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 های گوشتیهای خونی در جوجهفراسنجه

 داریوش شکوری استاد )اساتید( راهنما: دکتر میر

 استاد )اساتید( مشاور: دکتر فرزاد میرزائی و دکتر منصور باقری

 دانشگاه: محقق اردبیلی گرایش:تغذیه دام رشته:علوم دامی مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

   60تعداد صفحه: 7/7/1389تاریخ فارغ التحصیلی: دانشکده:کشاورزی

 قابلیت هضم ایلئومی، جوجه گوشتیهای لیپیدی سرم خون، فراسنجه کلید واژه ها: عصاره آویشن، عملکرد رشد،

های لیپیدی خون، آنتی بیوتیک محرک رشد فالومایسین بر عملکرد رشد، فراسنجه چکیده: به منظور بررسی اثر عصاره آویشن کوهی و

قطعه جوجه گوشتی یک  360آزمایشی با استفاده از های گوشتی، قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی و اوزان نسبی برخی از اندام های جوجه

با  2×3روز روی بستر انجام شد. آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی با ترتیب فاکتوریل  35برای مدت  308روزه از سویه تجاری راس 

جیره حاوی ذرت و فاکتور دوم شامل  چهار تکرار و شانزده پرنده در هر تکرار صورت گرفت. فاکتور اول شامل دو سطح جیره حاوی گندم و

درصد جیره بودند. نتایج حاصل  1/0درصد و آنتی بیوتیک فالومایسین به مقدار  1/0سه سطح: بدون ماده افزودنی، عصاره آویشن به مقدار 

افزایش وزن  (،p<0001/0روزه آزمایش، جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی ذرت دارای مصرف خوراک ) 35نشان داد که طی دوره 

(01/0p<( و ضریب تبدیل غذایی )0001/0>p)  باالتری نسبت به جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی گندم بودند. افزودن آنتی بیوتیک

( جوجه های p<05/0در مقایسه با حالت عدم استفاده از افزودنی به مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی یکسان و افزایش وزن بیشتر )

( و بهبود ضریب >01/0pمنجر شد. تاثیر عصاره بر افزایش وزن معنی دار نبود ولی موجب کاهش معنی دار مصرف خوراک ) تغذیه شده

 pH(جوجه ها شد.اثر متقابل نوع غله و نوع افزودنی در این دوره معنی دار نبود. هیچ یک از افزودنی ها بر >05/0pتبدیل غذایی )

شده با جیره ذرت اثر معنی دار نداشته اما عصاره آویشن در جیره های حاوی گندم بدون تاثیر معنی  های گوارشی جوجه های تغذیهشیرابه

( شد. آنتی بیوتیک نیز کاهش معنی دار p<001/0شیرابه سکوم ) pHمحتویات سنگدان و ایلئوم، موجب افزایش  pHداری روی 

(01/0p< )pH  21شیرابه ایلئوم جوجه های ( 05/0روزه را در بر داشت. وزن نسبی گوشت سینه، افزایش معنی داریp<در جوجه ) های

(. چربی >05/0pدریافت کننده افزودنی نشان داد. همچنین افزودن آنتی بیوتیک به جیره حاوی ذرت موجب افزایش وزن نسبی ران ها، شد)

های آزمایشی قرار نگرفت. قابلیت هضم ها، تحت تاثیر تیمارسرم خون جوجه HDLرید و کلسترول حفره بطنی، کلسترول کل، تری گلیس

ها موجب افزایش قابیت . افزودنی >p)05/0ایلئومی ماده خشک، ماده آلی و انرژی خام  جیره حاوی ذرت بیشتر از جیره حاوی گندم بود )

. در پایان استفاده از عصاره آویشن کوهی نتوانست عملکرد >p)05/0ره گندم شدند)هضم ایلئومی ماده خشک، ماده آلی و انرژی خام در جی

 رشدی مشابه آنتی بیوتیک نشان دهد ولی موجب استفاده بهتر از خوراک مصرفی در جوجه ها گردید.
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 تعریف مسئله -1-1

و کیفی غذای انسان و حیوان را می احتیاجات کجوانی است و اغلب تحقیقاتی که نسبتاً تغذیه علم 

، در نیمه اول قرن بیستم صورت گرفته شده است. نقش طیور در کشف، جداسازی ردهمعین ک

حقیقاتی را در اند تتوانسته باشد. محققان با استفاده از طیورمیوتشخیص عناصر غذایی حائز اهمیت 

صول علم تغذیه را که غالباً در مورد انسان و سایر های مختلف انجام دهند و به این ترتیب ازمینه

حیوانات یکسان است مورد بررسی قرار دهند.  بنابراین، اطالعات به دست آمده در باره تغذیه طیور از 

 (.1379)پوررضا،  اطالعات مربوط به تغذیه سایر حیوانات بیشتر است

 هانیاز به ماده و انرژی برای ادامه حیات انسانبا توجه به افزایش سرسام آور جمعیت، روز به  روز 

و مواد معدنی رنج  هان، ویتامینئیمیلیارد نفر از کمبود پروت 2شود. در جهان امروز بیش از یشتر میب

درصد افزایش یابد تا بتواند  60، تولید مواد غذایی بایستی در حدود  2025برند. به طوری که تا سال می

این افزایش جمعیت باشد. لذا دسترسی همیشگی به منابع غذایی مورد نیاز جوامع پاسخگوی تقاضای 

. ازجمله این منابع، (2005)گریگس، بشری به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر در آمده است 

. اکنون بشر باشدمیاز جایگاه ویژه ای برخوردار  است که خصوصا گوشتمینی دائیهای پروتفراورده

ی های تولید کننده غذا را هرچه بیشتر سرعت بخشد و در این راه روشهاا روند رشد دامکند تمیتالش 

 یای، ژنتیکتغذیهای است که عوامل هورمونی، پیچیده گیرد. رشد دام پدیده حیاتیمیمختلفی را به کار 

ها تاثیر دهی دامروی توان تولیدی و بهره در آن نقش دارند. رشد مهمترین عاملی است که یو متابولیک

یک . ی اهلی  شده استهاروی دام هااز روند کنترلی انسانمیجزء مه هاگذارد و دستکاری رشد داممی

ای است که اگر به مدت طوالنی و در مقادیر کم به مادهمحرک رشد ممکن است چنین تعریف شود: 

موادی که بدین منظور به کار گرفته گردد. میاضافه شود باعث افزایش عواید اقتصادی  هادام خوراک

 شوند باید یکی از این دو نقش و در بعضی موارد هر دو نقش را ایفا کنند:می
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هایی که سالم از طریق افزایش میزان رشد یا بهبود ضریب تبدیل غذایی در دام یی( باال بردن کارا1

 دارند.میکافی دریافت  خوراکبوده و 

در  های محیطی و توانایی مبارزه در برابر تهاجم میکروبهادر برابر استرس ( حفظ سالمتی دام2

 (.1378ی پرورش متراکم )یگانی و حاج صادق، های نوین دامپروری بویژه سیستمهاسیستم

 

 ی خوراکیهاافزودنی -2-1

هی مدرن به طیور، ی خوراک دهاو روش ی اخیر در مواد افزودنی به جیره طیورهای سالهاپیشرفت

دهند. مواد افزودنی به خوراک نه فقط محرک رشد و بهبود میخوراک را در جایگاه اول اهمیت قرار 

تواند به واسطه این مواد بهبود یابد. میباشند، بلکه سالمتی طیور نیز میدهنده بازدهی خوراک 

گیری از کار روند اثرات مثبتی در بهره ی طیور اگر به صورت مناسبی بههای جدید در جیرههاافزودنی

های های محرک رشد در جیره جوجهمطالعات متعددی در به کار گیری از افزودنیمواد غذایی دارند. 

؛  1378ی محرک رشد )یگانی و حاج صادق، هاآنتی بیوتیک توان بهگوشتی صورت گرفته است که می

های ، مکمل(2007؛ له ویک و همکاران، 2003 اسیدهای آلی )دنلی و همکاران،(، 2005گریگس، 

؛ 1995؛ گیبسون و رابرفورید، 1989فولر، ( هاو پروبیوتیک هاپربیوتیک، (1379)شکوری، آنزیمی 

؛ هرناندز و 2005)لی و همکاران،  های ضروری آنهاو روغن ییگیاهان داروو  (2000گیبسون و فولر، 

 ( اشاره نمود.2007ان، ؛ کراس و همکار2004همکاران، 

 

  هاآنتی بیوتیک -1-2-1

و عوامل ضد  هاآنتی بیوتیک ،نداهنخستین موادی که به عنوان افزودنی خوراکی مورد توجه قرار گرفت

گروهی از ترکیبات  ها(. آنتی بیوتیک2005؛ گریگس، 2004گونکاکول و همکاران، ) هستندباکتریایی 

  تولید هااز جمله قارچ هابیولوژیکی توسط بعضی از گیاهان یا میکروارگانیسمصورت ه شیمیایی هستند که ب

3 



اروها برای د. اگرچه این دهندنشان میرا  هارشد باکتری گیشوند و خواص باکتری کشی یا بازدارندمی

 هایوتیکبآنتی کشف گردید که  1949روند ولی در سال میدر انسان و حیوانات به کار  هادرمان بیماری

وند، شیممخلوط دام که با جیره میمیلی گرم در کیلو گرم خوراک( هنگا 10تا  5به مقدار کم )تقریبا 

 (.2007؛ کاستانون، 1379)پوررضا، کنند سرعت رشد را تسریع می

ن ییپا رادیمقدهه است که این داروها با  2ی اهلی ، حدود هادر بسیاری از کشورهای پرورش دهنده دام 

اثرات  . روندمیبه کار  هادرمانی برای مبارزه علیه بیماری مقادیرو با  خوراکبه عنوان محرک رشد همراه با 

یا  ، بیشتر در مجراهان آنتی بیوتیکییها در این دو زمینه به خوبی شناخته شده است. اثرات سطوح  پاآن

گردد که در میهبود ضریب تبدیل غذایی شده و باعث شود و منجر به افزایش رشد و بمیسطح روده ظاهر 

الحاً صرفه جویی نی اصطو برخی از مواد معد هاپروتئین ،هااستفاده از برخی اجزاء غذایی مانند ویتامین

 (.2005صورت گیرد )گریگس، 

 باشند:میدارای اثرات زیر هاآنتی بیوتیک

ی مخرب هانماید و فعالیت میکروارگانیسمی مفید مهیا میهامیکروارگانیسممحیط را برای رشد   -الف

 .سازندمیرا متوقف 

 را قابلیت دسترسی  یا جذب بعضی از مواد مغذی برای مثال کلسیم، فسفر و منگنز هاآنتی بیوتیک  -ب

وم گردند. زیرا در نتیجه تحریک سممیدهند. همچنین تا حدی باعث نازک شدن دیواره روده میافزایش 

ی مولد سم، ممکن است دیواره روده مرغ ضخیم هایا سایر میکروارگانسیم 1ولچی -حاصل از کلستریدیوم

 گردد.میآنتی بیوتیک این عارضه در دیواره روده برطرف میشود که با مصرف مقدار ک

ی میکروبی که در دستگاه گوارش یا در سایر نقاط بدن هااز بیماری هادر اغلب مواقع آنتی بیوتیک  -ج

از یک آنتی بیوتیک مثل باسیتراسین میبخشند. مصرف مقدار کمیآیند جلوگیری کرده و یا بهبود میبوجود 

ی خفیفی که در یک مرغداری هامعموالً در کنترل بیماری هاروی، پنی سیلین، تتراسایکلین و یا ترکیبی از آن

 (.1379موثراست )پوررضا،  ،شوندمییافت  خوب نیز

                                                           
1Clostridiuem welchii 
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ی خفیفی که در یک هامعموالً در کنترل بیماری هاروی، پنی سیلین، تتراسایکلین و یا ترکیبی از آن

 (.1379موثراست )پوررضا،  ،شوندمیمرغداری خوب نیز یافت 

 

 هامنوعیت استفاده از آنتی بیوتیکم -1-2-1-1

درصد علت  30 ،ناشی از عوامل شناخته شده با منشاء غذای هابیماری نفر مبتال بهمیلیون  8/13از 

 هادرصد مربوط به ویروس 67و هادرصد مربوط به انگل 3ی باقی مانده هاباکتریایی داشته است و از نمونه

. وقتی ها بودندباکتریهای با منشاء غذا ناشی از درصد افراد بیمار بستری شده مبتال به بیماری 60است. 

ی با منشاء غذا، هاو میزان مرگ ومیر تخمین زده شد، مشخص شد که در موارد منجر به بیماری هاتعداد نمونه

درصد و اشرشیا  35درصد، کمپیلوباکتر 28 2از مرگ ومیر و به دنبال آن لیستریادرصد  31منجر به  1سالمونال

تواند یک مشکل میی مقاوم به آنتی بیوتیک هالودگی غذا با باکتریآدرصد بوده است.  3 (O157:H7) 4کلی

ی موجود در دستگاه هاتواند به باکتریمیجامعه باشد، این مقاومت آنتی بیوتیکی میمهم در سالمت عمو

سان ی موجود در دستگاه گوارش انهاتواند به باکتریمیاین مقاومت آنتی بیوتیکی  د.گوارش انسان منتقل شو

ی منتقل شونده از طریق غذا در طول دهه اخیر افزایش یافته هامنتقل شود. شیوع مقاومت دارویی در پاتوژن

باشد. همراه شدن میدر حیوانات تولید کننده غذا  هااست که در نتیجه استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک

ی مقاومت به آنتی بیوتیک را در میان هاژن ی مقاوم با عوامل متحرک مثل پالسمیدها انتشار سریعهاژن

ی مقاومت به آنتی بیوتیک و عوامل انتقال دهنده نشان داده هاکند. تجزیه مولکولی ژنمیتسهیل  هاباکتری

(. 2006، باجاجیی موجود در حیوان و انسان وجود دارد )تاکور و هااست که عوامل مشابهی در باکتری

در کشورهای در حال  هامقاومت به آنتی بیوتیک روند گسترش( 2007و همکاران )  براساس گزارش  ون

در مزارع  هاتوسعه بیشتر است که ممکن است به دلیل استفاده نا مناسب یا کنترل نشده از آنتی بیوتیک

مورد  91، یینمونه غذا 180 ازای که توسط این محقق در ویتنام صورت گرفته  مطالعهدر  پرورش دام باشد.

                                                           
1 Salmonella typhimurium   
2 Listeria 
3Campylobacter  
4 Escherichia coli 
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های در این مطالعه باکتریاشرشیا کلی وجود داشت.   هانمونه درصد 90سالمونال به دست آمد و در بیشتر از 

آزمایش آنتی بیوتیک  15 در مقابلرا ها  بیوتیکی غربال کرده و مقاومت آنمورد بررسی جهت مقاومت آنتی

مقاوم  هاده حداقل به یکی از آنتی بیوتیکی استخراج شهادرصد از سالمونال 5/50. مشخص شد که کردند

درصد از  8/83همچنین  گوشت خوک و طیور استخراج شده بود.درصد از این موارد از  89تا  78است که 

وابستگی شدید به مواد  (.1-1بود )شکل اشرشیا کلی استخراج شده نیز به حداقل یک آنتی بیوتیک مقاوم 

استفاده از این ترکیبات به  هاز بقایای آنها درغذا، موجب شدمیو نگرانی عمودر تغذیه طیور شیمیایی و داروها 

عدم استفاده از این توجه به خسارات فراوان ناشی از با د.وعنوان محرک رشد توسط اتحادیه اروپا تحریم ش

و  ایمرسیل ؛ ون1998)پورتر، 1عفونت نکروزه روده مانند کاهش عملکرد رشد و بیماری ترکیبات در جیره

ی این مواد به دنبال ترکیبات هااخیر موجب شده است که مصرف کننده در سالهای (2004همکاران، 

. از جمله این ترکیبات مواد موثره جایگزین باشند که هم طبیعی باشد و هم موجب اثرات نا خواسته نشوند

)فی ور و  تغذیه قرار گرفته استگیاهان دارویی هستند که امروزه مورد توجه بسیاری از محققین علم 

 (.2004؛ گونکاکول و همکاران، 1987 همکاران،

 

 های ضروری آنهاو روغن ییگیاهان دارو -1-2-2

تالش پیوسته بشر برای بهبود کیفیت زندگی خود، موجب استفاده از گیاهان به عنوان منبع غذا، پناهگاه، 

منجر به بعضی از گیاهان نیز به علت داشتن مواد فعالی که  شده است.لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی وغیره 

آشنایی بیشتر با اقوام مختلف  شوند.میاستفاده  هاجهت دارو و شفای بیماری ،شوندفعل وانفعاالت خاصی می

ا هشیمیایی و ارتباط آنها با بیماریموجب توسعه دانش بشری درمورد گیاهان دارویی و خواص و ترکیبات 

ادامه  نیزتا کنون شروع شده و  1950از سال این گیاهان اثرات دارویی  روی اتیتحقیق کارهای.  ه استشد

% از  40د، از طرف دیگر ناز داروهای تولید شده در آمریکا منشا گیاهی دارمینی . هم اکنون تقریباً دارد

                                                           
1 Necrotic Entridis  
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د نباشه شامل داروهایی با منشا گیاهی میی توسعه یافته تجویز شدهایی که توسط پزشکان در کشورهانسخه

 (.2006بتونی و همکاران، (

 

 

 حساس                      متوسط                    مقاوم                      

 (2005)زهرایی صالحی و همکاران،   هابه برخی از آنتی بیوتیک هامقاومت باکتری -1-1شکل 
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، دانه، ی مختلف گیاهان از قبیل جوانه، گلهاهستند که از بخش یی ضروری مواد معطر و فرارهاروغن

شوند )لی و میی ساده شیمیایی  مانند عصاره گیری آبی یا روغنی استخراج هاشاخه و ریشه، طی فرآیند

دفاعی در  ثانویه گیاهی محسوب شده که به عنوان سد هایاین ترکیبات به عنوان متابولیت(. 2004همکاران، 

ی هاترکیب خاک(. 1387کنند )حسن آبادی و خلجی، برابر حشرات، حیوانات و عوامل بیماری زا عمل می

عصاره مده از گذارد. استفاده عمیاثر  گیاهانترکیبات فعال  بر مقدارزراعی، شرایط رشد و روش عصاره گیری 

 اثرات دیگری نظیر ،هاآن خواص اما اخیراً به دلیل مطالعه روی باشد.می هابه دلیل ویژگی  طعم آن گیاهان

؛ 1998)اوزگوون و تانسی،  داده شده است حیوانات مزرعه ای نشانبرای  بودن و محرک رشدکشی میکروب 

 (.2007له ویک و همکاران، 

 گرفته شده است که به وسیله  "2کوینتا اسنتیا "از نظریه   "Essential oil"در عبارت  1کلمه اسنشیال

در تهیه دارو، در زمان قرون وسطی مورد   وادمقبیل معتقد بود این  ه است، ویپیشنهاد شد 3پاراسلسیوس

است که در داروسازی قرون وسطایی تعریف شده میمفهو 4"اسنتشیال اویل"استفاده بوده است. زیرا کلمه  

به طور  های ضروری مخلوط  بسیار پیچیده ای از چندین ترکیب است که خواص شیمیایی آنهااست. روغن

ه دلیل فعالیت ضد میکروبی خود مدت زمانی است که شناسایی شده اند، به جداگانه بسیار متفاوت است و ب

همین دلیل است که توجه زیادی را در تحقیقات روی پتانسیل خود به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک برای 

 (.2004و آرایشی معطوف کرده اند )لی و همکاران،  صنایع غذاییی آن در هااهداف درمانی و کاربرد

توان به معروفترین و میدارویی مختلف دارای خواص متفاوتی نیز هستند که از بین این گیاهان  گیاهان

 اشاره کرد. یعنی خانواده نعناعیان هاآنترین پرمصرف

 

 

 

                                                           
1 Essential 
2 Quinta Essentia 
3 Paracelsus 
4 Essential Oil 
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 1خانواده نعناعیان -1-2-2-1

 220حدود ی گیاهان گل دار است که با هاخانواده نعناعیان یکی از بزرگترین و مشخص ترین خانواده

 ،3ٍ، فلومیس 2مانند: نپتا هاد. بعضی از جنسنجهان گسترش دار هزار گونه در سرتاسر 4جنس و بیشتر از 

ی ضروری هاروغنداشتن و غیره تنوع بسیاری در مدیترانه و آسیا دارند. نعناعیان به دلیل  4ارموستاخیس

شوند. این گیاهان توسط که در بسیاری از اعضای این خانواده وجود دارد، شناخته می هادییخصوصاً ترپنو

مدارک به دست آمده  به طوریکه  (.1376)زرگری،  شده استهای ماقبل تاریخ نیزاستفاده میها از زمانانسان

خانواده در برخی مناطق  ی اینهاکه بعضی از گونه کندتائید میی باستان شناسی این مطالب را هااز حفاری

شود که میکشت شده است. همچنین چندین گونه از این خانواده در طب سنتی و جدید در ایران استفاده 

و  8، مرزنجوش7، مریم گلی6، آویشن5ی نعناعهاگردد. گونهآشوریان برمی –آن به زمان تمدن بابلیان  تاریخ

شوند میی غذا هم به صورت خانگی و هم در صنعت استفاده اهبسیاری از موارد دیگر به عنوان طعم دهنده

 (.2005)نقیبی و همکاران، 

گونه  124 هااز این گونه گونه و زیر گونه تنوع بسیار زیادی در ایران دارد. 410جنس و  46این خانواده با 

 34با  9سروتیپ، استاخیس 56سروتیپ، مریم گلی با   76ایران  هستند. نپتا با میدرصد( بو 30و زیر گونه )

در  هاسروتیپ، بزرگترین جنس 16سروتیپ، آویشن با  16سروتیپ، ارموستاخیس با  17سروتیپ، فلومیس با 

 (. 2005؛ نقیبی وهمکاران، 1376ایران هستند )زرگری، 

؛ 2002)سینگ و همکاران، ییکی از اعضای این خانواده که به دلیل داشتن خواصی مانند ضد میکروب

)پاستر و  ی(، ضد قارچ2008؛ جوهاس و همکاران، 2007؛ جانگ و همکاران، 2006 هوروسووا و همکاران،

؛ جوهاس و همکاران، 2006 )بلوکباشی و همکاران، ی(، آنتی اکسیدان2002؛ سلیمان و بادیا،1990همکاران،

                                                           
1 Labiatae 
2 Nepeta 
3 Phlomis 
4 Eremostachys 

5 Mentha 
6 Thymus 
7 Salvia 
8 Oreganum 
9 Stachys 
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دهنده (، افزایش 2008 (، ضد التهاب )جوهاس و همکاران،2007(، ضدسرطان )مبارک و همکاران، 2008

به تازگی مورد  ( و بسیاری خواص دیگر2007جانگ و همکاران، ؛ 2007 عملکرد هضم )کراس و همکاران،

آویشن است. محققین مختلف در تالش برای اثبات اثرات بهبود دهندگی عملکرد  ،توجه محققین قرار گرفته

 باشند.میرشد و قابلیت هضم مواد مغذ ی در طیور 

 

 ن آویش -1-2-2-1-1

، 1یی مانند: تیموس زیگیسهاآویشن یکی از گیاهان دو لپه ای از خانواده نعناعیان بوده و دارای گونه

 (.2007باشد )مبارک و همکاران، می و چندین گونه دیگر 2تیموس ولگاریس

 اشاره کرد 4تیموس کوتسیانوس و 3سیسندن موسیتدو گونه توان به رویند مییی که در ایران میهااز گونه

 (.1378)آزادبخت، 

 چرا باشد.میبه معنای جرات و قدرت در این زبان گرفته شده که   5از لغت یونانی تیموسآویشن اسم گیاه  

و شفابخشی  یینمادی برای اثر دارو آراستند ومیکه در قرون وسطی سربازان قبل از جنگ خود را با این گیاه 

پزشکان  کرد ومی ءین گیاه در مصر باستان نیز نقش عمده ای در مومیایی کردن اجساد ایفا. ابوداین گیاه 

 (.1998این گیاه را شناخته بودند )اوزگوون و تانسی،  انی و مصری اثر قوی و تحریک کنندگییون

متر رشد کرده و بر سانتی  40باشد، تا ارتفاع مینواحی مدیترانه بوده و گیاهی چند ساله  منشاء این گیاه 

ی کوچک، متقابل و هارویند. برگمیی نوک تیز به رنگ سبز تیره های کوچک و چوبی اش برگهاروی شاخه

ارغوانی یا کوچک، سفید،  های خاکستری رنگ است. گلهاکم و بیش نیزه ای شکل بوده و پوشیده از کرک

شوند به صورت مجتمع پدیدار میخارج  هاه از بغل برگیی کهاکه در قسمت فوقانی ساقه صورتی هستند

 (.1378شوند ) آزاد بخت، می

                                                           
1 T. zygis 
2 T. vulgaris 

3 T. daenensis 
4 T. kotschyanus   
5 Thymos 
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الکلی و پروپیلن  -ی آبی ، آبیهاشود. از عصارهمیاز این گیاه دارویی شربت، قرص، بخور و اسانس تهیه 

 2و کارواکرول 1شود. تیمولمیاستفاده فراوان  هاگالیکولی آویشن نیز در تهیه شامپو، کرم، پماد و دیگر فرآورده

آویشن مهمترین ترکیبات غیر فنولیک  4سیمن -و پی 3)ایزوتیمول( مهمترین ترکیبات فنولیک و لینالول

کند همچنین به دلیل میرا مهار  هاد. روغن آویشن با غلظت باالی تیمول به طور موثری رشد باکترینباشمی

(. محتوای روغن ضروری 2004باشد )لی و همکاران،میضد قارچی دارای اثر  5داشتن کارواکرول و جرانیول

گذارد. این روی ساختار شیمیایی آویشن اثر میتواند تحت تاثیر زمان برداشت قرار گیرد. نوع خاک نیز می

ا و نور خورشید در بعد از یابد و با توجه به طول روز، دممیترکیبات شیمیایی قبل از مرحله گل دهی افزایش 

صورت گرفته حداکثر میزان تیمول در زمان گل دهی و  هایدر آزمایشیابد. میگل دهی کاهش  مرحله 

 (.1998)اوزگوون و تانسی،  دهی گزارش شده استبیشترین میزان کارواکرول در بعد از مرحله گل 

 

  ی ضروریهانتز روغنس -1-2-2-2

 6شوند. اسید موالونیک به ترتیب از مسیر اسید موالونیک و شیکیمیک تولید می هاپروپنو فنیل  هاترپن

متیل گلوتاریل -3هیدروکسی -3آید. آنزیم هپاتیل میواحد استات به دست  3کربنه است که از ترکیب 

 8و سپس به دی متیل آلیل پیروفسفات 7کربنه ایزوپنتیل پیروفسفات 5، آن را به ترکیب 6کوآنزیم آ ردوکتاز

کربنه فعال شده ایزوپرن هستند. ایزوپنتیل پیروفسفات و دی متیل آلیل  5ی هاکند که واحدمیتبدیل 

شوند که ماده متشکله میکربنه ترکیب  10 9، برای تولید جرانیل پیروفسفات1:1پیروفسفات به نسبت مولی 

 15تیل پیروفسفات به جرانیل پیروفسفات به دست آمده، سسکویی ترپن است. افزودن ایزوپن هامونو ترپن

                                                           
1 Thymol 
2Carvacrol 
3 Linalol 
4 P- cymene 
5 Graniul  
6 HMG-COA 
7IPP  
8DMAPP  
9 GPP 

11 



جرانیل پیروفسفات به دست  . تیمول و کارواکرول از 1کند به نام فارنسیل پیروفسفاتمیکربنه ای را تولید 

شوند. از مسیر اسید شیکیمیک نیز میآمده و به عنوان مونومر ترپنوییدها یا ایزوپرنوییدها طبقه بندی 

شامل اوگنول، ترانس  آید. ترکیبات فنیل پروپن مهممیکوماریک به وجود  -Pینامالدهید و اسید س

 (.2004باشند )لی و همکاران،میسینامالدهید و کاپسایسین )ماده موثره فلفل( 

 

 (2004)لی و همکاران،  ی ضروریهای بیولوژیکی برخی از روغنهافعالیت  -1-1جدول 

 سینامالدهید کارواکرول تیمول 

 وزن مولکولی
14O10H150C 14O10H150C 8O9H132C 

 روپنالپ-2-فنیل-3 متیل اتیل( فنول-1)-5تیل م-2 نولمتیل اتیل( ف-1)-2تیل م-5 مترادف

 متوسط به ضعیف خوب خوب پایداری

 ساختار

 

    

 ضد میکروب ضد میکروب ضد میکروب ی بیولوژیکیهافعالیت

 ضد التهاب التهابضد  ضد التهاب  

 ضد اسپاسم آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان  

 ضد سرطان ضد اسپاسم ضد عفونت  

 طعم دهنده طعم دهنده طعم دهنده  

 

                                                           
1FPP  
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 ی ضروریهانطبقه بندی روغ-1-2-2-3

بسته به د. نباشمی هاو فنیل پروپن هایبات ترپنشامل دو دسته از ترکبه طور کلی ی ضروری هاروغن

به طوریکه  .تقسیم کرد هاو دی ترپن ییتوان به مونو، سسکومیرا  هاکربنه سازنده، ترپن 5ی هاتعداد حلقه

با حضور یا فقدان یک حلقه  هامشتقات ترپن ،باشد. به عالوهمی 4 و 3، 2ی  ایزو پرن به ترتیب هاتعداد واحد

ده است شود. تخمین زده شمیمشخص  هافضایی آنمیکسیژن یا شیساختاری، پیوند دو گانه، افزوده شدن ا

ده است شفنیل پروپن شناسایی  50ترپن وجود دارد. تقریبا  ییسسکو 3000مونو ترپن و  1000که بیشتر از 

 (.2004کربنه است )لی و همکاران،  3کربنه با زنجیره  6که شامل یک حلقه آروماتیک 

 

 هاو اثرات آن ی ضروریهاروغن -1-2-2-4

   یکروبیمفعالیت ضد   -1-2-2-4-1

( خود 2008مر و همکاران، ها؛1990ی ضروری به دلیل فعالیت ضد میکروبی )پاستر و همکاران، هاروغن 

سیل خود مدت زمانی است که شناسایی شده اند وبه همین دلیل است که توجه زیادی را در تحقیقات روی پتان

 رده است.کبهداشتی معطوف  و آرایشی یی،غذا ایعوتیک برای اهداف درمانی و کاربرد در صنبه عنوان آنتی بی

ی ضروری  دارچین، آویشن و مرزنگوش در شرایط های ضد میکروبی روغنهادامنه وسیع فعالیت

به  هاگیری آن( و امکان به کار 1998؛ آدام و همکاران، 1990منتشر شده  )پاستر و همکاران،  آزمایشگاهی

ی ضروری موجب هاروغنبین  1وجود اثرهمکوشی .(1-1)جدول  کندمیعنوان عوامل ضد میکروبی را تقویت 

در . (1992ر و ناراسیمهام، یلیو)منشان دهند حتی با وجود مقادیر پایین فعالیت ضد میکروبی  شود کهمی

 (NAآگار ) نوترینتال تیفی موریوم در محیط کشت مقدار ماندگاری سالمون ،(2006) بتونی و همکاران زمایشآ

. در این تحت شرایط هوازی به دلیل افزودن روغن ضروری آویشن با عامل موثره تیمول کاهش پیدا کرد

 .در مقایسه با سالمونال بیشتر بود 2اثرات آنتاگونیستی تیمول علیه استافیلوکوکوس اورئوسمطالعه،

                                                           
1 Synergism 
2Staphylococcus aureus  
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، 1ی اسپرژیلوس فالووسها( روی قارچ2002سلیمان و بادیا ) مطالعه صورت گرفته توسطبر اساس 

شد که روغن ضروری  مشخص 4و فوزاریوم مونیلیفوروم 3، اسپرژیلوس اکراسیوس2سپرژیلوس پارازیتیکوسآ

میلی گرم در کیلوگرم( 3000دار میلی گرم در کیلوگرم( و نعناع و ریحان )به مق 500≤)آویشن و دارچین 

 ن بود که آویشن،حاکی از ای هاد. نتایج آننی مورد آزمایش را مهار کنهاکامل تمام قارچ د به طورنتوانمی

 دارند. هادارچین و نعناع اثر بیشتری در جلوگیری از رشد قارچ

 

 ی ضروریهاضد میکروبی روغن نحوه فعالیت -1-2-2-4-2

هاد ل کشف نشده است. با این حال پیشنی ضروری به طور کامهامکانیسم دقیق اثر ضد میکروبی روغن

. دو  تواند در داشتن این خواص موثر باشدمی هاشده است که ویژگی چربی دوستی و ساختار شیمیایی آن

ریوم دارند. ( وسالمونال تیفی موE.Coli 0157ایزومر کارواکرول و تیمول اثرات ضد باکتریایی روی اشرشیا کلی )

داخل  یباتترککنند که منجر به خارج شدن میکارواکرول و تیمول با یک شیوه مشابه غشاء باکتری را متالشی 

 ی ضروریها، روغن(. به دلیل خاصیت چربی دوستی1998شود )هالندر و همکاران، میبه محیط کشت  سلولی

 ست که ویژگیی داخلی آن دست یابند. اما مطرح شده اهاذ کنند و به بخشتوانند به داخل غشاء باکتری نفومی

. به نظر شودمیها فعالیت ضد باکتریایی آن موجبی آروماتیکی هامثل وجود گروهاین ترکیبات ساختاری 

وذ پذیری و ایش نفکه به افز باشدمی هابا آن روش اصلی عمل آن ایجاد پیوند رسد که سوراخ کردن غشاء یا می

ی هاتن سیستمموجب از بین رفشود  در نتیجه منجر می نشت بخش اصلی و حیاتی مایع درون سلولی

 (.1998؛ هالندر و همکاران، 1994شود )جوون و همکاران، میباکتریایی میآنزی

ی دیواره سلولی قارچی هادر مورد مکانیسم ضد قارچی سینامالدهید گزارش شده که این ترکیب سنتزآنزیم

ی هاانتقال دهنده سئولکند. این ماده به گروه سولفیدریل که برای رشد قارچ ضروری است و ممیرا مهار 

                                                           
1 Aspergillus flavus 
2 A. parasiticus 
3 A. ochraceus 
4 Fusarium moniliforme 
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در متابولیسم  نینو همچمنجر شده به مهار تقسیم سلولی  تواند می شده و پیوندالکترون در سلول قارچی است 

 (. 2004)لی و همکاران، اختالل ایجاد کنندسلولی 

 ی مختل کننده تولیدات طیورهاحفظ سالمتی محیط روده به عنوان بخش کلیدی مهارکننده بیماری

طیور  مهم تغذیه جنبهشناخته شده است. تخمیر صحیح برای  آزاد کردن انرژی از فیبرهای غیر قابل هضم، 

و غیره،  هابی آلی، تغذیه مستقیم میکروهاه، اسیدفعال در رودمیاست. افزایش در استفاده از ترکیبات آنزی

 ین ترکیباتای تحت بالینی را نشان داده است. اثر مهم و قابل توجه هابهبود عملکرد و کاهش مشکالت بیماری

با کاهش  مصرف آنتی میباشد که ارتباط مستقیمینیز  هاعالوه بر محیط روده و دستگاه گوارش روی باکتری

 ی محرک رشد دارد. هایکبیوت

باشد به دلیل اینکه موجب ضرر و زیان و مییی مانند سالمونال هاای که ناشی از باکتریی رودههابیماری

ی تازه تفریخ شده هاشود در صنعت طیور بسیار مهم هستند. جوجهمیافزایش تلفات و آلودگی تولیدات طیور 

تواند موجب تاخیر در ایجاد جمعیت این شرایط مییابند که میتجاری تحت شرایط کنترل شده پرورش 

نتایج کوسکاوا و همکاران به جمعیت سالمونال سکوم شود.  هاوافزایش حساسیت این جوجه هاباکتریایی سکوم

 موجب کاهشو روغن ضروری  1توام الکتوباسیل فرمنتوم غذیهدهد که تمی( روی جوجه گوشتی نشان 2006)

. درصد آلودگی کبد و طحال در شودمی%  57%  و 86 به میزان اکتری  چینه دان و سکوم به ترتیبجمعیت ب

آلودگی در کبد و طحال گروه دریافت کننده پروبیوتیک و  گونه %  بود و هیچ43%  و 57گروه شاهد به ترتیب 

 روغن ضروری مشاهده نشد.

به دست آمده از گیاه 4وکافور 3سینئول 1-2،8آرتمیسین سه ترکیب(1997ر آزمایش آلن و همکاران )د

ی یک تا سه هفته به هابه جوجه جیره میلی گرم در کیلوگرم 119و  119، 17درمنه به ترتیب در سطوح 

که این ترکیبات توانستند اثر پیشگیری کننده از  مشاهده شدعنوان داروی موثر ضد کوکسیدیوز داده شد و 

                                                           
1Lactobacillus fermentum  
2 Artemisin  
3 1,8-cineole 
4camphor  
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به چالش کشیده شده  2و آیمریا تنال 1سرولیناآکه با آیمریا ای روزه 14ی هاجوجهرا در  اختالل با کوکسیدیا

 نشان دهند . ،بودند

 1/0با آویشن )شده  تغذیه ی تخمگذارهامرغ( گزارش شد که 2007در نتایج تحقیق بلوکباشی و ارهان ) 

کوچکشان نسبت به گروه شاهد داشتند.  ( به طور معنی داری مقدار اشرشیا کلی کمتری در رودهجیره درصد

تولید تخم موجب بهبود درصد آویشن  5/0و   1/0حاکی از آن بود که  جیره دارای  هانتایج حاصل از مطالعه آن

 و تعداد اشرشیا کلی مدفوع را به طور معنی داری کاهش داد. شدهمرغ و ضریب تبدیل غذایی 

 

  کسیدانیاثر آنتی ا  -1-2-2-5

ی موثر و بی خطر از منابع گیاهی صورت گرفته های فراوانی جهت پیدا کردن آنتی اکسیدانهاوششک

ند. به عنوان ه امورد تحقیق قرار گرفت هاو برگ ها، دانهها، میوههااست. برای این منظور گیاهان وحشی، ادویه

مثال رزماری، درمنه، آویشن و ریحان گیاهان معطری هستند که به طورگسترده ای در غذا برای داشتن عطر و 

با ی غیر قطبی آویشن )هاگیرند. پس از عصاره گیری بخشمیطعم به صورت تازه یا خشک مورد استفاده قرار 

ی آنتی اکسیدانی آن آزمایش شد )لی و همکاران، هایهگزان( برای وجود ترکیبات فنولیک و ویژگاستفاده از 

-3و2-سیمن-ترکیبات فنولیک از عصاره هگزان آویشن استخراج شده، پی (.2005شولز و همکاران،  ;2005

نشان داد که ( فعالیت آنتی اکسیدانی موثری را متیل بنزن -1-ایزوپروفیل 4-دی هیدروکسی -3،2دیول )

لی و  یهادرطی آزمایشد. دنقوی تر بو 3و هیدروکسی آنیزول بوتیله شده E ویتامینفرول یا ونسبت به آلفاتوک

تیمول موثرتر از کارواکرول درجهت  ویژگی آنتی اکسیدانی( 2005و شولز و همکاران ) )2005همکاران )

از توانایی جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها بود. عصاره آبی وخالص شده گیاهان مورد استفاده درجات مختلفی 

                                                           
1 Eimeria acervulina 
2 E. tenella 
3 Butilated  hydroxy anizol 
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لیپوپروتئین با ی آزاد را نشان داد که موجب افزایش تاخیر در اکسیداسیون هااحیاکنندگی و زدودن رادیکال

 شد. 1دانسیته باال

( اثر 2004د )برت، نشومییول، تیمول و کارواکرول که در آویشن و مرزنگوش یافت د -3، 2- سیمن -0

 (. 2006؛ بلوکباشی و همکاران، 2003دهند )لی و همکاران، میآنتی اکسیدانی از خود نشان 

د شده ی زیادی بین ویژگی آنتی اکسیدانی و ترکیب شیمیایی روغن ضروری بوجود آمده و پیشنهاهابحث

ی هادهنده است که به عنوان OHی فنولیک هااست که فعالیت باالی آنتی اکسیدانی تیمول به دلیل وجود گروه

کنند که میی تولید شده در طول مرحله اول در اکسیداسیون چربی عمل هابه پراکسی رادیکالهیدروژن 

 (.2004لی و همکاران، ( شودمید تاخیر در تولید هیدروکسی پراکسی موجب

باشد. به میی ضروری غیراشباع و مواد معدنی هاچرب اسید ی باال وپروتئینگوشت طیور دارای محتوای 

چربی طیور در مقایسه با چربی دیگر  درصد بافت چربی اند و 5تا  5/3ی گوشتی دارای هامتوسط جوجهطور 

اکسیداسیون لیپید در گوشت یکی  ،از این رو .باشدمیی چرب غیر اشباع هاحیوانات دارای مقدار بیشتری اسید

شود که میی آزاد همراه هار رادیکالاز دالیل تغییر کیفیت آن در طول انبار شدن است. این فرآیند با حضو

شود که برای رفع این مشکل میو در نتیجه تولید طعم ترشیدگی و تغییر رنگ گوشت  هامنجر به تولید آلدهید

شود. این ترکیبات میاستفاده  یی اکسیداسیونهابرای حفاظت گوشت و جلوگیری از فرایند هااز آنتی اکسیدان

گوشت  یا کاهش اکسیداسیون در ی بسیار کم موجب مهارهاشوند که در غلظتمیعریف به عنوان موادی ت

شوند. وقتی قصد جلوگیری یا تاخیر پیشرفت در ایجاد طعم ناخوشایند و ترشیدگی به دلیل بیش از حد گرم می

رنگ  بسیار پر هانقش آنتی اکسیدان یی اکسیداسیونهایندآشدن گوشت را داشته باشیم با توجه به ویژگی فر

به این هدف دست یافت. نتایج بدست آمده از تحقیق  به حیوانات  هاتوان با تغذیه آنتی اکسیدانمیشود که  می

درصد در هر کیلوگرم از  05/0( حاکی از آن است که افزودن مرزنگوش به مقدار 2008مارسیناک و همکاران )

در جیره این گیاه شود. به طوری که وقتی میدر گوشت  یاسیونی اکسیدهایندآخوراک طیور موجب کاهش فر

                                                           
   1 Low density lipoprotein 



بالفاصله بعد از کشتار   لدهیدآ دی مالون کمتری در بافت یافت شد. 1لدهیدآ دی مالونطیور اضافه گردید مقدار 

  .شود و در ماهیچه ران بیشتر ازسینه وجود داردمیگوشت تولید  در

 روغنم میلی گرم در کیلو گر 200که استفاده از  نشان داد( 2006نتایج تحقیق بلوکباشی و همکاران )

 پیوند ی چرب اشباع و غیر اشباع با چندهاگوشتی موجب کاهش معنی دار اسیدی هاآویشن در جیره جوجه

ی یاد شده هادوگانه در بافت دپیونی چرب غیر اشباع با یکهاد. اسیدوشمیسینه و ران  گوشتدوگانه  در 

 .افزایش نشان داد

وسیله بو پراکسیداسیون ایجاد شده می، بافت چربی حفره شکهادر آزمایش دیگری که روی عملکرد جوجه

لوگرم میلی گرم در کی 100و  50سینه صورت گرفت، از عصاره آویشن به مقدار  گوشت آهن لیپید موجود در

فت وعصاره تحت تاثیر قرار نگر هاعملکرد جوجه چند تیجه کار چنین این بود که هردر خوراک استفاده شد. ن

 .کاهش یافت یی بافتهالدهید در نمونهآ دی نداشت ولی مقدار مالون هاآویشن اثر تحریکی روی رشد جوجه

یلوگرم از میلی گرم در ک  100پیشنهاد شد که در این مطالعه، نشان دهنده کاهش اکسیداسیون بود.  این امر

 200 . استفاده از دارد ی تغذیه شدههاجوجهگوشت سینه روغن ضروری آویشن اثر آنتی اکسیدانی روی بافت 

عامل مهم  مشابه  جیره دارای مکمل آلفا توکفرول استات که یکجیره نیز در کیلوگرم  روغن ضروری میلی گرم

 (. 2002)بوتسوگلو و همکاران، کرد باشد عمل می سیون لیپیدو موثر درکاهش اکسیدا

ماهگی  28، تا هاموش در جیرهروغن آویشن و تیمول  کردند که استفاده از( گزارش 2000) یودیم و دآنس

سطوح باالیی از اسیدهای  موجب مشاهده ،میلی گرم در کیلوگرم از وزن بدن به طور روزانه  5/42به میزان  

جیره  تغذیه شده بانسبت به موشهای  ،ی فسفولیپیدی جگر، مغز، کلیه و قلبهاچرب غیر اشباع را در بخش

ی موثر هابه عنوان پاک کننده هارسد که مکملمی(. به نظر C22:6n-3وC20:4n-6 )به ویژه   شدشاهد 

ی حفاظت کننده آنتی اکسیدانی مثل سوپر اکساید دیسموتاز، های آزاد عمل کردند و بر سیستمهارادیکال

د به زرده نتوانمیدر آویشن  ی موجودترکیبات آنتی اکسیدان. موثر بوده است Eگلوتاتیون پراکساید و ویتامین 

 2-سیمن-0تیمول و دو ترکیب لدهید در زرده کم باشد. آ دی د به شرطی که میزان مالوننتخم مرغ منتقل شو
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روز  24ی جمع آوری شده در طول هاشوند در تخم مرغجب ویژگی آنتی اکسیدانی آویشن میدیول که مو -3،

 12/1  حاوی تخمگذاریی هاجیرهشایان ذکر است که در این آزمایش . نداز دوره تغذیه با آویشن مشاهده شد

میلی گرم  224دیول  و -2،3-سیمن-0میلی گرم از   50درصد عصاره آویشن که به ترتیب دارای  68/1و

گرم از جیره بود استفاده 100میلی گرم تیمول در هر  336دیول و  -2،3-سیمن-0میلی گرم از   75تیمول و 

روز به زرده  12دیول و تیمول خورده شده بعد از -2،3-سیمن-0درصد از  006/0و  004/0تقریبا  وشد، 

 (. 1999، کرائوس و ترنز.  )ند، از زرده ناپدید شدحذف مکمل از جیرهخیلی سریع بعد از  و همنتقل شد

به عنوان آنتی   Eدرصد از آویشن را در مقایسه با ویتامین 1و  5/0( سطوح 2008رادوان نادیا و همکاران )

هفته افزودند و مشاهده کردند که مکمل سازی جیره در دوره  28میی تخمگذار بوهااکسیدان به جیره مرغ

ضریب تبدیل غذایی، کاهش رصد آویشن موجب بهبود عملکرد تولید، افزایش تعداد تخم مرغ، د 1تخمگذاری با 

اثرات  نشان داد.لیپید کل پالسما و زرده کاهش در این مطالعه زرده شد.  یرنگپر درصد وزن زرده و افزایش 

ی ضروری در هاروغن گیحفاظت کنندو اثر آنتی اکسیدانی  به دلیلمیآنتی اکسیدانی روی گوشت و چربی شک

باشد )لی و میباشد. محققین دریافتند که این اثر آنتی اکسیدانی وابسته به میزان مصرف سلولی میداخل غشاء 

 (.2004همکاران، 

 

 ی هضم های ضروری روی فرآیندهااثر روغن  -1-2-2-6

را بهبود ببخشند صورت گرفته توانند هضم میی ضروری جیره هامبنی بر این که روغنچند تحقیقاتی 

گذارند، به میی صفراوی اثر های گیاهی و ترکیبات فعال آنها روی ترشح نمکهااست. گزارش شده که گونه

روده و پانکراس از میی هضهای تحریکی روی آنزیمهاعالوه منابع ادویه ای جیره مثل زردچوبه و فلفل فعالیت

استفاده از ترکیبی از ( 2007(. در تحقیق جانگ و همکاران )1996، واسان ینیخود نشان دادند )پالتل و سر

میلی گرم در کیلو گرم جیره جوجه گوشتی افزایش آمیالز پانکراسی و مالتاز  50های ضروری به میزان روغن

 شد. گزارش  ایروده
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Abstract       In order to study the effect of thyme extract and growth promoter antibiotic, 

flavomaycin, on growth performance, serum lipid parameters,  ileal nutrient digestibility and 

relative weights of some organs  of broiler chicken, an experiment was conducted using 360 

day old Ross 308 broiler chicken for 35 days on deep litter. The first factor including two 

levels of diet;  wheat diet and corn diet ,  the second factor consist of three levels of:  without 

any additives, 0.1 percent of thymus extract or 0.1 percent of Flavomycin. A completely 

randomized design with factorial arrangement of 2×3 was employed with 4 replicates and 16 

birds in each. According to the results, during 35 days of the experiment, the birds fed with 

corn based diet had higher feed intake (p<0.0001), weight gain (p<0.0 1) and fee conversion 

ratio  (p<0.0001) compared to the birds on wheat based diet. Addition of antibiotic to the diets 

resulted similar feed intake with the group on without any additives, but increased weight gain 

(p<0.05). The effect of extract was not significant on weight gain, but decreased feed intake 

(p<0.01) & improved fee conversion ratio(p<0.05).  There were no intractions between grain 

and additives. Non of the additives in corn diet had no effects on digesta pH, while inclusion of 

the extract in wheat diet increased the cecal digesta pH (p<0.001) and in contrast, antibiotic 

decreased the ileal digesta  pH of 21 day old chicks  significantly (p<0.01). Jejunal digesta 

viscosity of birds fed wheat based diet increased significantly (p<0.0001).  Relative breast 

weight showed a significant (p<0.05) increase in birds reciving additives. Also  the interaction  

effect of addition of antibiotic in corn diet  on thigh relative weight was significant (p<0.05) . 

The abdominal fat, levels of total cholesterol, triglyceride and HDL-cholesterol were not 

affected by the treatments. Ileal digestibility of dray matter (DM), organic matter (OM) and 

gross energy (GE) of corn based  diet was  higher that  wheat based diet(p<0.05). Using 

additives resulted ileal digestibility of   DM, OM and GE  in wheat diet (p<0.05). The uea of  

thymus extract could not showed the same growth performance as antibiotic did, but increased 

the efficiency of consumed  feed. 
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