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 "مقاله پژوهشی"
 

و پاسخ  های خونی فراسنجه ،بر عملکرد و چای ترش سیر ،اتانلی برگ زیتون عصاره اثر
 آسیتالقای تحت شرایط  های گوشتی جوجه ایمنی

 

3حسین نعمتیمحمدو  2محمدحسین شهیر، 1علی اصغر مطلبی
 

 
 دانشگاه زنجان ،دانشیارو دانشجوی دکتری  -2و  1

 ،ایران ،زنجان ، آموزش و تریج کشاورزی،تحقیقات سازمان ،کشاورزی و منابع طبیعی زنجان آموزش و مرکز تحقیقات یقات علوم دامی،بخش تحقاستادیار  -6
 (nemati.mh1354@gmail.com)نویسنده مسوول:  

 1/1/1044تاریخ پذیرش:         22/2/1044تاریخ دریافت: 
 23 تا  11صفحه:  

 
 بسوطه مچکید

از  های گوشتی زمینه را برای بروز تعدادی  افزایش سرعت رشد، کوتاه شدن طول دوره پرورش و بهبود راندمان خوراك در جوجه مقدمه و هدف:
 های گیاهان دارویی )عصارهاتانلی عصاره آنتی اکسیدانی منظور بررسی اثر  بهاین آزمایش فراهم کرده است.از جمله سندرم آسیت  های متابولیكی ناهنجاری

القای آسیت اجرا های گوشتی تحت شرایط  های خونی و پاسخ ایمنی جوجه پودر برگ زیتون، سیر، چای ترش و ترکیبی از آنها( بر عملكرد، فراسنجه یاتانل
 شد.

جوجه در هر  قطعه 12و تعداد چهار تكرار  و سویه هوبارد در قالب طرح کامال تصادفی با شش تیمارنر قطعه جوجه گوشتی  634تعداد ها:  مواد و روش
گرم در کیلوگرم  میلی 244حاوی جیره  (C ،6گرم در کیلوگرم ویتامین  میلی 244 حاویجیره ( 2جیره شاهد  (1تیمارهای آزمایشی شامل ستفاده شد. تكرار ا

حاوی  جیره (3 چای ترش ارهگرم در کیلوگرم عص میلی 244( جیره حاوی 2 سیر گرم در کیلوگرم عصاره میلی 244( جیره حاوی0 عصاره پودر برگ زیتون
در طول دوره  گراد قرار گرفتند. سانتی درجه  12روزگی تحت تنش سرمایی  02تا  12ها از  جهت القای آسیت همه جوجهبودند.  گیاهی ترکیب سه عصاره

های تیروئیدی،  یمیایی خون و هورمونهای بیوش گیری فراسنجه پرورش، صفات عملكردی )وزن بدن، خوراك مصرفی( به صورت هفتگی ثبت شد. برای اندازه
فیتوهماگلوتنین از تزریق  (CBHحساسیت بازوفیلی جلدی )های هر تكرار تهیه شد. برای سنجش پاسخ  نمونه خون از جوجه 2در انتهای آزمایش تعداد 

(PHA-P بین پرده پای انگشتان پرنده )شد. استفاده 
و ویتامین ، عصاره چای ترش ولی تیمارهای عصاره سیرداری بر وزن بدن و مصرف خوراك نداشتند  اثر معنی تیمارهای آزمایشینتایج نشان داد که  ها: یافته

c ند موجب بهبود ضریب تبدیل خوراك شد(42/4p<.) نسبت بطن راست به کل بطن در لیكن  تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتهای احشایی  اندام
های خونی گلوکز، کلسترول و آنزیم  فراسنجهاکسیدانی موجب بهبود نسبی آن شد.  و استفاده از ترکیبات آنتی (p<42/4)نتیجه تنش سرمایی افزایش یافت 

و غلظت اسید  کاهش خون گلیسرید غلظت آلبومین و تری تنش سرمایی، در نتیجه آسپارتات آمینو ترانسفراز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.
پاسخ حساسیت و را کاهش  شاخص پراکسیداسیون لیپید cویتامین استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی بخصوص  .(>42/4p) یافت اوریک خون افزایش

 . (p<42/4) شد T3کاهش غلظت سرمی هورمون منجر به استفاده از ترکیب سه عصاره گیاهی (. p<42/4)را افزایش داد بازفیلی جلدی 
عملكردی، خونی و ایمنی تحت  های فراسنجه موجب بهبودترکیبی از سه عصاره پودر برگ زیتون، سیر، چای ترش و C ن استفاده از ویتامیگیری:  نتیجه
 شود. می القای آسیتشرایط 

 
 گیاه داروییسیت، پاسخ ایمنی، جوجه گوشتی، عصاره، آ کلیدی: های هواژ

 

 مقدمه
گرم  36حصول  ،های گوشتی سرعت رشد جوجهبا توجه به    
 02کیلوگرم در طول  6نگین افزایش وزن روزانه و وزن میا

روز پرورش دور از انتظار نیست. افزایش سرعت رشد، کوتاه 
شدن طول دوره پرورش و بهبود راندمان خوراك در 

از   های گوشتی زمینه را برای بروز تعدادی جوجه
های متابولیكی فراهم کرده است. مهمترین بیماری  ناهنجاری

 اشی از افزایش مصرف مواد مغذی، سرعت رشدمتابولیكی ن
که در شرایط معمول  استآسیت  سندرم ،و افزایش تولید باال

پرندگان در ، از سوی دیگر .(21)تلفات دارد درصد  2حدود 
های مختلفی را تجربه  طول دوره پرورش همواره تنش

تحت شرایط تنش، ضمن اختالالت هورمونی و  .کنند می
های آزاد در بدن تولید شده و  كی، رادیكالتغییرات فیزیولوژی

های متابولیكی از جمله  ضمن افزایش زمینه بروز ناهنجاری
ظهور  ،ضعف سیستم ایمنیکاهش عملكرد، موجب آسیت، 

 .(22) شود حیوان میعالئم بیماری و حتی مرگ 
سهولت  دلیلبه استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات آن   

جانبی، کاهش استفاده از داروها و  دسترسی، نداشتن مشكالت
هایی با منشاء شیمیایی، ارتقاء سطح ایمنی، اصالح   افزودنی

های   های خونی، بهبود کمیت و کیفیت فرآورده فراسنجه
رشد قابل توجهی برخوردار از در دو دهه اخیر تولیدی طیور 

برگ درخت زیتون به دلیل داشتن ترکیبات  (.12)بوده است 
نلی و ماده اولئوروپین )که یک ترکیب فنلیک و ف پلی ،فنلی

درصد در برگ زیتون  12-13گلوکوزیدی است که به میزان 
مهار  با و داشتهآنژیوژنیک  اکسیدانی و آنتی وجود دارد( اثر آنتی

کانال کلسیم باعث گشادی عروق و با مهار هورمون 
در آنژیوتنسین موجب جلوگیری از انقباض عروق خونی و 

 (.1،62) شود میفشارخون اهش ک نتیجه
سیر به دلیل داشتن ترکیبات گوگرددار به نام آلیسین و نیز    

های سیترال، ژرانیول و لینالول دارای خاصیت  آلئین و ترپن
دو آنزیم ترشح اکسیدانی قوی بوده و با افزایش  آنتی
پراکسیداز( از آسیب  اکسیدانی قوی )کاتاالز، گلوتاتیون آنتی

. کند های بدن جلوگیری می ی آزاد به سلولها رادیكال
سیر از طریق مهار هورمون آنژیوتنسین موجب  همچنین

 (.10) شود کاهش فشار خون می
چای ترش بدلیل دارا بودن آنتوسیانین، اسید سیتریک،    

و فالونوئیدها )پروتوکاتچوئیک، اگزالیک، مالیک(  Cویتامین 
تعداد ضربان کاهش  و در بودهاکسیدانی  خاصیت آنتیدارای 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 24................................................................ های گوشتی  های خونی و پاسخ ایمنی جوجه اثر عصاره اتانلی برگ زیتون، سیر و چای ترش بر عملكرد، فراسنجه

و   LDLگلیسیرید، کلسترول کل، فشار خون، تریقلب، 
VLDL نقش فیكاسیون عروق خونی  سرم و مهار کلسی
های آزاد و  دارند و بدن را در برابر آسیب سلولی رادیكالمهمی 

های  بررسی .کند تی ابتال به سرطان محافظت میح
یق مهار ترش از طر اند که چای  فارماکولوژیک نشان داده

کانال کلسیم عروق خونی را گشادتر کرده و با اثر دیورتیک 
)ادرارآوری( و مهار هورمون آنژیوتنسین موجب کاهش فشار 

 .(2) شود خون می
اکسیدانی گیاهان دارویی و نقش  با توجه به خصوصیات آنتی   

منظور بررسی اثرات بهآنها در کاهش فشار خون، این پژوهش 
سیر، برگ زیتون، گیاهان دارویی الكلی  استفاده از عصاره

بر  Cویتامین  در مقایسه باچای ترش، ترکیبی از هر سه 
( در جوجه های PHS) 1سندرم افزایش فشار خون ریوی

 آسیت انجام شد.   یگوشتی تحت شرایط القا
 

 هامواد و روش
منظور بررسی اثرات عصاره گیاهان دارویی بهاین آزمایش    

در برگ زیتون، سیر، چای ترش و ترکیبی از های پو )عصاره
های  های خونی و پاسخ ایمنی جوجه آنها( بر عملكرد، فراسنجه

گوشتی تحت شرایط تنش سرمایی انجام شد. برای این منظور 
در قالب طرح  سویه هوبارد گوشتینر قطعه جوجه  634تعداد 

قطعه  12و تعداد  چهار تكرارتیمار،  ششکامال تصادفی با 
برای ایجاد تنش ه در هر تكرار در نظر گرفته شد. جوج

دوره پرورش دمای محیط پرورش  12سرمایی، از روز 
گراد  درجه سانتی 12به  21تیمارهای آزمایشی بتدریج تا روز 

روزگی( حفظ  02کاهش یافته و این دما تا پایان آزمایش )
درصد و برنامه نوری  34تا  24گردید. رطوبت سالن پرورشی 

اعت روشنایی و یک ساعت خاموشی بود. واکسیناسیون س 26
های برونشیت، نیوکاسل، آنفلونزا و  جوجه ها بر علیه بیماری

گامبورو بر اساس توصیه دامپزشک و وضعیت منطقه به ترتیب 
 انجام شد. 10و  14، 14، 6در روزهای

جیره شاهد فاقد هر گونه های آزمایشی شامل  گروه   
، Cگرم در کیلوگرم ویتامین  میلی 244 افزودنی، جیره شاهد+

گرم در کیلوگرم عصاره پودر برگ  میلی 244جیره شاهد+ 
گرم در کیلوگرم عصاره سیر،  میلی 244زیتون، جیره شاهد+ 

گرم در کیلوگرم عصاره چای ترش و  میلی 244جیره شاهد+ 
گرم در کیلوگرم از هر کدام از  میلی 244جیره شاهد+ 

گ زیتون، سیر و چای ترش بودند. های پودر بر عصاره
های آزمایشی بر اساس احتیاجات موجود در کاتالوگ  جیره

 روزگی(، رشد  4-14در سه مرحله آغازین) هوباردسویه 
شدند روزگی( تنظیم  22-02روزگی( و پایانی ) 20-14)

مورد نظر به صورت  های گیاهی ویتامین و عصاره (.1 )جدول
ها در  د. مصرف آنتی اکسیدانها افزوده شدن سرك به جیره

 جیره های آزمایشی از روز دهم دوره پرورش آغاز شد. 

، جهت استخراج ترکیبات فنلی برگ زیتون، سیر و چای ترش
با  0به  1دارویی مذکور و اتانول به نسبت  انپودر گیاه ابتدا

و به مدت سه روز تحت شرایط تاریكی و  ههم مخلوط شد
با استفاده از پمپ خالء و ارلن . سپس ندتالطم قرار گرفت

بوخنر صاف و در دستگاه روتاری اواپوریتر قرار داده شده و با 
و  ندگراد تغلیظ شد درجه سانتی 02و دمای حداکثر  34دور 

تا زمان استفاده در دمای صفر درجه  از هر یک عصاره حاصل
 (.1،6) ندگراد در یخچال و در تاریكی نگهداری شد سانتی

 در انتهای آزمایش،های خونی،  مطالعه فراسنجه منظوربه  
تعداد دو نمونه از هر تكرار با استفاده از سرنگ استریل از ورید 

جداسازی و های خون پس از  سرم نمونهگیری شد،  بال خون
گراد  سانتی درجه -24 دمای برای آنالیزهای بعدی در

یی های بیوشیمیا فراسنجه گیری اندازهبرای . ندنگهداری شد
و  اسید اوریک، خون )گلوکز، آلبومین، تری گلیسرید، کلسترول

های تجاری پارس آزمون و  ( از کیت آسپارتات آمینو ترانسفراز
دستورالعمل مربوطه با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر هیتاچی 

(Auto Analyzer Hitachi 911 Model Leica RM 

2145, USA شد. برای  استفاده( به روش اسپكتروفتومتری
( و ELISAروش االیزا ) ازهای تیروئیدی  گیری هورمون اندازه

گیری میزان  برای اندازه و کیت آنزیم تجاری پارس آزمون
 2گیری تیوباربیتوریک اسید پراکسیداسیون لیپید از روش اندازه

(TBARS ) (3) شد استفاده. 
در  ،(CBH)6برای سنجش پاسخ حساسیت بازوفیلی جلدی   

روزگی تعداد دو پرنده از هر تكرار مشخص و بعد از  63سن 
 144گیری ضخامت پرده بین انگشتان هر دو پا، مقدار اندازه

  1/4( )حل شده در PHA-Pمیكروگرم فیتوهماگلوتنین )
لیتر سرم فیزیولوژی( بین پرده پای انگشتان راست پرنده میلی

ی به میكرولیتر سرم فیزیولوژ 144. همچنین مقدار شدتزریق 
. ضخامت پرده شدعنوان گروه شاهد به پای چپ پرنده تزریق 

ساعت تزریق با استفاده از میكرومتر  63بین انگشتان بعد از 
گیری شد. پاسخ  متر اندازهمیلی 41/4مدرج )کولیس( با دقت 

CBH صورت اختالف بین ضخامت پرده بین انگشتان در هب
 (.2) ن شدمتر بیا قبل و بعد از تزریق بر حسب میلی

قطعه پرنده از هر تكرار  2در پایان دوره پرورش تعداد     
متناسب با میانگین وزنی تكرار انتخاب و جهت بررسی صفات 
الشه کشتار گردید. آزمایش حاضر در قالب طرح کامال 

ها با استفاده از رویه  تصادفی تجزیه و تحلیل آماری داده
GLM افزار  نرمSAS  برای مقایسه  انجام و (1/1)نسخه

داری  در سطح معنیای دانكن  ها از آزمون چند دامنه میانگین
 استفاده شد.پنج درصد 

 مدل ریاضی طرح آزمایشی به صورت زیر بود:
Yij = μ + ti + eij 

Yij مقدار هر مشاهده؛ =μ  میانگین مشاهدات؛ =ti اثر تیمار؛ =
eijخطای آزمایشی =. 

 
 

 

 
 
 
 1- Pulmonary Hypertension Syndrome          2- Thiobarbituric acid reactive substances         3- Cutaneous basophil hypersensitivity  

 حسین نعمتیو محمد محمدحسین شهیر علی اصغر مطلبی،
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 روزگی( بر حسب درصد 02تا  1هنده جیره غذایی )داجزای تشكیل -1جدول 
Table 1. Ingredients and chemical composition of the diet base on percentage (1-42 days old) 

 روزگی 22-02 روزگی 14-20 روزگی 4-14 اجزای خوراك )درصد(
 01/20 34/21 32/21 ذرت
 01/60 33/63 41/01 سویاکنجاله 

 11/3 42/2 30/2 روغن
 16/4 42/1 41/1 کربنات کلسیم

 32/1 14/1 14/2 دی کلسیم فسفات
 62/4 62/4 60/4 نمک طعام

 22/4 22/4 22/4 1مكمل ویتامینی
 22/4 22/4 22/4 2مكمل معدنی

 64/4 64/4 23/4 متیونین -دی ال
 10/4 16/4 16/4 لیزین -ال
 14/4 43/4 14/4 ترئونین -ال 

    شدهترکیبات محاسبه 

 6124 6422 2144 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(
 26/24 30/21 33/22 پروتئین خام )درصد(

 32/4 12/4 1 کلسیم )درصد(
 01/4 03/4 24/4 فسفر قابل دسترس )درصد(

 13/4 13/4 11/4 سدیم )درصد(
 13/1 26/1 04/1 لیزین )درصد(

 02/4 24/4 22/4 متیونین )درصد(
 33/4 113/4 111/4 ( )درصد(TSAA) متیونین + سیستئین

 33/4 33/4 16/4 ترئونین )درصد(
 E ،2/1واحد بین المللی ویتامین  D3 ،13واحد بین المللی ویتامین  A ،2644واحد بین المللی ویتامین  3344کند:  در هر کیلوگرم از جیره غذایی مواد زیر را تامین می -1

 3/4گرم نیاسین،  میلی 23گرم بیوتین،  میلی 64گرم،  میلی B12 61/4گرم پرودوکسین، ویتامین  میلی2/2گرم ریبوفالوین،  میلی 3/3گرم تیامین،  میلی K3 ،6 گرم ویتامین میلی
 گرم کلسیم پانتوتنات. میلی 62گرم و  میلی 122گرم اسید فولیک، اتوکسی کوئین  میلی

 2/4گرم ید غیرآلی و  میلی 62/4گرم مس غیرآلی،  میلی 3گرم روی غیرآلی،  میلی 04گرم آهن غیرآلی،  میلی 34منگنز غیرآلی،  گرم میلی 34هر کیلوگرم جیره حاوی  -2
 باشد. گرم سلنیوم غیرآلی می میلی

 

 نتایج و بحث
های گوشتی تحت جوجه عملكردبر  اثر تیمارهای آزمایشی   

وزن گین میاننشان داد که  (2)جدول  تنش سرماییشرایط 
روزانه و خوراك مصرفی تحت تاثیر تنش  افزایش وزنبدن، 

. (p>42/4)سرمایی و استفاده از گیاهان دارویی قرار نگرفت 

دار  ضریب تبدیل غذایی در نتیجه تنش سرمایی افزایش معنی
، عصاره سیر و C( و استفاده از ویتامین p<42/4نشان داد )

در شرایط  اییضریب تبدیل غذچای ترش منجر به بهبود 
 تنش سرمایی شد. 

 

 روزگی( 02تا  11های گوشتی تحت تنش سرمایی )میانگین عملكرد جوجه اثر تیمارهای آزمایشی بر -2جدول 
Table 2. The effect of experimental treatments on performance of broilers under cold stress conditions (11 to 42 days  

               old) 

 تیمار
 اك مصرفیخور افزایش وزن وزن بدن

 ضریب تبدیل غذایی
 )گرم/پرنده(

 ab31/1 3/6321 3/2422 3/2012 شاهد
 C 2/2243 2/2136 6/6332 c34/1ویتامین 

 a33/1 4/6321 2/1111 2/2666 شاهد+عصاره برگ زیتون
 bc33/1 4/6223 2/2413 4/2621 چای ترششاهد+عصاره 

 bc30/1 6/6321 4/2124 6/2012 ه سیرشاهد+عصار
 bc33/1 6/6313 2/2146 3/2004 شاهد+ترکیب سه عصاره گیاهی

SEM 44/23 42/24 36/33 423/4 
p value 20/4 10/4 61/4 443/4 

 درصد است. 2دار در سطح  حروف غیر مشابه در هر ستون به مفهوم وجود اختالف معنی
BW, body weight; BWG, body weight gain; FI, feed intake; FCR, feed conversion ratio 

 

 دار در وزن بدن و خوراك مصرفی وجود تفاوت معنیعدم    
پودر  (62) در نتیجه استفاده از برگ زیتون گوشتی های جوجه

توسط  C (21)و ویتامین  (13) چای ترش ،(12،62) سیر
ش های پژوه که مطابق با یافته محققین گزارش شده است

در مقابل گزارشاتی مبنی بر افزایش وزن بدن و . حاضر است
 C، ویتامین(23) خوراك مصرفی در نتیجه استفاده از پودر سیر

بهبود ضریب تبدیل غذایی در  گزارش شده است. (23،61)
، پودر (21،64) های ویتامینی اکسیدان نتیجه استفاده از آنتی

 ر حالی کهگزارش شده است د (13)و چای ترش  (23) سیر
پودر  ،استفاده از برگ زیتون که دهند میها نشان  یافتهبرخی 
تاثیری بر ضریب تبدیل غذایی نداشته پودر چای ترش  سیر و
های اکسیداتیو  های محیطی از جمله تنشتنش. (62) است

های آزاد، افزایش بوده که موجب افزایش تولید رادیكال
 A ،E، Cهای مینهای اکسیداتیو و کاهش غلظت ویتا آسیب

گزارشاتی . (23) شوند ها میو مواد معدنی در سرم و بافت
 مبنی بر افزایش میزان اپی نفرین و نوراپی نفرین در 

 حسین نعمتیو محمد محمدحسین شهیر علی اصغر مطلبی،
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 22......................... .......................................های گوشتی  های خونی و پاسخ ایمنی جوجه اثر عصاره اتانلی برگ زیتون، سیر و چای ترش بر عملكرد، فراسنجه

های گوشتی تحت شرایط تنش سرمایی وجود دارد. در جوجه
( با ایجاد حالت خواب NEنفرین )نفرین و نوراپیپرندگان اپی

. عدم (11) شوند می آلودگی منجر به توقف مصرف خوراك
افزایش مصرف خوراك تحت شرایط تنش سرمایی شاید به 

بهبود عملكرد ناشی از کاربرد ترکیبات  همین علت باشد.
ل کاهش اکسیدانی تحت شرایط تنش می تواند به دلی آنتی

، کاهش هورمون سطح کورتیكوسترون پالسما
 T4و  T3و افزایش غلظت انسولین،  (23) آدرنوکورتیكوتروپین

تر از ناحیه آسایش  باشد. در دماهای باال یا پایین (13) سرم
حرارتی، ترشح کورتیكوسترون برای پاسخ به تنش افزایش 

ترشح از طریق کاهش سنتز و  Cمی یابد. ویتامین 
. (23) دهدکورتیكوسترون، اثرات منفی تنش را کاهش می

ت تواند قابلی می هاحضور آنتی اکسیدانگزارش شده است که 
هضم مواد مغذی و ضریب تبدیل خوراك را بهبود دهد. آنتی 

ها با اثر حفاظتی بر بافت پانكراس در برابر آسیب اکسیدان

های هضمی و در نتیجه اکسیداتیو، موجب افزایش ترشح آنزیم
  (.3) شوند ابقاء نیتروژن و مواد معدنی می

 های تامین اندام بر تیمارهای آزمایشیتنش سرمایی و  اثر
های ایمنی طحال و بورس  کننده )کبد و قلب( و اندام

( در RV/TVشاخص آسیت )دار نبود ولی  فابرسیوس معنی
، عصاره برگ زیتون و عصاره سیر Cنتیجه استفاده از ویتامین 

پاسخ حساسیت بازوفیلی جلدی (. p<42/4بهبود یافت )
(CBH )دار شد  تیمارهای مختلف تحت تنش سرمایی معنی به
(42/4>p و ) ایمنی سلولی در پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتنین

اکسیدانی بهبود یافت.  های حاوی ترکیبات آنتی در گروه
کننده و گروه دریافت Cبیشترین پاسخ مربوط به ویتامین 

ترکیب سه عصاره گیاهی بود. پاسخ حساسیت بازوفیلی جلدی 
ه در مقایس Cبه عصاره چای ترش، عصاره ترکیبی و ویتامین 

 درصد افزایش یافت 214و  223، 133با گروه شاهد به ترتیب 
 .(6)جدول 

 

  های گوشتی تحت تنش سرماییهای احشایی و پاسخ ایمنی سلولی جوجه اثر تیمارهای آزمایشی بر اندام -6جدول 
Table 3. The effect of experimental treatments on visceral organs and cellular immune response of broilers under cold  
               stress induction 

 تیمار
 فابرسیوس بورس طحال قلب کبد

RV/TV CBH 
 )درصدی از الشه(

 a33/23 d432/4 246/4 432/4 363/4 42/2 شاهد
 C 11/1 344/4 433/4 263/4 b22/20 a232/4ویتامین 

 ab46/23 bc132/4 211/4 431/4 306/4 42/2 شاهد+عصاره برگ زیتون
 a32/23 bc112/4 116/4 433/4 302/4 44/2 چای ترششاهد+عصاره 

 ab40/23 dc112/4 133/4 414/4 362/4 13/1 شاهد+عصاره سیر
 ab24/22 ab223/4 212/4 416/4 326/4 12/2 شاهد+ترکیب سه عصاره گیاهی

SEM 14/4 463/4 413/4 426/4 36/4 463/4 
p value 32/4 23/4 23/4 22/4 40/4 441/4 

 .درصد است 2دار در سطح حروف غیر مشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنی
RV/TV, right ventricular/total ventricular; CBH, Cutaneous Basophil Hypersensitivity 

 

 در اثر تنش سرمایی آسیتو شاخص افزایش وزن قلب 
تیجه استفاده از ترکیبات مختلف و بهبود آن در ن (3،61،66)

 (3،16،22) اکسیدانی توسط محققین گزارش گردیده است آنتی
های گوشتی در جوجه. که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد

تحت شرایط تنش سرمایی قبل از این که عالئم سندرم آسیت 
و  خود را نشان دهند به طور معمول تغییرات آناتومیكی

چنانچه نسبت بطن  .اند تشخیص داده شودتو هماتولوژیكی می
عنوان نقطه شروع باشد به 22/4راست به کل بطن بیش از 

افزایش وزن قلب به خاطر افزایش  .(0) شود آسیت تلقی می
نیاز به اکسیژن در شرایط سرما و فعالیت باالی قلب جهت 

باشد که گاهی منجر به ایجاد هیپرتروفی  تأمین این نیاز می
از  نشان شود. هیپرتروفی قلب و کبد آسیت می بطن راست و

که منجر به کاهش عمكرد  داردها  وظایف غیر طبیعی آن
ها نقش مهمی در کاهش بروز اکسیدانآنتی شود. حیوان می

های آزاد دارند و استفاده از ترکیبات آسیت و حذف رادیكال
آسیت منجر به کاهش نسبت  یآنتی اکسیدانی در شرایط القا

مبنی بر  نیز گزارشاتی .(22) شود ست به کل بطن میبطن را
و آرژنین در بهبود آسیت در  C، ویتامین Eعدم تاثیر ویتامین 

 .(0،3) پرندگان چالش شده با تنش سرمایی حاد وجود دارد
های  تنش یكی از عوامل موثر در کاهش وزن نسبی اندام  

منی ها و  پاسخ ای لنفاوی )طحال و بورس(، تعداد لنفوسیت

و سرکوب سیستم ایمنی ناشی از تنش سرمایی  سلولی است
عدم . (62) باشد ها می به دلیل افزایش ترشح کورتیكوسترون

تغییر وزن نسبی طحال و بهبود پاسخ ایمنی سلولی در نتیجه 
اکسیدانی در شرایط تنش گزارش شده  استفاده از ترکیبات آنتی

کند. در مقابل،  می که نتایج تحقیق حاضر را تایید (1،21) است
های لنفوئیدی و نكروزه شدن  کاهش وزن نسبی اندام

های آنها در نتیجه تنش سرمایی و بهبود آنها در نتیجه  بافت
بعد  .(20) گزارش شده استنیز   و کروم Eاستفاده از ویتامین 

از سیستم تنظیم دمایی، ایمنی ذاتی و ایمنی سلولی تقدم 
رال و افزایش وزن دارند. باالتری نسبت به ایمنی هومو

عنوان یک گزارش شده است که تزریق مالتونین )به
اکسیدان قوی( تحت شرایط تنش منجر به افزایش پاسخ  آنتی

در آزمایش . (2) شود می  PHA-Pبه تزریق  نسبت ایمنی
کمتر از ایمنی سلولی تحت  نفوئیدیلهای  وزن اندامحاضر 

های مختلف  هشنتایج متفاوت در پژو .تنش قرار گرفت
تواند ناشی از نوع، شدت و مدت زمان تنش، سن پرنده،  می

 و ... باشد. اکسیدانی ، ترکیبات آنتیسویه پرنده
های بیوشیمیایی خون در  اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه

 آلبومین، ،( نشان داد که میزان گلوکز0)جدول  02سن 
تاثیر حتت (ASTو آسپارتات آمینو ترانسفراز ) کلسترول

اسید ، گلیسرید تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی مقدار تری

 حسین نعمتیو محمد محمدحسین شهیر علی اصغر مطلبی،
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 26............. ............................................................................................................................ 1041 تابستان/ 63 شماره/ سیزدهم سال دامی تولیدات پژوهشهای

تاثیر سرم خون تحت( MDAو مالون دی آلدئید )اوریک 
 .(p<42/4داری نشان داد ) تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

افزایش اسید  و گلیسرید تنش سرمایی منجر به کاهش تری
های گوشتی  سرم خون جوجهو سطح مالون دی الدئید اوریک 

، عصاره چای ترش و ترکیب سه Cاستفاده از ویتامین شد. 
ترین سطح  عصاره موجب کاهش اسید اوریک شد. پایین

MDA  مربوط به گروه تیماری ویتامینC .بود  

 

 روزگی 02های گوشتی تحت تنش سرمایی در اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات بیوشیمیایی خون جوجه -0جدول 
Table 4. The effect of experimental treatments on blood biochemical traits of broiler chickens under cold stress  

                 conditions  

 گلوکز تیمار
(mg/dl) 

 آلبومین
(g/dl) 

کلسترول 
(mg/dl) 

 گلیسیرید تری
(mg/dl) 

اوریک   اسید
(mg/dl) 

AST 
(U/L) 

MDA 
(nmol/ml) 

 b02/1 2/122 c22/33 a43/3 3/141 a00/2 2/241 شاهد
 C 2/132 ab23/1 2/120 bc24/33 b13/2 3/143 c32/1ویتامین 

 ab32/1 2/162 a6/143 ab32/0 4/146 bc32/1 3/112 شاهد+عصاره برگ زیتون
 ab21/1 4/122 ab22/13 bc02/0 2/143 ab23/2 2/241 چای ترششاهد+عصاره 

 a34/1 3/111 bc32/31 ab04/2 2/112 bc34/1 2/133 شاهد+عصاره سیر
 ab36/1 3/112 c44/34 c43/0 2/113 bc14/1 2/132 شاهد+ترکیب سه عصاره گیاهی

SEM 33/3 43/4 21/2 46/2 222/4 20/0 11/4 
p value 43/4 40/4 21/4 440/4 441/4 233/4 42/4 

 .درصد است 2سطح  دار درحروف غیر مشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنی
UA, uric acid; AST, aspartate aminotransferase; MDA, malone di aldehyde 

 

گزارش شده است که تنش سرمایی تاثیری بر گلوکز،  
. (3،16) های گوشتی ندارد جوجهخون سرم  ASTو کلسترول 
 (1) عصاره برگ زیتون ،(24) عدم تاثیر چای ترشهمچنین 
و افزایش سطح البومین سرم خون وریک اسید ا و بر گلوکز

( 62های گوشتی در نتیجه استفاده از پودر برگ زیتون ) جوجه
گزارش شده است که همراستا با نتایج پژوهش حاضر است. 
نشان داده شده است که تحت شرایط تنش سرمایی، استفاده 

 دار بر کلسترول و اثر معنی (62) از پودر برگ زیتون
آلدئید گوشت تازه نداشته  ون و مالون دیگلیسرید سرم خ تری

عصاره  (،24) چای ترش (،62) است ولی استفاده از پودر سیر
دار  به کاهش معنیمنجر C (23 )و ویتامین  (1) برگ زیتون
و آسپارتات آمینو ترنسفراز سرم خون و  LDLکلسترول، 

در شرایط تنش . ه استمالون دی آلدئید گوشت تازه شد
ها( افزایش و  کاتابولیک )کورتیكوسترون یها غلظت هورمون
یابد. به  های آنابولیک )انسولین( کاهش می غلظت هورمون

ها و کاهش اشتها، سطح گلوکز  دنبال افزایش کورتیكوسترون
و های پالسما  از پروتئیناز طریق فرایند گلوکونئوژنز خون 

کاهش سطح  .(26) یابد افزایش میگلسیریدهای خون  تری
گلیسریدهای خون در نتیجه تنش سرمایی  و تریآلبومین 

یند آاحتماال در راستای تامین گلوکز مورد نیاز از طریق فر
اکسیدانی توانسته  گلوکونئوژنز باشد و استفاده از ترکیبات آنتی

 تا حدودی این فرایند را کاهش دهد.

عنوان شاخص ئید بهآلد تحت شرایط تنش، تولید مالون دی
که غلظت  . زمانی(66) بدیا ید افزایش میپراکسیداسیون لیپ

یابد پراکسیداسیون لیپید  های پالسما کاهش می اکسیدان آنتی
یابد و منجر به آسیب غشای  در پالسما و بافت افزایش می

تواند  شود. مشخص شده است که چنین اثراتی می سلولی می
 اکسیدانی از بین برود با مكمل کردن جیره با ترکیبات آنتی

و  Cدر آزمایش حاضر مكمل کردن جیره با ویتامین . (60)
پالسما در مقایسه با گروه  MDAعصاره سیر باعث کاهش 

آسپارتات آمینو ترانسفراز آنزیمی است که در  شاهد شد.
یابد  های پارانشیم کبدی و نیز صدمات قلبی افزایش می آسیب
ج نتای. (3) شود گیری میعنوان شاخص سالمت کبد اندازهو به

 ،تواند ناشی از نوع، شدت متفاوت در آزمایشات مختلف می
اکسیدان )پودر تنش، شكل استفاده از آنتی و روش اعمال زمان

یا عصاره(، نوع و میزان ماده موثره، مقدار استفاده از گیاهان 
، سن پرنده و دیگر شرایط حاکم بر پرنده دارویی، سویه

های  هورمون غلظت سرمینتایج مربوط به آزمایش باشد. 
( T3) یدوتیرونین تری( نشان داد که غلظت 2تیروئیدی )جدول 

 تنها دار افزایش یافت و تحت تاثیر تنش سرمایی به طور معنی
 استفاده از ترکیب سه عصاره گیاهی موجب کاهش آن شد

(42/4>p)( غلظت هورمون تیروکسین .T4 و نسبت )T3/T4 
 ت.تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتحت

 

 

 های تیروئیدی اثر تیمارهای آزمایشی بر هورمون -2 جدول
Table 5. The effect of experimental treatments on thyroid hormones concentration of broiler chickens under cold  
               stress conditions  

 تیمار
T3 T4 

T3/T4 لیتر( )میكروگرم بر دسی 
 ab242/4 11/2 412/4 شاهد
 C ab136/4 13/1 432/4ویتامین 

 ab114/4 10/1 411/4 شاهد+عصاره برگ زیتون
 a220/4 13/2 140/4 چای ترششاهد+عصاره 

 a224/4 11/1 112/4 شاهد+عصاره سیر
 b102/4 14/1 433/4 شاهد+ترکیب سه عصاره گیاهی

SEM 422/4 11/4 416/4 
p value 42/4 63/4 00/4 

 .درصد است 2دار در سطح ف غیر مشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنیحرو
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 20................................................................ های گوشتی  های خونی و پاسخ ایمنی جوجه ن، سیر و چای ترش بر عملكرد، فراسنجهاثر عصاره اتانلی برگ زیتو

های  های اصلی ترشح هورمون یكی از محرك سرما   
تحت شرایط  T3تیروئیدی است و افزایش غلظت هورمون 

هرچه  و محققین نشان داده شده است تنش سرمایی توسط
طور بهT3 زمان و شدت تنش سرمایی بیشتر شود، سطوح 

سرما از طریق مراکز دمایی . (13،14) رود داری باال میمعنی
، نرژیكیرهای آد شود و بواسطه میانجی هیپوتاالموس درك می

شود. این هورمون  میرا موجب  TRHتحریک ترشح هورمون 
روی تیروئید  TSHشود که  از هیپوفیز می TSHسبب ترشح 

روئیدی های تی اثر گذاشته و باعث تحریک سنتز هورمون
های تیروئیدی با افزایش  شود و در نهایت هورمون می

. این (14) شوند متابولیسم بدن موجب باال رفتن دمای بدن می
استای سازگاری سرمایی و تالش پرنده در رامر احتماالً در 

مقابله با سرما بوده و موجب افزایش تبدیل تیروکسین به 
، افزایش سطح شودیدو تیرونین در طی تنش سرمایی میتری
T3 سوخت و ساز متابولیكی را افزایش داده و سرانجام بر ،

گذارد در چنین شرایطی پرنده قادر تولید گرمای بدن تأثیر می
 (. 23) خواهد بود در مواجه با دماهای پایین بهتر مقاومت کند

 T3دار بر غلظت هورمون  ها تاثیر معنی اکسیدان استفاده از آنتی
گزارش شده . (64) محققین استبا نتایج  تاهمراس  نداشت که

درصد پودر برگ زیتون به  2/1و  1، 2/4افزودن است که 
 های گوشتی تحت تنش سرمایی منجر به خوراك جوجه
 روزگی 02در  T4و افزایش  T3دار غلظت  کاهش معنی

درصد پودر سیر به خوراك  2/1و  1، 2/4ولی افزودن   شود می
 T3 T4سرمایی بر روی غلظت  های گوشتی تحت تنش جوجه

های تیروئیدی در  کاهش سطح هورمون .(62) اثری نداشت
تحت شرایط تنش نیز گزازش شده  Cنتیجه افزودن ویتامین 

 های آنتی اکسیدانی با کاهش احتماال مكمل (.23،21) است
های آزاد و نیز سطوح کورتیزول در بدن، از آسیب رادیكال

بر فعالیت غده تیروئید جلوگیری های آزاد  ناشی از رادیكال
 اند. کرده

 

 گیری کلی نتیجه
هر یک از بطور کلی نتایج آزمایش حاضر نشان داد که    

های  های گیاهان دارویی اثر متفاوتی بر فراسنجه عصاره
عملكردی، خونی و ایمنی داشته و استفاده ترکیبی از آنها 

شود که  ها می تحت شرایط تنش منجر به بهبود این فراسنجه
 بود. Cقابل مقایسه با ویتامین 

 

 

 منابع 
1. Agah, M.J., M.T. Mirakzehi and H. Saleh. 2019. Effects of olive leaf extract (olea europea l.) on 

growth performance, blood metabolites and antioxidant activities in broiler chickens under heat stress. 
The Journal of Animal and Plant Sciences, 29(3): 657-666. 

2.  Ahmed, O.A., E.G. Ahmed, L.H. Gilbert and M.M. Magdi. 2007. The Effect of lighting program and 
melatonin on the alleviation of the negative impact of heat stress on the immune response in broiler 
chickens. International Journal of Poultry Science, 6(9): 651-660. 

3. Amaral J.S., R.M. Seabra, P.B. Andrade, P. Valentao, J.A. Pereira and F. Ferreres. 2004. Phenolic 
profile in the quality control of walnut Juglans regia L. leaves. Food Chemistry, 88: 373-379. 

4. Bautista- Ortega, J. and C.A. Ruiz-Feria. 2010. L-arginine and antioxidant vitamins E and C improve 
the cardiovascular performance of broiler chickens grown under chronic hypobaric hypoxia. Poultry 
Science, 89(10): 2141-2146.  

5. Da-Costa-Rocha, I., B. Bonnlaender, H. Sievers, I. Pischel and M. Heinrich. 2014. Roselle L. 
 a phytochemical and pharmacological review. Food Chemistry, 165: 424-443. 

6.  Daneshyar, M., H. Kermanshahi and A. Golian. 2009. Changes of biochemical parameters and 
enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites. Poultry Science, 88: 106-110. 

7. Esterbauer, H. and K.H. Cheesman. 1990. Determination of aldehydic lipid peroxidation products: 
malonaldehyde and 4-hydroxynonenal. Methods in Enzymology, 186: 407-421. 

8. Fathi, M., K. Nazer Adl, Y. Ebrahim Nezhad, H. Aghdam Shahryar and M. Daneshyar. 2011. The 
effects of vitamin E and L-Arginine supplementation on antioxidant status and biochemical indices of 
broiler chickens with pulmonary hypertension syndrome. Journal of Poultry Science, 4: 33-40. 

9. Gore, A.B. and M.A. Qureshi. 1997. Enhancement of humoral and cellular immunity by vitamin e 
after embryonic exposure. Poultry Science, 76: 984-991. 

10.  Hangalapura, B.N. 2006. Cold Stress and Immunity: Do chickens adapt to cold by trading-off 
immunity for thermoregulation? ISBN: 90-8504-358-1. 

11. Honda, K., H. Kamisoyama, N. Saito, Y. Kurose, K. Sugahara and S. Hasegawa. 2007. Central 
administration of glucagon suppresses food intake in chicks. Neurosci Lett, 416(2): 198-201. 

12. Horton, G.M., J.M.J. Fennell and B.M. Prasad. 1991. Effects of dietary garlic (Allium sativum) on 
performance, carcass composition and blood chemistry changes in broiler chickens. Canadian Journal 
Animal Science, 71: 939-942. 

13.  Ipek, A. and U. Sahan. 2006. Effects of cold stress on broiler performance and ascites susceptibility. 
Journal of Animal Science, 5: 734-738. 

14. Kwak, J.S., J.Y. Kim, J.Y. Lee, H.R. Kim, D.S. Park and O. Kwon. 2014. Garlic powder intake and 
cardiovascular risk factors. Nutrition Research and Practice, 8(6): 644-654. 

15.  Lee, K.W., H. Everts, H.J. Kappert, K.H. Yeom and A.C. Beynen. 2003. Dietary carvacrol lowers 
body weight gain but improve feed conversion in female broiler chickens. Journal of Applied Poultry 
Research, 12: 394-399. 

 حسین نعمتیو محمد محمدحسین شهیر علی اصغر مطلبی،

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ra

p.
13

.3
6.

19
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
25

18
62

2.
14

01
.1

3.
36

.5
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

http://dx.doi.org/10.52547/rap.13.36.19
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1401.13.36.5.3
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1203-fa.html


 22............. ............................................................................................................................ 1041 تابستان/ 63 شماره/ سیزدهم سال دامی یداتتول پژوهشهای

 
16. Lin, H., H.C. Jiao, J. Buyse and E. Decuypere. 2006. Strategies for preventing heat stress in poultry. 

World’s Poultry Science Journal, 62(1): 71-86. 
17. Loon, A.J.M., M. Tijhuis and A.J. Schuit. 2004. Are stress related factors associated with alcohol 

intake? International Journal of Behavioral Medicine, 11(4): 225-35.  
18. Mohammadi, F., F. Bagherzadeh Kasmani, K. Shojaeian, M. Mehri and M.A. Torshizi. 2014. The 

effect of sour tea (Hibiscus sabdariffa) on the performance of broilers fed aflatoxin-contaminated diet. 
Animal production, 17(2): 301-309 (In Persian). 

19. Mujahid, A. and M. Furuse. 2009. Behavioral responses of neonatal chicks exposed to low 
environmental temperature. Poultry Science, 88: 917-922. 

20. Mukhtar, A. and A. Bakhit. 2012.  Effect of feeding diets containing roselle seeds (hibiscus 
sabdariffa) with or without enzymes supplementation on broilers performance, carcass traits and 
serum constituents. Egypt. Poultry Science, 33(I): 17-27. 

21. Nemati, M.H., M.H. Shahir, M.T. Harakizezhad and H. Lotfalahian. 2017. Cold-induced ascites in 
broilers: Effects of vitamin C and coenzyme Q10. Brazilian Journal of Poultry Science, 19(3):  
537-544. 

22. Ognik, K. and I. Sembratowicz. 2012. Stress as a factor modifying the metabolism in poultry. A 
review. Annales UMCS Zootech, 30: 34-43, Doi: 10. 2478/v 10083-012-0010-4. 

23. Olfati, A., A. Mojtahedin, T. Sadeghi and M. Akbari. 2018. Comparison of growth performance and 
immune responses of broiler chicks reared under heat stress, cold stress and thermoneutral conditions. 
Spanish Journal of Agricultural Research, 16(2): 1-7.   

24. Qureshi, S., H.M. Khan, S. Shafi, S. Adil and M.S. Mir. 2020. Effect of cold stress and its various 
ameliorating remedies on histomorphology of lymphoid glands (Bursa of Fabricius and Spleen) in 
broiler chicken. Journal of Entomology and Zoology Studies, 8(2): 866-871. 

25. Rajani, J., M.A. Karimi Torshizi and Sh. Rahimi. 2011. Control of ascites mortality and improved 
performance and meat shelf-life in broilers using feed adjuncts with presumed antioxidant activity. 
Animal Feed Science and Technology, 170: 239-245. 

26. Sahin, N., K. Sahin and M. Onderci. 2003. Vitamin E and selenium supplementation to alleviate cold- 
stress-associated deterioration in egg quality and egg yolk mineral concentrations of Japanese quails. 
Biological Trace Element Research, 96: 179-189. 

27. Shahir, M.H., S. Dilmagani and B. Tzschentke. 2012. Early-age cold conditioning of broilers: effects 
of timing and temperature. British Poultry Science, 53: 538-544.  

28. Slyranda Baltini Aji, K.I. 2011. Effects of feeding onion (Allium cepa) and garlic (Allium sativum) on 
some performance characteristics of broiler chickens. Poultry Sciences, 4: 22-27. 

29. Summers, J.D., C.A. Adams and S. Leeson. 2013. Metabolic Disorders in Poultry. Context, 336 pp. 
30. Tatli Seven, P. and I. Seven. 2009. Effects of selenium and vitamin C supplemented with hihg energy 

diet on the performance of broilers in cold (15 C
o
) environment.  Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine, 1: 25-32. 
31. Tatli Seven, P., B. Dalkilic, I. Seven and O. Arslan. 2009. Effects of dietary supplemental antioxidants 

(selenium and vitamin C), triiodothyronine hormone and iodine on performance, nutrient retention 
and relative organ weights in broilers exposed to cold conditions (15 C

o
). Revue de Médecine 

Vétérinaire, 160: 98-102. 
32. Vamaghani, S.A., Sh. Rahimi, M.A. Karimi Thorshizi, H. Lotfolahian and M. Hassanzadeh. 2012. 

The effect of medicinal plant on blood pressure, function and biochemical parameters of blood serum 
in broiler chickens. Animal Science Journal, 26(99): 25-35 (In Persian).   

33. Wang, Y., Y. Guo, D. Ning, H. Peng, H. Cai, J. Tan, Y. Yang and D. Liu. 2012. Changes of hepatic 
biochemical parameters and proteomics in broilers with cold-induced ascites. Journal of Animal 
Science and Biotechnology, 3: 41. 

34. Zhang, X.H., X. Zhong, Y.M. Zhou, H.M. Du and T. Wang. 2009. Effect of RRR-α-tocopherol 
succinate on the growth and immunity in broilers. Poultry Science, 88: 959-966. 

35. Zhao, F.Q., Z.W. Zhang, J.P. Qu and H.D. Yao. 2014. Cold stress induces antioxidants and HSPs 
(heat shock proteins) in chicken immune organs Cell Stress Chaperones, 19(5): 635-648. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 حسین نعمتیو محمد محمدحسین شهیر علی اصغر مطلبی،

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ra

p.
13

.3
6.

19
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
25

18
62

2.
14

01
.1

3.
36

.5
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

http://dx.doi.org/10.52547/rap.13.36.19
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1401.13.36.5.3
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1203-fa.html


Research on Animal Production, Vol. 13, No. 36, Summer 2022 .……….……………………....…..…….………….….………...  26 

Effect of Ethanolic Extracts of Olive Leaf, Garlic and Roselle on Performance, 
Blood Parameters and Immune Response of Broilers under Ascites Induction 

Conditions 
 

Ali Asghar Melabi
1
, Mohammad Hossein Shahir

2
 and Mohammad Hossein Nemati

3 

 

1 and 2- PhD student and Associate Professor, Zanjan University 
3- Assistant Professor, Animal Science Research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research 

and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran, (Corresponding author: nemati.mh1354@gmail.com) 
Received: 15 May, 2021        Accepted: 22 November, 2021 

 
Extended Abstract  
Introduction and Objective: Increasing the growth rate, shortening the breeding period and 
improving feed efficiency in broiler chickens has provided the basis for the occurrence of a 
number of metabolic disorders such as ascites syndrome. This experiment was carried out to 
investigate the effect of medicinal plants (ethanolic extracts of Olive leaf, Garlic, Roselle and a 
combination of them) on performance, blood parameters and immune response of broilers under 
ascites induction conditions. 
Material and Methods: A number of 360 male broiler chickens of Hubbard strain were used in 
a completely randomized design with six treatments and four replications and 15 chickens per 
each replication. Experimental treatments include 1) control diet, 2) diet containing 500 mg/kg 
vitamin C, 3) diet containing 500 mg/kg Olive leaf powder extract, 4) diet containing 500 mg/kg 
Garlic extract, 5) diet containing 500 mg/kg Roselle extract. 6) Diets contained a combination 
of three plant extracts. To induce ascites, all chickens were exposed to 15 °C cold stress from 15 
to 42 days of age. During the breeding period, performance traits (body weight, feed intake) 
were recorded weekly. To measure blood biochemical parameters and thyroid hormones, at the 
end of the experiment, 2 blood samples were prepared from the chickens of each replication. To 
measure The Cutaneous Basophil Hypersensitivity response (CBH), Phytohemagglutinin-P 
(PHA-P) were injected intradermally into the wattle. 
Results: The results showed that the experimental treatments had no significant effect on body 
weight and feed consumption, but the treatments of Garlic extract, Roselle extract and vitamin 
C improved the feed conversion ratio (p<0.05). Visceral organs were not affected by the 
experimental treatments, but the ratio of the right ventricle to the whole ventricle increased as a 
result of cold stress (p<0.05) and the use of antioxidant compounds caused its relative 
improvement. Blood parameters of glucose, cholesterol and aspartate aminotransferase enzyme 
were not affected by experimental treatments. As a result of cold stress, blood albumin and 
triglyceride concentration decreased and blood uric acid concentration increased (p<0.05). The 
use of antioxidant compounds, especially vitamin C, decreased the lipid peroxidation index and 
increased the cutaneous basophilic sensitivity response (p<0.05). The use of the combination of 
three plant extracts reduced the serum concentration of T3 hormone (p<0.05). 
Conclusion: The use of vitamin C and a combination of three extracts of Olive leaf powder, 
Garlic, and Roselle improves performance, blood and immune parameters under ascites 
induction conditions. 
 
Keywords: Ascites, Broilers, Extract, Herbal, Immune response  
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