه

-میگیاهیهاياسانس. هاي مورد آزمایش شدجوجه

درچربیيذخیره، سرمهايچربیکاهشباتوانند
) Yoshioka et al. 2000(دهندکاهشرابطنیيمحوطه

حفظهمچنینوالشهکیفیتبهبودسببترتیباینبهو
. شودکنندهمصرفسالمتی

هاي خونی نشان داد که میزان نتایج مربوط به فراسنجه
چویل  درصد 8/0و  4/0کلسترول تیمارهاي مصرف کننده 

تر از شاهد بودند ولی با هم اختالف داري کمطور معنیبه
1390در سال همکارانوشریفی. داري نداشتندمعنی

وکلسترولمیزانجیرهدرکلپورهنشان دادند مصرف
LDLو میزانکاهشگوشتیهايجوجهدرراسرمHDL

. باشدکه با این پژوهش همسو میدادافزایشراآن
دهند که برخی از فالونوئیدها سبب ها نشان میپژوهش

شوند می 3T3L-1در یاخته  GPDHجلوگیري از کارکرد 
. شودمی گلیسرید سرمتريسبب کاهش  ،که در نتیجه

Qureshi نشان دادند که  1983در سال و همکاران
پیامدهاي کاهندگی کلسترول مرتبط با تیمول و کارواکرول 

. شوندردوکتاز می HMG-COAبوده که باعث مهار 
گزارش کردند که 1388در سال زاده و همکارانتیموري

جویی از کارواکرول سبب تحریک رشد و تکثیر بهره
 اينقش برجسته هااین باکتري. شود ها میالکتوباسیلوس

هاي سرمی هاي خونی و کاهش چربیدر بهبود فراسنجه
.)Qureshi et al. 1983(دارند

نتایج این پژوهش با ، در مورد فلور میکروبی روده
Helanderاستنمودهکه بیان1998در سال و همکاران

ايرودهزايبیماريهايمیکروبرشد،هاآمیختهاینکه
بهبودرامغذيموادجذبوگوارشونمودهمحدودرا

نماید کنشرشدمحركماننداستممکنوبخشدمی
در ها و همکاراننقی. مطابقت دارد، سو بوده استهم

هاي گزارش کردند که گیاه چویل روي باکتري1394سال 
مفید دستگاه گوارش اثرات سودمندي داشته و باعث 

، زاهاي بیماريد ولی روي باکتريیها گردافزایش شمار آن
1389در سال الهوجی و همکاران.اثرات تخریبی داشت

هاي هاي روغنکارکرد آمیختهبیان کردند که روش اصلی 
ها بر اساس توانایی این مواد براي نفوذ به مفید بر باکتري

نازك ساخت شده از دو  يغشا(چربی غشاء يدو الیه
زا و افزایش تراوایی بیماري) هاي چربیمولکول يالیه

در سال و همکاران Humprey. باشدیاخته می يدیواره
-پادزیستی می ترکیباتگزارش کردند که برخی  2002

هاي سودمند را رشد باکتري ،توانند با مهار انتخابی خود
بار، سبب هاي زیانافزایش دهند و با کاهش تعداد باکتري

ایشان بیان .هاي سودمند شوندافزایش تعداد باکتري
هاي مفید وارد سیتوپالسم زمانی که این آمیختهکردند 

اي رونوشت یاخته وندر با جلوگیري از ،شوندباکتري می
، روش دیگر. زنندژنتیکی باکتري آسیب می يبه ماده

زدن سوخت و ساز آنزیمی با بر هم پاسخدخالت در 
ها رود این آمیختهگمان می. باشدها میزااي بیماريیاخته

. اندشده هاي سودمند سبب رشد و تکثیر گزینشی باکتري
 نتایجدست آمده با به نتایج، در مورد ایمنی هومورال

که نشان 1390در سال آزمایش طهماسبی و همکاران
 2یا  1، 5/0حاويهايجیرهازکههاییدادند جوجه
باالتريپادتنعیار، کردندمصرفآویشندرصد برگ

هاي آمیختهبیان کردند که ایشان.داردمطابقتداشتند



سیامک پارسایی و همکارانپور، محمد فرجام

1395زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 98

پاسخاستممکنکارواکرولوتیمولمثلآویشنکاراي
مشاهده شده . کندتحریکرامتابولیکیتغییرهايوایمنی

سطوح باالتري ، یوانات داراي فلور میکروبی طبیعیحکه 
از ایمونوگلوبولین را داشته و کارکرد فاگوسیتوزي بهتري 

 .Cross et al(دندار رابر حیوانات عاري از میکروبدر ب

2007( .AL- Ankari  با  2004در سال و همکاران
ها پادتن نیوکاسل در جوجه برضدارزیابی پاسخ ایمنی 

هاي تغذیه شده با نشان دادند که عیار پادتن در جوجه
هایی مثل تیمول و کارواکرول دارند، نعناع که آمیخته

باالتر بود و بیان کردند که این ترکیبات توانایی تحریک و 
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Abstract
Restriction of using antibiotics in human and animal brought an increasing application of 

effective biological compounds in this regards. In present research, to investigate the effects 
of Chevill powder on microflora and immune response of female broiler chicken, a total of 
476 commercial broilers (Cobb strain) randomly assigned to 7 treatments, each with four 
replicates in a way that each replication contained 17 chicks.  Birds fed the same basal diets 
treatment with 0% (control), 0.4 and 0.8% Chevill powder in days 1 to 28, 29 to 42 and 1 to 
42. For evaluating the immune system response in the days 28 and 35, we injected sheep’s red 
blood cells (SRBC) into wing vein of two birds at each replicate. To measure the carcass 
weight, fat weight, triglycerides, cholesterol, HDL and VLDL, two birds were killed in each 
replication. The highest average of daily gain observed in the control group and the lowest 
one was seen in 0. 8 percent Chevill. Lactobacillus count significantly increased in 0.4% or 
0.8% Chevill treatments, but E. coli was decreased significantly on day 28 of age (p<0.05). In 
day 42 of age, the highest Lactobacillus count was detected in 0.8 F, and the lowest ones 
detected in the control group. The highest E. coli count detected in control, and the lowest one 
was seen in the 0.4 F group. The antibody titers against SRBC were significantly affected by 
treatments. The maximum total immunoglobulin and the highest IgM were seen in the group 
fed 0.8 F. This experiment shows that Chevill would have favorable effects on chicken 
performance, some small intestine microflora and humeral immune response in broilers 
chickens. 
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