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 چکیده
گرم درکیلوگرم بر میلی 244و  244، 044ترتیب با کارواکرول، منتول و تیمول به جیره حاوی این مطالعه برای بررسی اثر   

با  های کامل تصادفیدر قالب طرح بلوکنر قطعه جوجه گوشتی  69عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی سلولی و هومورال با استفاده از 
های گوشتی دیل خوراک جوجهتبهای آزمایشی بر افزایش وزن و ضریب انجام شد. اثر جیره تکرار و هر یک شامل دو جوجه 12

های گوشتی را در مقایسه با روزگی مصرف خوراک جوجه 02تا  10(. افزودن منتول به جیره در دوره سنی p>40/4ود )دار نبمعنی
 بادی علیه(. میانگین عیار آنتیp<40/4های حاوی تیمول و کارواکرول کاهش داد )جیرهپرندگان شاهد و تغذیه شده با 

های دریافت کننده جیره حاوی کارواکرول، منتول و تیمول تفاوت برای جوجهروزگی  02گامبورو در سن  نیوکاسل وهای ویروس
روزگی تحت  02در سن  موسیت وهای ایمنی شامل بورس فابریسیوس، طحال وزن نسبی اندام (.p>40/4)داری نداشت معنی

-ریافت کننده منتول به طور معنیهای د(. درصد هتروفیل در خون جوجهp>40/4ها به جیره قرار نگرفت )تأثیر افزودن مونوترپن

های دریافت کننده منتول نسبت به گروه شاهد (. نسبت هتروفیل به لنفوسیت برای جوجهp<40/4داری از گروه شاهد کمتر بود )
افزودن هر سه  (.p>40/4)های تغذیه شده با جیره حاوی کارواکرول و تیمول نداشت داری با جوجهکمتر بود ولی تفاوت معنی
دوره پرورش، موجب کاهش التهاب ناشی از تزریق فیتوهماگلوتینین در  30تا  32جیره طی روزهای ترکیب منوترپن فنلی به 

بر مبنای التهاب پوستی ناشی از تزریق گیری شد که نتیجه(. p<40/4پس از تزریق شدند ) 04و  20، 12، 9ساعات 
 فنلی کارواکرول، منتول و تیمول، خاصیت ضد التهاب قابل توجهی بروز دادند.فیتوهماگلوتینین، هر سه مونوترپن 

  
 یمنی هومورال، جوجه گوشتی، عملکرد، مونوترپن فنلیایمنی سلولی، اکلیدی:  هایواژه

 
 مقدمه

 ییغذا یرهدر زنج ینقش قابل توجه یورپرورش ط صنعت     
 راستای درعهده دارد. به یجامعه انسان ینیپروتئ یازن ینو تام
 یفیو ک یکم یشافزا طیور دهندگان پرورش نقش، این ایفای

 را پرندگانکاهش تلفات  و یحال حفظ سلامت ینو در ع یدتول
 در یورط پرورش کهیدرحال (95دانند )می خود یاصل اهداف

 افزایش را هایماریب یوعتنش و ش بروز امکانمتراکم  هایگله
و  بیماری عامل هربه  پرنده یمنیپاسخ ا میزان. است داده

 را تغذیه عامل که محیطی و ژنتیکی تنوع اساس بر زا تنش
 نشان ترقوی ایمنی (. پاسخ31باشد )می متغیر بردارد، در نیز

 یخارج زاییماریعوامل ب با مقابله در بیشتر قدرت دهنده
هومورال و با واسطه  یمنیسنجش پاسخ ا معیارهایاست. 

 مقابل در عمومی مقاومت با مثبت همبستگی دارای ی،سلول
  (.69باشد )می هابیماری

  وقوع میزان کاهش برای طیور پرورش واحدهای در     
 تولیدی صفات بهبود و رشد افزایش به کمک نیز و هابیماری

 مختلف شیمیایی موادخصوص خوراک به هایافزودنی از
شود می استفاده وسیعی سطح در هابیوتیک آنتی همچون

 عوامل با مبارزه منظوربه هابیوتیکآنتی از استفاده (.62،33)
 یبر تبعات منف علاوه طیور، هایگله عملکرد بهبود و زابیماری

 هایگونهشدن  پدیدار همچون مشکلاتی یطی،مح یستز
 در هاآن بقایای باقیماندن ها،بیوتیکآنتی به مقاوم میکروبی

 راکنندگان مواد بر مصرف ینا سوء اثرات و نهایی محصولات

 یکشورها اغلبو  آمریکالذا در  (.93است ) داشته همراهبه نیز
 سایر در و ممنوع طیور پرورش در هابیوتیکآنتی مصرف اروپا

  این با همگام (.62است )دهش محدود نیز کشورها
 برای مناسبی هایجایگزین یافتن یتلاش برا ها،محدودیت

  هاآن ترینمهم از که است یافته یشافزا نیز هابیوتیکآنتی
 از شده استخراج مختلف مشتقات و دارویی گیاهان به توانمی
 (.9،96کرد ) اشاره هاآن
  در موجود مؤثره یباتواسطه ترکبه ییدارو گیاهان     

و ... ( اثرات ضد  یدهاترپنوئ ها،فنلپلی ها،فنل) هایشانبافت
 یتمحرک دستگاه گوارش و در نها یمنی،محرک ا یکروبی،م

 گیاهان مختلف هایگونه میان در (.9،62دارند )محرک رشد 
. باشندمی توجه موردطور خاص به یاننعناع خانواده دارویی،
خصوص به یباتاز ترک یعیوس یفط یحاو یاهانگ این اسانس

و کارواکرول هستند که  یمولت منتول، یکچند مونوترپن فنول
  و التهابی ضد میکروبی، ضد متعدد خواص هاآن یبرا

 و منتول کارواکرول، (.62)ذکر شده است  اکسیدانیآنتی
 بخش که هستند ایحلقه تک فنلی مونوترپن سه تیمول
 آویشن، پونه، مثل نعناع خانواده مهم گیاهان اسانس اعظم

. دهند¬می تشکیل را فلفلی نعناع و نعناع مرزه، مرزنجوش،
 درصد 12 تا مرزه گیاه های¬گونه برخی در کارواکرول غلظت

 شده تهیه هاینمونه در آویشن اسانس در تیمول غلظت ،(2)
 و درصد 98 تا 5/6 از ای¬دامنه در ایران مختلف مناطق از

 9/95 میانگین، طوربه نیز نعناع اسانس در منتول غلظت

اریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س  
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 فنلی، های¬مونوترپن میان در. است شده گزارش درصد
 برای ايمن و اندك بسیار سمیت با تركیبی عنوانبه كارواكرول

 طوریبه است شده توصیف جانوری هایگونه ساير و انسان
 سطح تا آشامیدنی آب به خوزستانی مرزه اسانس افزودن كه

 گوشتی هایمرغ برای سمی اثر لیتر در گرممیلی 6222
 رشد، بهبود موجب لیتر هر در گرممیلی 022 سطح و نداشت
 كلسترول و شكمی چربی كاهش و خوراك تبديل ضريب
 بودن محدود به نظر .(0) شد گوشتی یهامرغ در ران گوشت
 گیاهان در موجود هایمونوترپن تأثیر خصوص در اطلاعات
 ينا طیور، ايمنی پاسخو  یدیتول عملكرد بر نعناعیان خانواده

 بر تیمولمنتول و  كارواكرول،اثرات  يابیجهت ارز يشآزما
 در تولیدیعملكرد  ینو هومورال و همچن یسلول يمنیپاسخ ا
 .شد انجام گوشتی هایجوجه

 
 هامواد و روش

 يهسو یقطعه جوجه گوشت 022 يشآزما ينانجام ا برای     
 پرورش بستر روی روزگی 99 سن تاو  يداریخر 328راس 
 طورهبسالن  یبرنامه نورده پرورش،دوره  ی. در طيافت

 يكیساعت تار يکو  يیساعت روشنا 63صورت به ی،مصنوع
درجه  62سالن در طول دوره،  یدما یانگیناعمال شد. م

 و آب به هادرصد بود. جوجه 22 یو رطوبت نسب یوسسلس
 بر واكسیناسیون برنامه. داشتند دسترسی آزاد صورتبه دان

 روزگی 69 و يک در دامپزشكی، كارشناسان توصیه اساس
 یقطره صورتبه(، اسوتال يه)سو نیوكاسل و برونشیت علیه
 ندشد جدا ماده هایجوجه روزگی 99 سن در. شد اجرا یچشم

گروه دو  08گرم به  322±92 وزنی میانگین با هایجوجه و
. نديافت انتقال)قفس(  يشیواحد آزما 08 بهو  یمتقس یاقطعه
 جهت بر عمود( بلوك) يفدر چهار رد آزمايشی هایقفس
 یبررس یشده بودند. برا یهتعب سالن به یورود هوای جريان
 هر. شد استفاده تكرار 96 آزمايش تیمار چهار از يک هر تأثیر
  .وددو قطعه جوجه ماده ب یقفس حاو يک شامل تكرار
 قفس، در گرفتن قرار از قبل یروزگ 99سن  در هاجوجه

 پذيریكردند و پس از سه روز دوره عادت يافتشماره بال در
 هایجیره مصرفو  ينتوز 92روز  یدر ابتدا قفس،در 

)صفر  استارتر سوپر غذايی یجیره دو. كردندآغاز  را آزمايشی
 اساس بر( روزگی 06تا  96) دانیش( و پیروزگ 99 تا

 گرديد تنظیم 328 راس سويه به مربوط كاتالوگ هایتوصیه
 یرهمورد نظر به ج یفنول هایمنوترپنافزودن  با(. 9)جدول 

تا  92استفاده در سن  مورد يشیآزما ییرهج چهار دان،پیش
)بدون  شاهد یجیره -9شد؛  فراهم زير صورتبه یروزگ 06

 در گرممیلی 022 با شده مكمل شاهد یجیره -6 ،(افزودنی
 622 با شده مكمل شاهد یجیره -3 كارواكرول، كیلوگرم

 با شده مكمل شاهد یجیره -0و  منتول دركیلوگرم گرممیلی
بر  استفاده مورد دزهای. تیمول كیلوگرم در گرممیلی 622
 مورد (. مقادير6،91شدند ) انتخاب لیقب يشاتآزما يجنتا یمبنا
 یمصرف یرهبه ج دهی،خوراكقبل از هر بار  ها،اسانس از نظر

دز مورد  يش،در طول آزما اساس، اين براضافه شد.  هاجوجه
د گرديبه خوراك افزوده  مستقیما   فنولیک مونوترپننظر از هر 

وعده عصر پس از مخلوط كردن  يکوعده صبح و  يکو در 

. (0) گرفتقرار هاجوجه یاربا خوراك، در اخت يعكامل و سر
 يک از تیمول و منتول یهاول مقاديرمحلول كردن  یبرا

كارواكرول مورد استفاده با . شد استفاده اتیلیک الكل لیترمیلی
ستان، درصد از شركت گیاهان دارويی خرمان، لر 10خلوص 

صورت كريستال خالص از خرم آباد و منتول و تیمول به
 و 90 سنین در ن طب، لرستان، خرم آياد تهیه شد.شركت نگی

 انفرادی صورتبه پرندگان زنده وزن ركوردهای روزگی 06
 استفاده مورد روزانه وزن افزايش محاسبه برای و شد ثبت

 ترازوی آزمايشی هایجوجه وزن سنجش جهت. گرفت
 میزان. شد گرفته كاربه گرم صدم يک دقت با الكترونیكی

 در وزن از دوره اول در وزن میانگین كردن كم با وزن افزايش
 كم با پن هر مصرفی خوراك. شد محاسبه دوره همان آخر

 از قفس هر دانخوری در ماندهباقی خوراك میزان كردن
. شد محاسبه هفته يک آن طی در شده ريخته خوراك مجموع
 صدم يک دقت با الكترونیكی ترازوی از خوراك توزين برای
 90 یسن دوره برای خوراك تبديل ضريب. گرديد استفاده گرم
بر  یخوراك مصرف یزاننمودن م یمبا تقس یروزگ 06تا  32تا 
قفس در هر دوره  يکوزن دو مرغ موجود در  يشافزا یانگینم

 (.6) محاسبه شد
(، یموس)طحال، بورس و ت يمنیا هایاندام مطلق وزن     

دقت  با یروزگ 06در سن كشتار شده  پرندگان برای همه
 زنده وزنكردن بر  یمبا تقس وشد،  گیریاندازهگرم  29/2

 06 سن در. شد بیان درصد صورتبه كشتار از قبل پرنده
 یمارخون، از هر ت یدسف هایسلول شمارش منظوربه روزگی

 یاز خون سرخرگ گردن كشتار، زمان درانتخاب و  پرنده 92
 روش با یخون هایگسترش.شد تهیه یگسترش خون هاآن

 هاسلول تفريقی وشمارش آمیزیرنگ ينائوز-هماتوكسیلین
 باخون  یدسف هایگلبول نسبی تعداد تعیین منظوربه
 به پوستی حساسیت میزان. شد انجام ینور یكروسكوپم

اختلاف ضخامت پوست صورت ه( ب36فیتوهماگلوتینین ) تزريق
چپ )بدون  ی( و پالیتر میلی 6/2 يقراست )با تزر یپرده پا

 با يق، پس از تزر08و  60، 96، 2( در ساعات صفر، يقتزر
 32تا  36سن  درمتر( یلیم 29/2)با دقت  یكرومتراستفاده از م

 بادییآنت عیار تعیین منظوربه. گرفت قرار ارزيابی مورد یروزگ
دو مرحله،  یو گامبورو، ط یتبرونش نیوكاسل، ويروس یهعل
 مرجع يشگاهبه آزما و تهیه خون نمونه یروزگ 06و  69

 .شد ارسال دامپزشكی
 برای لازم تبديلات انجام با هاداده آزمايش، اتمام از پس     

 افزارنرم در proc mixed با استفاده از و شد آماده آماری آنالیز
  .شد آنالیز ير( ز9مدل ) قالب در (39آماری ) آنالیز سیستم

(9 )                             Yijk =  + Mi + Bj + ijk 
 یریگوابسته )صفت اندازه متغیر Yijk:مدل  ينا در   

  Mi:صفت موردنظر، یبیانگر میانگین جامعه برا  µ:،شده(
: خطای  ijkك وبلواثر  ینامBj: jمونوترپن،  ینامiنماد 

 بلوك فوق مدل درمربوط به هر مشاهده برای هر متغیر است. 
های مربوط داده .شد لحاظ تصادفی اثر با فاكتور يک عنوانبه

بادی علیه ويروس نیوكاسل، گامبورو و برونشیت آنتی یاربه ع
به  یهای مربوط به واكنش التهاب پوستو همچنین داده

تن چند ركورد برای يک دلیل داشبه یتوهماگلوتینینتزريق ف
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 Repeated)) تکرار شده یهایریگاز روش اندازه ،پرنده
Measurment Design یر( ز1) یو با استفاده از مدل خط 

 (.11) شدند یزآنال
(1) 

Yijkl =   +  Ti + ϒij +  Ak + (TA)ik + BI +  eijkl 
 

ijklY مشاهده مربوط به :jدر  یوانح ینامiو  یمارت ینامkینام 
، یمارت ینامiاثر ثابت  :Tiکل،  یانگینم :µاست.  یشروز آزما

kA:  اثرkیش،هفته آزما ینام ik(TA): یناثر متقابل ب iینام 
اشتباه تصادفی با میانگین : γij یش،سن آزما ینامkو  یوانح

صفر و واریانس بین حیوانات درون هر تیمار یا کوواریانس بین 
: اثر تصادفی مربوط به BIدو رکورد متوالی هر حیوان است، 

i.امین بلوك کامل است ijke وصفر  یانگینبا م یاشتباه تصادف 
 است. یواناتدرون ح یهایریگاندازه ینب یانسوار

 
 )درصد( آزمایش هایجیره دهندهتشکیل خوراکی مواد -2جدول 

Table 1. The composition of the ingredients of the experimental diets (%) 

 K3 ،5/1 گرم ویتامین میلی 3گرم آلفا توکوفرول استات، میلی 04واحد بین المللی،  044واحد بین المللی، کلسیفرول  A0444 هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی: ویتامین  -2
گرم فولیک میلی 2گرم کلسیم پنتوتنات، میلی 24گرم بیوتین، میلی 3/4گرم کوبالامین، میلی 41/4گرم پیرودوکسین، میلی 0نیکوتینیک اسید، گرم میلی 15گرم ریبوفلاوین، میلی

 گرم کولین کلراید، میلی 044اسید، 
گرم مس )پنتاهیدرات میلی 21گرم منگنز )اکسید منگنز(، میلی 04آهن(، گرم آهن )کربنات میلی 14گرم روی )اکسید روی(، میلی 54هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی حاوی:  -1

گرم سدیم )سدیم کلراید(،  3/2گرم سلنیوم )سلنات سدیم(، / میلی35هپتاهیدرات(، -سولفات-گرم کبالت )کبالتمیلی 34/4گرم ید )یدات کلسیم(، میلی 05/4سولفات مس(، 
 گرم منیزیم )اکسید منیزیم( 55/4

 
های آزمایشی حاوی کارواکرول، منتول و تیمول بر افزایش وزن روزانه )گرم(، مصرف خوراك )گرم( و ضریب تبدیل خوراك اثر جیره -1جدول 

 روزگی  01تا  20جوجه گوشتی در سن )گرم: گرم(
Table 2. Effect of experimental diets containing carvacrol, menthol and thymol on daily weight gain (g), feed intake 

(g) and feed conversion ratio (g: g) in broiler chicks at the age of 14 to 42 days (in grams)  

  تیمارهای آزمایشی

 داریسطح معنی SEM تیمول منتول کارواکرول کنترل پارامترها

 16/4 01/2 44/00 44/03 40/00 55/06 افزایش وزن روزانه
 202/32a 234/56a 230/10b 230/54a 54/2 42/4 مصرف خوراك

 60/4 50/4 40/1 44/1 43/1 24/1 ضریب تبدیل خوراك
a  وb: دار بین تیمارهای آزمایشی است.نشان دهنده اختلاف معنی حروف غیر مشترك در هر ردیف 

 
  بحث و تایجن

 بر تأثیری تیمول یا منتولکارواکرول،  یحاو هایجیره     
 یگوشت هایجوجه درخوراك  یلتبد یبوزن و ضر یشافزا

 روزانه وزن افزایش بالاترین با این وجود(، p>45/4) ندنداشت
 هایجوجه به ترتیببه ،خوراك تبدیل ضریب کمترین و

 اثر. داشت تعلق کارواکرول حاوی یجیره کننده دریافت

 هایجوجه خوراك مصرف میزان بر آزمایشی تیمارهای
خوراك  یزانم ین(. کمتر>45/4p)بود دارمعنی گوشتی
 یدهمنتول د یحاو یرهکننده ج یافتدر هایدر جوجه یمصرف

 (.<45/4p) بود هاگروه سایر از کمتر داریمعنی طوربهشد که 

 برخی بر ایویژه اثرات دارای منتول که است شده داده نشان
 سرما به حساس هایگیرنده جمله از پوست حسی هایگیرنده

 رشد آغازین 

 روزگی 01تا  25 روزگی 20تا  2 ترکیبات خوراکی )درصد(
 44/53 65/52 ذرت
 44/24 44/24 گندم

 64/1 54/1 روغن سویا
 04/14 05/32 کنجاله سویا 

 04/1 44/2 کربنات کلسیم
 44/4 65/4 دی کلسیم فسفات

 14/4 14/4 نمک
 34/4 36/4 ال متیونین-دی
 15/4 33/4 لیزین )منو هیدرو کلراید( -ال
 45/4 45/4 ترئونین-ال

 41/4 415/4 فیتاز
 15/4 15/4 2مکمل مواد معدنی

 15/4 15/4 1مکمل ویتامینی

 مواد مغذی

 3210 3404 (Kcal/kg) انرژی قابل متابولیسم
 61/20 41/14 (%) پروتئین خام

 31/1 34/1 (%) فیبر خام
 10/2 03/2 (%)لیزین 

 02/4 00/4 (%) متیونین
 40/4 40/4 (%) کلسیم

 53/4 50/4 (%) فسفر قابل دسترس
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ٍ کٌتشل  یثش اعصبة هشکض تَاًذهی طشیق ایي اص ٍ است
 .(7ثبضذ ) گزاستأثیشهصشف خَساک 

 یجیشُ ثب ضذُ تغزیِ ّبیجَجِ خَساک هصشف هیضاى     
کوتش اص  داسیهعٌی طَسثِ ٍ هطبثِ تیوَل ٍ کبسٍاکشٍل حبٍی

 تٌظین ثب تَاًذهی کبسٍاکشٍل(. >05/0pگشٍُ ضبّذ ثَد )
 خَساک هصشف کبّص ثبعث اضتْب، کٌتشل هشاکض کبسکشد
 ّبی یگضاسش ضذُ است کِ استفبدُ اص افضٍدً (.10،20گشدد )

ثب تبثیش هٌفی ثش هضُ خَساک هَجت کبّص هصشف  یبّیگ
 ّبیفشآٍسدُ تأثیش ثِ تَجِ ثب (.10،19) ضَد یه یَاىخَساک ح

 ٍ استفبدُ صهبى هذت ٍ سٍش خَساک، طعن ٍ عطش ثش گیبّی
 تأثیشثب  تیوَل ٍ کبسٍاکشٍل هَاد، هوکي است یيا غلظت
خَساکی خَساک، هَجت کبّص خَش هضُ ٍ عطش ثش هٌفی

)جذٍل  ثبضٌذ ضذُ خَساکهصشف  یضاىکبّص ه جیشُ ٍ ًْبیتبً
. ثبضذهی تیض ٍ تلخ هضُ داسای ٍاضح طَسثِ کبسٍاکشٍل(. 2

 دس ٍ تأییذهطبلعِ حبضش سا  یجًتب یاسددس هَ یطیيپ هطبلعبت
است کِ  ضذُ ثیبى ،ی. دس گضاسضاست تضبد دس آى ثب هَاسدی
 ّیچ دس( سٍاکشٍلهًََتشپي کب ی)حبٍ ضیشاصی آٍیطي عصبسُ

 قشاس تأثیشتحت  سا یگَضت ّبیجَجِ تَلیذی عولکشد سطحی

 ٍ کبسٍاکشٍل ّبیهًََتشپي افضٍدى یضً یصآصهب یيا ًذاد. دس
هصشف خَساک  یضاىه داسهعٌی کبّص هَجت جیشُ ثِ تیوَل
دس آصهبیطی هطبثِ، ثب . (3) ًطذثب گشٍُ ضبّذ  یسِدس هقب

استفبدُ اص صًججیل ٍ تیوَل دس جیشُ جَجِ ّبی گَضتی، 
کِ  استگضاسش ضذُ  هطبثِ ًتبیج آصهبیص حبضش هطبّذُ ضذ.

 آهیالص هثل ّضوی تشضحبت ییداسٍ یبّبىاسبًس ٍ عصبسُ گ
 پبًکشاسی ّبیآًضین گبستشیک، صفشاٍی، اسیذّبی ثضاقی،

هوکي  لزا. (35) کٌذیه یکٍ پشٍتئبص( سا تحش آهیالص یپبص،)ل
 یلتجذ یتدس ثْجَد ضش تغییشات هثجت اًذکاست ثتَاى 

 یحبٍ یّبیشُضذُ ثب ج یِتغز یّبخَساک دس جَجِ
  ثب یخَاًّن دساثشات ًسجت داد.  یيکبسٍاکشٍل سا ثِ ا

 ّبییشُکِ ج است ضذُ گضاسشبلعِ حبضش، هط ّبییبفتِ
 ضذ خبصیت داضتي علتثِ کبسٍاکشٍل ٍ تیوَل حبٍی

کٌٌذُ اضتْب ٍ  یکتحش ی،ٍ ضذ قبسچ اکسیذاًیآًتی هیکشٍثی،
 یجٍِ دس ًت ثبضٌذهی هغزی هَاد ّضن قبثلیت دٌّذُ یصافضا

 داسًذ گَضتی ّبیجَجِ دس سضذ عولکشد ثش هثجتی أثیشاتت
(25.) 

 
ثبدی تَلیذی علیِ ٍیشٍس گبهجَسٍ، ًیَکبسل ٍ ثشًٍطیت دس ّبی آصهبیطی حبٍی کبسٍاکشٍل، هٌتَل ٍ تیوَل ثش عیبس آًتیاثش جیشُ -3 جذٍل

 (. logسٍصگی ) 42ٍ  21ّبی گَضتی دس سيجَجِ
Table  . Effect of experimental diets containing carvacrol, menthol and thymol on production of antibodies against 
               infectious bursal disease, Newcastle disease and bronchitis viruses in broiler chicks at days    to    of age (log ) 

 
 گبهجَسٍ ٍ ًیَکبسل ٍیشٍس علیِ ثبدیآًتی عیبس هیبًگیي     
 یحبٍ یشُکٌٌذُ ج فتیبدس ّبیجَجِ ثشای سٍصگی 42 سي دس

 افضٍدى (.<05/0p) ًذاضت داسیهعٌی تفبٍت ّبهٌَتشپي
 گَضتی، ّبیجَجِ جیشُ ثِ تیوَل ٍ هٌتَل کبسٍاکشٍل،

ٍ  21دس سي  یتثشًٍط یشٍسٍ یِعل ثبدیآًتی عیبس ثش تأثیشی
 ّبییبفتِ خالف ثش(. 3 ( )جذٍلp>05/0ًذاضت ) یسٍصگ 42
 سطَح ثب جیشُ سبصیهکول اثش ثشسسی ( ثب9تحقیق، ) ایي

 ٍ تیوَل( کیلَگشم دس گشمهیلی 240 ٍ 120، 60، صفش)
 ضذُ چبلص گَضتی ّبیجَجِ دس ایوٌی پبسخ ثش کبسٍاکشٍل

 یِعل ثبدیآًتی تیتش دادًذ گضاسش پشفشًژًس، کلستشیذیَم ثب
 حبٍی ّبیجیشُضذُ ثب  یِتغز ّبیجَجِ دس یَکبسلً یشٍسٍ

  طَسثِکبسٍاکشٍل  میلَگشکدس  گشمهیلی 240 ٍ 120
 (،25) ًَاص، ًَثخت ٍ هْوبىّوچٌیي .یبفت یصافضا داسیهعٌی

 لیتشهیلی 2 ٍ 5/1، 1، 5/0 صفش،کشدًذ استفبدُ اص سطَح  یبىث
پبسخ  یهٌظَس ثشسسثِ یجَجِ گَضت یشُدس ج یبعصبسُ استَ

 علیِ ثبدیآًتی عیبس داسیهعٌ یصهَجت افضاَّهَسال،  یوٌیا
 (4،25ضذُ ) اسائِ ًتبیج تأییذ دس. ضذ ًیَکبسل ٍیشٍس

آة  دس یخکه ٍ خَصستبًیثب استفبدُ اص اسبًس هشصُ  یتتشتثِ
 یِعل ثبدیآًتی عیبس پزیشیتأثیش عذم ی،هشغ گَضت یٍ غزا

 اعالم ساهَاد  یياص هصشف ا یَکبسلٍ ً َسٍگبهج یشٍسٍ
هَجَد دس دستشس،  یعلو ّبیگضاسش اص یک یچ. دس ّکشدًذ

 ثش تیوَل ٍ کبسٍاکشٍل تأثیش سبصٍکبس هَسد دس یحیتَض
 ّبیسلَل فعبلیت یب ٍ ثبدیآًتی تَلیذ هتبثَلیکی هسیشّبی

 است. ًطذُ رکش آًْب تَلیذکٌٌذُ خًَی
 ثب ایوٌی ّبیکِ پبسخ اًذداضتِ ارعبى یيهحقق اص ثشخی     

 جیشُ دس گیبّی ّبیعصبسُ ٍ داسٍّب ّب،پشٍثیَتیک اص استفبدُ
اسبًس ٍ  یشهحققبى تبث ثشخی (.9،17،37یبثذ )هی افضایص
 یتفعبل یصافضا ثِسا  یوٌیثْجَد پبسخ ا ثش یبّیگ ّبیعصبسُ

 (.8) اًذدادُ ًسجت ّبفبگَسیت فعبلیتثش  آى تأثیشٍ  c یتبهیيٍ
 یوٌیثش پبسخ ا یضداًِ گطٌ یشتبث ثشسسی هٌظَسثِ ایهطبلعِدس 

  یتشت دسجِ ضذ کِ ثْجَد قبثل تَ گضاسش یدس هشغ گَضت
علت اثشات هوکي است ثِ یَکبسلً ٍیشٍس علیِ ثبدییآًت

 کبّص ٍ گیبُ ایي دس هَجَد هَثشُ هَاد یکشٍثیضذ ه
 یيّوچٌ (.34) ثبضذ پشًذگبى گَاسش کبًبل هیکشٍثی جوعیعت

هَجت  یبّیگ ّبیاص عصبسُ یگضاسش ضذُ است کِ ثشخ
 یصافضا ٍ سجت ضذُهشغ ٍ ثَقلوَى  دس ثبدییآًت عیبس یصافضا

 دس هَجَد هَثشُ (. هَاد16) ضًَذهی ایوٌی ّبیسضذ اًذام
 هْبس ٍ عوَهی ٍ هخبطی ایوٌی ثْجَد ثبعث داسٍیی گیبّبى

صا ٍ هضش دس دستگبُ گَاسش ٍ کبّص یوبسیث ّبیهیکشٍة
 یوٌیا ّبیاًذام ًسجی ٍصى (.18گشدًذ )هی پشًذگبىتلفبت 
 فٌَلی ّبیشپيهًََت تأثیش تحت سٍصگی 42 سي دس ّبجَجِ
 افضٍدى چِاگش( p>05/0) قشاس ًگشفت یشُضذُ ثِ ج افضٍدُ

  آصهبیطی تیوبسّبی 
SEM 

 
 تیوَل هٌتَل کبسٍاکشٍل ضبّذ (سٍص) سي ثبدی عیبسآًتی داسیهعٌی سطح

 61/0 77/0 53/10 01/10 73/9 59/9 21 بهجَسٍگ

 14/0 51/0 87/7 19/8 40/9 35/9 21 ثشًٍطیت
 41/0 44/0 42/15 56/14 95/14 54/15 42 ثشًٍطیت

 51/0 13/0 81/1 56/1 69/1 82/1 42 ًیَکبسل
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 ًسثی ٍصى دس تَجْی لاتل تغییش تیوَل ٍ هٌتَل کاسٍاکشٍل،
 یيا ٍلی ًکشد ایجاد ضاّذ گشٍُ تا همایسِ دس ایوٌی ّایاًذام

کٌٌذُ هٌتَل ًسثت یافتدس گشٍُ دس یوَسٍصى ت یتفاٍت تشا
تَد ػکس سًٍذ رکش ضذُالة ٍ تشج یواسّات یشتِ ضاّذ ٍ سا

(05/0<p( )4 جذٍل.) خالف گضاسش  یطیيپ یيغلة هحمما
دس استفادُ اص  هحممیي ساستا، ایي دس .اًذکشدُ تأییذفَق سا 

 یوٌیپاسخ ا تشآى  تأثیش تشسسی ٍ جیشُ دس تاسٌّگ ػػاسُ
 ضذت (.23تَد )یافتِ یصطحال افضا یًسث ٍصى کِ یافتٌذدس

ٍجَد  یوٌی،ا یستنتکاهل س یضاىّا تِ هِ دس جَج یوٌیپاسخ ا
هَجَد دس گلِ،  یّا ػفًَت یوٌی،کٌٌذُ ا یفػَاهل تضؼ

 یوٌیا یستنهحشن س ّای یٍ ٍجَد افضٍدً ای یِتغز یتٍضؼ
 صااستشس یطداسد. تحت ضشا یتستگ یاّیتِ هٌاتغ گًَاگَى گ

ٍ  یان،آهًَ یادگلِ، غلظت ص یادتشاکن ص ،گشها، سشها ّوچَى
هطلَب است.  یضاىکوتش اص ه یوٌیپاسخ ا یجَ یذذًَساًات ض

 ایوٌی پاسخ دس ّایی تفاٍت سثة است هوکي ًیض هَاسد ایي
 جیشُ دس گیاّی ّای افضٍدًی هػشف اص آهذُ دستتِ

 (.29،36ضَد ) گَضتی ّای جَجِ
دس  یوَستَسس، طحال ٍ ت یًسث ٍصى پزیشیتأثیش     

 کاسٍاکشٍل ٍ لتیوَ تشکیثات یحاٍ ّایجیشُکِ  یپشًذگاً
 کطیهیکشٍب خاغیتاص  یاست ًاض اًذ، هوکيکشدُ هػشف

ّا ٍ ػذم ًیاص تِ افضاایص ٍصى اًذام ایوٌی دس ایي هًََتشپي
 (.14،26،28تاضذ ) تیطتش جْت تَلیذ گلثَل سفیذ

 ّاائَصیٌَفیل ٍ ّاتاصٍفیل ّا،هًََسیت ّا،لٌفَسیت دسغذ     
 کاسٍاکشٍل، افضٍدى تأثیش تحت گَضتی ّایجَجِ خَى دس

 دسغذ ٍلی(. p>05/0) ًکشد تغییش جیشُ تِ تیوَل ٍ هٌتَل
 حاٍی یجیشُ کٌٌذُدسیافت ّایجَجِ خَى دس ّتشٍفیل

 ّوچٌیي. تَد ضاّذ گشٍُ اص کوتش داسیهؼٌی طَستِ هٌتَل
 ضذُ تا یِتغز ّایجَجِ تشای لٌفَسیت تِ ّتشٍفیل ًسثت

 تفاٍت ٍلی ،(p<05/0هٌتَل ًسثت تِ گشٍُ ضاّذ کوتش تَد )
کاسٍاکشٍل  حاٍی جیشُ تا ضذُ تغزیِ ّایجَجِ تا داسیهؼٌی

کِ  استضذُ گضاسش ،ًتایج ایي تا ّوسَ ًذاضت. یوَلٍ ت
 تش تأثیشی آضاهیذًی،آب  دس یاص اساًس هشصُ خَصستاً استفادُ

 افضایص. (11) ًذاضتخَى  یذسف ّایسلَل تفشیمی ضواسش
 تیاًگش آًْااغلة ًطاًِ التْاب است ٍ دسغذ تاالتش  ّا یلّتشٍف

 دس. است صا ػفًَت ػَاهل هماتل دس تذى هماٍهت کاّص
 یصتش افضا یلدل ّا،لٌفَسیت دسغذ تَدى تاال کِغَستی

 دس ّش دٍ  یندخالت هستم تا یّا سلَل یذهماٍهت تذى ٍ تَل
 

 دس. (5،11،27) تاضذ یه یَّهَسال ٍ سلَل ایوٌیساص ٍ کاس 
 ّا ّتشٍفیل دسغذ کاّص تا تَأم یصافضا ایيحاضش،  یصآصها

 ػَاهل هماتل دس تذى تاالی هماٍهت اص ای ًطاًِ تَاى هی سا
تؼذاد ٍ  تغییش احتواالً (.6کشد ) اسصیاتی تیواسی کٌٌذُایجاد

کٌٌذُ هػشف ّایجَجِدس خَى  یتٍ لٌفَس یلًسثت ّتشٍف
 یيا تیَتیکیآًتی ضثِ ػولکشد ًتیجِ دسهٌتَل  یحاٍ یشُج

 (. 16،33تاضذ )هی جیشُ دس هًََتشپي
 پای سَم ٍ دٍم اًگطتاى تیي پشدُ ضخاهت اختالف     

 ّایجَجِ تشای ،(تضسیك تذٍى) چپ پای ٍ( تضسیك تا) ساست
 دس تیوَل ٍ هٌتَل کاسٍاکشٍل، حاٍی جیشُ کٌٌذُدسیافت
 داسیهؼٌی طَستِ یكتضس اص پس گیشیاًذاصُ هختلف ساػات
 افضٍدى دیگش ػثاستتِ. (p<05/0) تَد ضاّذ گشٍُ کوتشاص

 کاّص هَجة هشؽ جیشُ تِ تیوَل ٍ هٌتَل کاسٍاکشٍل،
 24، 12، 6دس ساػات  فیتَّواگلَتیٌیي تضسیك اص ًاضی التْاب

. ضذ پشٍسش دٍسُ 35 تا 32 سٍصّای دس یكپس اص تضس 48ٍ 
 دس فٌلی ّایهًََتشپي شتاثی تش هثٌی حاضش آصهایص ًتایج

 اص تضسیك پس ّاجَجِ پای پشدُ پَست التْاب کاّص
تش خاغیت ضذ  هثٌی هتؼذد گضاسضات ًتایج تا فیتَّواگلَتیٌیي

خػَظ کاسٍاکشٍل ّوخَاًی داسد ٍ دس التْاب ایي تشکیثات تِ
 اصاستفادُ  تا هحممیيضذُ است.  یاىخالف آى ت یهَاسد

 فیتَّواگلَتیٌیي، تضسیك اثش تشسسی ٍ ضیشاصی آٍیطي ػػاسُ
تا  یتش ضذت التْاب پَست یتَّواگلَتیٌیيف داسهؼٌی تاثیش ػذم

 یطتشت ضخاهت (3اًذ )کشدُ گضاسشهَسد استفادُ سا  یواسّایت
 یطتشٍ ت یؼتشهفَْم هْاجشت سش اًگطتاى تِ یيپشدُ ت
 ،ّافیثشٍتالستتافت ّوثٌذ ّوچَى هاکشٍفاطّا،  ّایسلَل

 یا طىیآًت تضسیك هحل تِ غیشُ ٍ ّاهًََسیت ّا،ًَتشٍفیل
 یشُج یكاص طش ّاهٌَتشپي دسیافت (.30است ) صاحساسیت هادُ

کاّص  یگشػثاست دتِ یاتاػث کاّص ضخاهت پشدُ ٍ 
هَضَع تِ  یيضذ. ا یكتضس یِتِ ًاح یوٌیا یّاهْاجشت سلَل

 یوٌیا پاسخ تؼذیلٍ  یذُد یةآس یِدس تْثَد ًاح تاخیشهفَْم 
 ّایپاسخ (.30) آهذُ است یصهَاجِْ تا هطکل پدس 

 ضَدهی تلمی سلَلی ٍاسطِ تا ایوٌیپاسخ  ضذُ، گیشیاًذاصُ
 تشای کِ است سلَل دسٍى ّایطى آًتی حزف اشٍظیفِ کِ
 ًیاص هَسد  Tیاٍس ّایلوفَسیت تَسط سیتَکیي ًوَدى سّا
تؼذاد  یعتطخیی تَاًا یسلَل ٍاسطِ تا یوٌی. پاسخ اتاضذهی

 ّایسلَل پاسخ طشیك اص سلَلی دسٍى ّایطىیاص آًت یادیص
T (.32د )حزف آًْا سا داس یتشا 

  
سٍصگی  42ّای گَضتی دس سي ّای ایوٌی دس جَجِّای آصهایطی حاٍی کاسٍاکشٍل، هٌتَل ٍ تیوَل تش ٍصى ًسثی اًذاماثش جیشُ -4جذٍل 

 گشم ٍصى تذى(. 100اصای ّش )گشم تِ
Table  . Effect of experimental diets containing carvacrol, menthol and thymol on the weight of immune organs in 

broiler chicks at day    of age (g per     g body weight) 

 
 
 

  تیواسّای آصهایطی
SEM 

 
 تیوَل هٌتَل کاسٍاکشٍل کٌتشل اًذام داسیسطح هؼٌی

 14/0 007/0 10/0 10/0 10/0 12/0 طحال
 35/0 002/0 020/0 025/0 020/0 023/0 تیوَس

 53/0 01/0 10/0 11/0 10/0 12/0 تَسس فاتشسیَس
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سٍصگی  42ّای گَضتی دس سي جِّای سفیذ خَى جَّای آصهایطی حاٍی واسٍاوشٍل، هٌتَل ٍ تیوَل تش تعذاد گلثَلاثش جیشُ -5جذٍل 
 حسة دسصذ()تش

Table  . Effect of experimental diets containing carvacrol, menthol and thymol on proportion of white blood cells in 
broiler chicks at day    of age (in percent) 

سٍصگی )تش  35ّای آصهایطی حاٍی واسٍاوشٍل، هٌتَل ٍ تیوَل تش پاسخ التْاب پَستی تِ تضسیك فیتَّواگلَتیٌیي دس سي اثش جیشُ -6جذٍل 
 هتش(.حسة هیلی

Table  . Effect of experimental diets containing carvacrol, menthol and thymol on the skin inflammatory response to 
phyto-hemagglutinin injection in days    to    of age   (in mm) 

 
 افضٍدى وِ داضت ارعاى تَاىیفَق، ه ًتایج تٌذیجوع دس     

دس  یةتشتتِ یوَلٍ ت هٌتَل واسٍاوشٍل، فٌلی ّایهٌَتشپي
 ییغزا یشُج یلَگشمگشم دس ویلیه 200ٍ  200، 400 یشهماد

تذى  ٍصى افضایص ٍ تثذیل خَسان تاثیش تش ضشیة یهشغ گَضت
هصشف هشغ گَضتی ًذاضت. استفادُ اص هٌتَل تا واّص 

ضَاّذ هثثت،  یسغن ٍجَد تشخعلی خَسان هشغ گَضتی ضذ.
استفادُ  هَسد فٌلی ّایهٌَتشپيهثثت  تاثیش یصآصها ایي ًتایج

 هثٌای تش سلَلی ایوٌی تشسسی. ًىشد ییذسا تا یوٌیپاسخ ا تش
 حاوی ّاآى ًسثت تعییي ٍ سفیذ ّایگلثَل تفشیمی ضواسش

 سٌجص تا ًاهطلَب تاثیش ایي. تَد سلَلی ایوٌی پاسخ تعذیل اص
 ًطاى ًیض فیتَّواگلَتیٌیي تضسیك تَسط جلذی التْاب ٍاوٌص

 یِتغزدس پشًذگاى  یٍاوٌص التْاب جلذ وِضذ، تطَسی دادُ
ٍ  واسٍاسوشٍلخصَظ ّش سِ هادُ تِ یحاٍ یّایشُضذُ تا ج

 التْاب ٍاوٌص سٌجص وِ،آًجاییتَد. اص  تشضعیف یوَلت
 ضخاهت تغییش هثٌای تش صایتحساس هَاد تضسیك تا جلذی
پشدُ غثغة( تا ٍ  یا اًگطتاى تیي پشدُ)اغلة  هطاتِ ّایتافت

 ّایفشاسٌجِ تا یسِدس هما گیشد،یهَاد اًجام ه یكتذٍى تضس
 تاالتش تىشاسپزیشی ٍ تیطتش دلت تاَّهَسال  یوٌیهشتَط تِ ا

 هَسد یتَطًیهف هَاد ًاهطلَب تأثیش لزا. است گیشیاًذاصُ لاتل
 تش هَاد ایي تأثیشتا  یسِسا دس هما سلَلی، ایوٌی تشستفادُ ا

 .تأییذ ًوَد تَاىهی تیطتش اطویٌاى تا َّهَسال، ایوٌی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تیواسّای آصهایطی                                    
SEM 

 
 تیوَل هٌتَل واسٍاوشٍل وٌتشل پاساهتشّا داسیسطح هعٌی

 29/0 15/8 90/59 05/72 91/60 27/54 َسیتلٌف
 44/0 29/9 61/36 48/18 58/18 85/27 هًََسیت
 a07/5 ab08/4 b53/1 ab35/2 83/1 05/0 ّتشٍفیل

 21/0 90/2 04/11 91/8 51/10 80/10 ائَصیٌَفیل
 51/0 68/0 08/2 23/1 83/1 76/0 تاصٍفیل

14/0 ّتشٍفیل تِ لٌفَسیت  a ab 09/0 b008/0 ab03/0 34/0 04/0 

 داس تیي تیواسّای آصهایطی است.دٌّذُ اختالف هعٌیًطاى a  ٍbحشٍف 

 آصهایطی تیواسّای

 ساعت تعذ اص تضسیك 48 ساعت تعذ اص تضسیك 24 ساعت تعذ اص تضسیك 12 ساعت تعذ اص تضسیك 6 پاساهتشّا

 a81/0 a89/0 a16/1 a04/1 اّذض
 c05/0 c01/0 b15/0 b13/0 واسٍاوشٍل

 b27/0 b17/0 b11/0 b14/0 هٌتَل
 c01/0 b13/0 b15/0 c04/0 تیوَل
SEM 16/0 16/0 20/0 18/0 
 01/0 01/0 03/0 02/0 یداسیهعٌ سطح

 .است آصهایطی تیواسّای تیي داسهعٌی اختالف دٌّذًُطاى a ٍ b حشٍف
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Abstract 
     This study was conducted to evaluate the effects of diet containing inclusion of carvacrol, 
menthol and thymol at    ,     and     mg/kg, respectively, on performance, cell-mediated 
and humoral immune response using    broiler chicks in a completely randomized block design 
in    replicates of   birds each. Feed intake reduced in birds received diet containing menthol 
during days    to    of age (P< .  ). No change in weight gain and feed conversion ratio were 
observed in birds fed with supplemented diets compared with control birds (P> .  ). Mean 
antibody titer against infectious Bursal and Newcastle viruses was not differ for the chicks 
received diets supplemented with carvacrol, menthol and thymol at day    of age (P> .  ). 
Proportional weight of immune organs including the bursa of fabricius, spleen and thymus was 
not affected by the addition of monoterpens in diet at day    of age (P> .  ). The percentage of 
heterophils in blood was lower in birds grown on menthol-added diets than in control chicks 
(P< .  ). The experimental diets reduced the inflammation induced by phytohemagglutinin 
(PHA) injection at  ,   ,    and    hours after injection during days    to    of age (P < .  ). 
Based on dermal inflammation caused by PHA injection, carvacrol, menthol and thymol did not 
stimulate cellular immunity but showed significant anti-inflammatory activity. 
 
Keywords: Broiler Chicken, Cellular Immune, Humoral Immune, Phenolic Monoterpens 
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