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 مقدمه
 ،یورمحرک رشد در خوراک ط هایبیوتیکیبا وجود مصرف آنت       

را  یمقررات یکامتحده آمر یاالتاروپا و ا یهاست که اتحاد یچند سال

 یوردر صنعت ط یباتترک یناز ا یاریمصرف بس یتممنوعمنظور به

 اپییپ هایدنبال گزارشبه ینیقوان یناجرا گذاشته است. وضع چنبه

 ایهماندهیباق یجادا چنینو هم یاییمقاومت باکتر یجادبر ا یمبن

 صورت کنندگانسالمت مصرف یدو تهد یدام هایدر فراورده ییدارو

 ورمنظبه یادیز هایتالش یاد شده، موارد به توجه با. است گرفته

ت. انجام شده اس ها،بیوتیکیآنت یگزینمواد جا یو معرف ییشناسا

و  ییدارو یاهانگ ی،آل هاییداس ها،زیممانند آن یمتعدد یباتترک

اده استفپرندگان  یمنظور بهبود سرعت رشد و سالمتبه هایوتیکپروب

 افزودنى (. بیوهربالBarkholder ،2003و  Pattersonشده است )

 چنینهم و سیر، آویشن هاىاسانس حاوى که است گیاهى کامالا 

 ورطبه اخیراا است که دیگر گیاهى مکمل های چندعصاره و هااسانس

 نیز درخصوص وسیعى تبلیغات و شده بازار وارد و ای تولیدگسترده

 سالمتى طیور سطح ارتقاى و عملکرد بر آن از استفاده مفید اثرات

که  Thymus vulgaris)) نام علمیاست. گیاه آویشن به گردیده انجام

یر علفی معطری از خانواده نعناعیان است است و ترکیباتی نظ گیاه

ی تشکیل ها دارد. از اجزای اصلاسانس،  ساپونین، گلیکوزیدها و تانن

ت اسانس آویشن تیمول، کارواکرول، لینالئول و سینئول اس دهنده

(Bolukbasi  ،2006و همکاران).  تیمول جز اصلی اسانس آویشن

کارواکرول موجب تحریک رشد،  .(Basílico ،1999) شودمحسوب می

 یکروشده و م هابهبود ایمنی و فاکتورهای خونی و تکثیر الکتوباسیل

ول و کارواکر یمولت (.Tschirch ،2000) بخشدفلور روده را بهبود می

ید ضد ، خاصیت شددارند اکسیدانییخاصیت آنت کهینعالوه برا

 یباکتریایی و ضدقارچی داشته که سبب از بین رفتن تعادل در غشا

لیز سبب دهیدره شدن و پالسمو اسلولی باکتری و قارچ شده و نه تنه

برده و  شود بلکه تعادل یونی را در سلول باکتری و قارچ از بینیآن م

 یاهیگ داروی .(Shaariat-Samsam، 2005) شودمی هامرگ آن موجب

 ، عصارهدارو ینا یهاست. ماده اول گیاهی صددرصد ییدارو بیوفینیآنت

ر گیاهان مواد موثر موجود د کهبا توجه به ایناست.  یباغ یشنآو یالکل

واد، م ینچنین برخی از او هم کننددارویی اثر یکدیگر را تشدید می

ین الذا در  دهند،یجذب یکدیگر را در دستگاه گوارش طیور افزایش م

تا نیز ترکیب از مواد موثره گیاهانی مانند مریم گلی، مرزه و آق اوس

و همکاران،   Moshafi؛2003و همکاران،  Lee) استفاده شده است

 یهایماریو درمان ب گیرییشدر پ یاهیگ یبترک این .(2005

  یوتیکی دارد.موثر بوده و اثرات پرب یو قارچ یاییباکتر

 هامواد و روش

خریداری  94در سال  قطعه جوجه یک روزه گوشتی 33000       

گروه  یهاجوجه شدند.گروه مساوی تقسیم  2طور تصادفی به و به

A لیتر در هزار لیتر میلی  200 زانیمرا بهبیوهربال  گیاهی ، مکمل

گروه  یهاجوجه .کردند افتیدردوره پرورش  در کل یدنیآب آشام

B کردند.ن افتیرا دربیوهربال  گیاهی مکمل شاهد،عنوان گروه به 

های هر دو گروه ضدبیماری آنفلوانزا با واکسن کشته دوگانه جوجه

روش زیر پوست پشت ، به(H9N2)تیپ آنفلوانزای تحت  -نیوکاسل

چنین ضدبیماری نیوکاسل و برونشیت با هم .گردن واکسینه شدند

روزگی  9روش اسپری، درسن واکسن ویتابرون در سن یک روزگی به

روزگی با واکسن  20سن  درروش قطره چشمی، به B1واکسن  با

چنین هم .روزگی با واکسن السوتا ایمن شدند 30کلون و درسن 

روزگی  24و  16علیه بیماری گامبورو با واکسن گامبوکال در سن 

)قبل از واکسیناسیون(،  0 روزهای در شدند. واکسینه آشامیدنی روشبه

گیری خون طور تصادفی، بهقطعه از هر گروه 35از  پایان دوره و 

در  HIآزمایش  نیوکاسل باعیار پادتن علیه واکسن و انجام شد 

. در گیری شداندازه آزمایشگاه بخش طیور دانشگاه شهید چمران

های مورد بررسی، با استفاده از دست آمده در گروههای بهپایان داده

و با استفاده از روش آنالیز واریانس 16نسخه  SPSS افزار آماری نرم

 مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. طرفهیک
 

  نتایج

های در گروه را نیوکاسل میانگین عیار پادتن ویژه مقایسه       

دهد در نمونه گیری پایان دوره بین در نشان می 1 مختلف  در جدول

 داری وجود دارد. اختالف معنی Bو A گروه

 

 خطای استاندارد عیارپادتن ویژه ±میانگین مقادیر  :1جدول

با روش ممانعت از هماگلوتیناسیون  2نیوکاسل بر مبنای لگاریتم   

 گیریزمان  نمونه

 هاگروه

 پایان دوره صفر

(A) 1/1±79/7 b 1/1±  6/4 

 1/1 ±79/7 a 03/1 ±72/5 (B)شاهد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .ستاخطای استاندارد  ±میانگین  2لگاریتم  مقادیر درون جدول بیانگر
با گروه  داریدهنده وجود تفاوت معنمتفاوت در هر ستون، نشان نیحروف الت*

 (.P<05/0ت )مرتبط اس
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 بحث
های پرندگان صنعتی ین بیماریترمهمبیماری نیوکاسل از        

های کشور هستند که سالیانه خسارت و صدمات فراوانی را به مرغداری

کند. رعایت کامل اصول بهداشت و و سایر نقاط جهان وارد می

ها گیری از این بیماریپیشهای واکسیناسیون مناسب، ازجمله راه

ها حاکی از آن است که گیاهان دارویی از جمله آویشن، است. بررسی

ها به ها و نسبت هتروفیلداری بر درصد لمفوسیتاثرات معنی

ها موجب افزایش ترتیب که استفاده از آن، بدینها داردلمفوسیت

نسبت  داری نیز درها و کاهش معنیداری در درصد لمفوسیتمعنی

 وNobakht ) گرددها و بهبود ایمنی میها به لمفوسیتهتروفیل

Mehmannavaz ،2010). گیاهانی  مطالعات حاکی از آن است که

مانند آویشن که غنی از فالوونوییدها و ترکیبات ترپنی هستند، با 

و با اثرات ضدباکتریایی خود، موجب تقویت  Cافزایش فعالیت ویتامین 

 (. 2005و همکاران،  Sarica) شوندحیوانات می سیستم ایمنی در

چنین کارواکرول موجود در عصاره آویشن، موجب تحریک رشد، هم

(. مطالعاتی Tschirch، 2000) گرددمی خونی بهبود ایمنی و فاکتورهای

بر پاسخ ایمنی  های گیاهیکه دیگر پژوهشگران در مورد اثر عصاره

 است:شرح ذیل اند بهانجام داده

 Rahimi       ( به بررسی تاثیر سه نوع عصاره2011و همکاران ) 

های گیاهی، شامل آویشن، سرخارگل و سیر بر ایمنی هومورال جوجه

در  %1/0آبی آویشن با دوز  گوشتی پرداختند. در این بررسی، عصاره

روزگی علیه بیماری  23ها در سن آب آشامیدنی استفاده شد. جوجه

 7روش آشامیدنی واکسینه شدند. سپس السوتا به نیوکاسل با واکسن

گیری انجام شد. نتایج نشان داد روز پس از واکسیناسیون، خون 14و 

داری درعیار پادتن ویژه های مختلف، اختالف معنیکه بین گروه

ویروس واکسن نیوکاسل وجود ندارد و عصاره آویشن نتوانسته است 

ل را در مقایسه با گروه شاهد عیار پادتن ویژه ویروس واکسن نیوکاس

داری افزایش دهد. نتایج این آزمایش با نتایج پژوهش طور معنیبه

به بررسی اثر عصاره Abdulkarimi (2011 ) حاضر مطابقت ندارد.

های گوشتی آویشن بر پاسخ ایمنی علیه ویروس نیوکاسل در جوجه

، %2/0الکلی خالص آویشن با دوز  پرداخت. در این پژوهش عصاره

های گوشتی استفاده شد. در آب آشامیدنی جوجه %6/0و  4/0%

روش تزریقی در عضله روزگی با واکسن نیوکاسل به 8ها در سن جوجه

روزگی انجام  42و  21گیری در سن سینه واکسینه شدند. سپس خون

روش االیزا سنجیده ویروس واکسن نیوکاسل به شد و عیار پادتن ویژه

پژوهش حاکی از آن است که عصاره الکلی آویشن شد. نتایج این 

روزگی،  42و  21واکسن نیوکاسل را در سن  نتوانست عیار پادتن ویژه

داری افزایش دهد. نتایج این طور معنیدر مقایسه با گروه شاهد به

پژوهش با نتایج پژوهش حاضر مطابقت ندارد که دلیل این تفاوت 

مایش و تفاوت در برنامه ممکن است ناشی از تفاوت در روش آز

( به بررسی تاثیر عصاره 2013و همکاران )Rafiee  واکسیناسیون باشد.

های گوشتی پرداختند. در این آویشن و زنجبیل بر ایمنی جوجه

غذایی افزوده  به جیره %5/0الکلی آویشن با غلظت  بررسی، عصاره

که روزگی انجام شد. نتایج نشان داد  42گیری در سن شد. خون

ویروس  آویشن موجب افزایش عیار پادتن ویژه استفاده از عصاره

شود. نتایج این بررسی با نتایج پژوهش حاضر واکسن نیوکاسل می

( به بررسی اثر سطوح مختلف 2014و همکاران ) Saleh مطابقت دارد.

های گوشتی پرداختند. در آویشن و زنجبیل بر ایمنی هومورال جوجه

گرم در میلی 300و  200، 100میزان آویشن به این آزمایش، روغن

ها در سن غذایی جوجه گوشتی استفاده شد. جوجه کیلوگرم در جیره

روزگی با  24و 14روزگی با واکسن نیوکاسل و در سن  32و  18، 8

، 28، 21گیری در سن واکسن گامبورو واکسینه شدند و سپس خون

های مختلف بین گروهروزگی انجام شد. نتایج نشان داد  42و  35

ویروس واکسن  روزگی، عیار پادتن ویژه 35و  28، 21آزمایش در سن 

روزگی،  42دار ندارد. اما در سن اختالف معنی نیوکاسل و گامبورو

گرم در هر کیلوگرم جیره، توانست عیار میلی 200روغن آویشن با دوز 

دهد که این ویروس واکسن نیوکاسل و گامبورو را افزایش  پادتن ویژه

روزگی، با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.  42نتایج در سن 

Nobakht  اثرات سطوح مختلف پودر و  یبه بررس( 2010)و همکاران

 یاهتخم مرغ، فراسنجه تیّفیک ،تبدیل ضریب شیرازی بر شنیآو عصاره

 ،یبررس نای در .پرداختند گذارتخم هایخون مرغ یمنیو ا ییایمیوشیب

 هایمرغ ییغذا رهیمختلف به ج هایبا غلظت شنیآو پودر و عصاره

گرفتند اضافه کردن سطوح مختلف  جهنتی هاآن. شد افزوده گذارتخم

 دارییپرورش، اثر معن کل دوره در ،ییغذا رهیج به شنیآو عصاره و پودر

( در 2010و همکاران ) Kalantar .ندارد ییغذا لیتبد بیبر ضر

صورت آشامیدنی به بررسی تاثیر مصرف اسانس آویشن بهای مطالعه

های گوشتی پرداختند. در این آزمایش، عصاره آویشن جوجه عملکرد بر

ها ، به آب آشامیدنی جوجه%2/0 و %15/0 ،%1/0  خالص در سطوح

میزان خوراک مصرفی و  نشان داد،مذکور . نتایج تحقیق اضافه شد

های آزمایشی پرورش، بین گروهدر کل دوره ، افزایش وزن روزانه

ترین بیشدر پژوهش مذکور،  .دار وجود داشتمعنی تفاوت آماری

عصاره  2/0به سطح  ، مربوطمیزان خوراک مصرفی و افزایش وزن

به گروه مربوط ترین میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن آویشن و کم

ضریب ترین کمذکر است که در پژوهش مذکور، بود. الزم به شاهد

. شاهد بود گروه به مربوط ترینو بیش %2/0 طحتبدیل غذایی مربوط س

Amooz mehr  وDastar (2009) الکی دو گیاه  عصاره تاثیر به بررسی

پایه  های گوشتی پرداختند. یک جیرهسیر و آویشن بر عملکرد جوجه
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تا  22روزگی( و پایانی ) 21تا  0های آغازین )برای هر یک از دوره

سیر همراه  عصاره آویشن و عصاره %6/0و  3/0تهیه و با مقادیر ( 42

های مورد شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که عصاره

داری بر افزایش وزن، آویشن( نتوانستند تاثیر معنی استفاده )سیر و

های گوشتی داشته ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک جوجه

 گیاه فرار هایتاثیر روغن رسی( به بر2013)و همکاران Feizi باشند .

 عصاره پرندگان. پرداختند نر گوشتی هایجوجه عملکرد بر آویشن

در کل  جیکردند. نتا افتیدر یدنیدر آب آشام %02/0را با دوز  شنیآو

میانگین ضریب تبدیل  نیب داریپرورش نشان داد تفاوت معنی دوره

دارد و در گروه  جودظ آماری وو شاهد، از لحا ماریغذایی دو گروه ت

اثر  ی( به بررس2005و همکاران ) Sarica بود. شاهدتر از تیمار کم

 یعیطب یاهیگ یمحرک رشد و دو افزودن کیوتبییاستفاده از آنت

 رهیبه ج یخارج می( همراه و بدون اضافه کردن آنزریو س شنی)آو

صورت به شنیآو ش،یآزما نیپرداختند. در ا یگوشت هایجوجه ییغذا

 جیاضافه شد. نتا ییغذا رهیبه ج لوگرم،یگرم در هر ک 1پودر با دوز 

در  دارییها نشان داد در کل دوره پرورش اختالف معنمطالعه آن

 هایگروه نیب ییغذا لیتبد بیمصرف دان، ضر زانیوزن، م شیافزا

 این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل .وجود ندارد شیمختلف آزما

 یدنیآب آشاملیتر در هزار لیتر میلی  200میزان بیوهربال به گیاهی

داری در طور معنیتوانست عیار پادتن ویژه ویروس نیوکاسل را به

توان اظهار داشت مقایسه با گروه شاهد افزایش دهد. بنابراین می

باشد حاوی عصاره سیر و آویشن می مکمل گیاهی بیوهربال که عمدتاا

سته است بر سیستم ایمنی همورال پرنده تاثیر در دوز مذکور توان

های گیاهی توانسته است سطح پادتن مثبت داشته باشد و این عصاره

داری طور معنیهای تیمار در مقایسه با گروه شاهد بهرا در خون جوجه

 افزایش دهد.
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