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چکیده
زمینه مطالعاتی :این مطالعه به منظور بررسییا ا رات اسییا گ اهاد رار یا ز هان زیلپاتر ل ههدر کلراید ر ی عملکرر
رشد برخا فراسنجههای خو ا مرتبط با تنش سرمایا رر جوجههای ر متعلق به خط پدری الین آرین صورت ارفت.
روش کار :رر این تحقهق  192قطعه جوجه او شتا رر قالب طرح کامال ت صارفا با آرایش فاکتوریل  2×4با ه شت تهمار
شش تکرار که هر تکرار شامل  4جوجه بور ،ا ستفارد شد .تهمارهای خوراکا شامل ا سا گ ز هان رر ر سطح 150
450ppm

زیلپاتر ل بر امه رمایا شیییامل رمای طبهعا تنش سیییرمایا بور .خوناهری رر ر زهای 36 29 ،13

صییورت ارفت .نتایج :افز رن خوراکا  150ppmاسییا گ ز هان ،رر ر رد رشیید افزایش زن ر زا ه را سییبت به ار د
شاهد کاهش رار ( ،)P≥0/05لا ا ر معناراری بر ضریب تبدیل خوراک جوجهها داشت ( .)P<0/05افز رن اسا گ ز هان
رر هر ر سطح مکمل سازی موجب کاهش سطوح فعالهت آ زیما آال هن آمهنوترا سفراز ( )ALTرر خوناهری ر ز 36
سبت هتر فهل به لنفوسهت رر خوناهری ر ز  29شد .تنش سرمایا موجب باال بررن سطوح هماتوکریت،

سبت H:L

آ سپارتات آمهنوترا سفراز رر خوناهری ر م شد ( .)P>0/05رر بهن ار دهای تهماری پر رش یافته رر تنش سرمایا،
ر ز باالی اسییا گ ز هان توا سییت به طور معناراری موجب تخفهف افزایش مشییاهدد شییدد رر مقاریر مالونریآلدئهد
پالسمایا()MDA

سطوح فعالهت  ALTتحریک شدد توسط سرما رر مقایسه با ار د شاهد سرمایا شور ( .)P>0/05رر

بهن ار دهای تهماری پر رش یافته رر محهط طبهعا ،زیلپاتر ل ،موجب افزایش سطوح کراتهن ف سفوکهناز ،سبت  T3به
 T4مقاریر  MDAپالسمایا رر مقایسه با ار د «شاهد-بر امه رمایا طبهعا» اررید .نتیجه گیری نهایی :اسا گ ز هان،
به علت ا رات شان رارد شدد آ تااکسهدا ا ضد تنشا خور ممکن است رر تخفهف ا رات تنش سرمایا مؤ ر باشد.
واژگان کلیدی :جوجه الین آرین ،اسیییا گ ز هان ،زیلپاتر ل ههدر کلراید ،تنش سیییرمایا ،شیییاخ
بهوشهما بالهنا

های هماتولوژیکا
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مقدمه

همکاران  )1995افز رن  500 ppmیتامهن  Cبه جهرد

تغههرات رر ف عال هت های آ زیما رر پالسییی مای خون،

جوجه ها ،موجب کاهش معناراری رر قوع آسیییهت

آزمون بسییی هار مف هدی برای تشیییخه

ا ل هه برخا

تلفات اشییا از آن شییدد اسییت (حسیین زارد همکاران

به ماری ها رر ا دام های مختلف ،اختالالت م تابولهکا

 .)1997بنییابراین ،محتمییل اسییییت کییه اسیییتفییارد از

همچنهن به ماری های ک بد اسیییت .آسییی هت یک به ماری

آ تااکسییی هدان های ا هاها هز بتوا ند از طریق افزایش

م تابولهکا اسییییت که ریهر به ارت فا عات بل ند م حد ر

سیییاز

کاهش تنش

ماشییور به طوری که رر رهههای اخهر عالیم مشییاب ا

اک سهداتهو ،رر کاهش سندرم آ سهت مفهد با شند .رر این

رر سطح رریا هز رر جوجههای او شتا م شاهدد شدد

مطالعه از بهن آ تااکسیییهدانهای اهاها ،اسیییا گ اهاد

است .تهمار سرمایا ضمن این که موجب افزایش تقاضا

ز هان ا ستفارد شدد ا ست که رارای خواص منح صر به

برای مصرف اکسهژن ما شور ،منجر به کاهش ت ویه

فرری اسیت .ز هان1اهاد یک سیالهای اسیت که رر شیر

کاهش فراهما اکسییهژن رر فیییای مریداری مااررر.

هند ،ایران مصیییر با الهای سیییفهد را ههای کوچک

بنابراین سییرما به عنوان یک عامل بسییهار م م رر ایجار

مایل به ق ودای رشییید ماکند .را ه های این اهاد رارای

آ سهت به یژد رر ارتفاعات تلقا ما شور ،به طوری که

بویا شبهه تهمول ا ست محتویات ا سا گهای اهاها

ی سکوزیتهی خون را

آن ،از تهمول 54/5( 2ررصیییید) ،اییامییاترپهنن22/96( 3

ف شار اک سهژن خون را کا سته

کار های ر فاع آ تااکسییی هدا ا

ررصییید) ،آلفاپهنن 0/1(4ررصییید) ،پاسیییایمن19/38(5

افزایش مارهد (بالوگ .)2003

بتاپهنن6

مطالعات شان مارهند که تنشهای اک سهداتهو از طریق

ررصییید)

تولهد راریکالهای فعال اکسیییهژ ا ( )ROSممکن اسیییت

( 0/46ررصد) تشکهل شدد است (محقق زارد همکاران

با عث توسییی عهی سییی ندرم آسییی هت شیییو د .افزایش

 .)2007را ییههییای ا ین اهییاد رارای خصیییوصیییهییات

پراک سهدهای لهپهدی پال سما کاهش آ تااک سهدانهایا

آ تااسییپاسییما ،ضیید آسییم ضیید تنها فگ اسییت.

ما ند الوتاتهون ،آلفاتوکوفر ل اسییهد اسییکوربهک رر

ه م چ ن هن ا رات اشییییارک ننییداا بر شیییا ،ا رات

شش جوجههای اوشتا مبتال به آسهت ،راللت بر

آ تاکولهنرژیکا ،ا ر ممییا عییتکننییدد بر اهر ییددهییای

اسیییت فارد از این آ تااکسییی هدان ها عل هه راری کال های

ههسیییتییامهنا ،ا ر تحریییک کننییداا بر اهر ییددهییای

اک سهژ ا تولهد شدد رر بافتها ما ماید .احتمال مار ر

بتاآررینرژیک خواص قوی آ تااکسییهدا ا توسییط این

که آ تااکسهدانها رر خون رر سطح یشای سلولهای

اهاد شییان رارد شییدد اسییت (زاههن همکاران 2010

کبد

تنفسیییا ،آسییی هب سیییلولا را کمتر مورد

از ال قای

سیییایر موار از قبهل کار اکر ل

بوسکاباری همکاران .)2003

هایپوکسا جلواهری کنند رر تهجه ممکن است بتوا ند

از سویا ازارش شدد ا ست که بتا آاو ه ستهایا چون

همکاران

متییاپر تر ول کییه هر ر آاو هسییییت

احتمال بر ز آسیییهت را کاهش رهند (بوتج

کلنبوتییار ل

 .)1995ا رات مثبتا از آ تااکسیییهدانهای یهر اهاها بر

اهر ددهای بتا  2هستند ،موجب کاهش مرگ مهر اشا

ر ی ب بور ضیییعهت سیییندر م آسیییهت رر جوجههای

از آسییهت شییو د (اکامپو همکاران  .)1998این موار بر

اوشتا ازارش شدد است .ایمپلنت  15مهلاارم یتامهن

اهر ددهای یژد رر راخل بر شها ا ر کررد با اتساع

 Eرر جوجههای او شتا از صفر تا سه هفتها (بوتج

شیییشها ،ت ویه ریوی را افزایش مارهد .اتسیییاع موقت

1Carum copticum
2 Thymol
3 γ-terpineneγ

4 α-pinene
5 P.cynene
6 Β-pinene
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عر قا کاهش فشار خون (هایپوتا سهون) مها جااری

افز ر ا های خوراکا عبارت بور د از افز رن 150 ppm

شیییدد با اهر دد بتا  ،2ممکن اسیییت بر نرد قلبا برای

اسیییا گ ز هان (ار د ز هان 450 ppm ،)150-اسیییا گ

پر دد جوان را افزایش رارد هایپوکسا را جبران ماید.

ز هان (ار د ز هان)450-

افز رن  1/6مهلاارم مارد

رر تهجه آاو هسیتهای اهر ددهای بتا  2ممکن اسیت تا

مؤ رد از زیل پاتر له هدر کلرا ید (سییییا خت شیییر کت

حدی ا ر حفاظتکننداا رر مقابل آسییهت راشییته باشیید

اینتر ت) رر کهلوارم جهرد یا  0/3مهلاارم به ازای هر

(اکامپو همکاران  .)1998همچنهن ازارش شییدد اسییت

کهلوارم زن ز دد پر دد (ار د زیلپاتر ل) که همها به

که رر پر داان تهمار شدد با کلنبوتار ل (یک آاو هست

جهرد پایه مکمل سازی ما شد د .بنابراین تهمارها عبارت

اهر دد بتا  )2تورد های بطنا قلب افزایش ما یابد که رر

بور د از -1 :شیییاهد ،محهط طبهعا  -2شیییاهد ،محهط

تهجه ،پر دد را قارر ماسیییازر تا تغههرات قلبا-عر قا

سیییرمایا  -3ز هان ،150-محهط طبهعا  -4ز هان،150-

مرتبط با آسیییهت را ب تر تحمل ماید (اکامپو همکاران

محهط سرمایا  -5ز هان ،450-محهط طبهعا  -6ز هان-

.)1998

 ،450محهط سیییر مایا  -7زیل پاتر ل ،محهط طبهعا -8

تا کنون مطالعهای رر مورر بررسیییا ا ر اسیییا گ های

زیلپاتر ل ،محهط سرمایا.

اهاها همچنهن بتاآاو هست زیلپاتر ل ههدر کلراید بر

رر سن چ ار ر زاا ،جوجهها زنکشا شدد بعد از

فعالهتهای آ زیما سرم رر جوجههای پر رشا ازارش

ا تقال به قفگهای ا فراری ،اسییا گ ز هان رر ر سییطح

شدد ا ست .الزم به ذکر ا ست که سرما یکا از عوامل

آزمایشیییا به جهرد خوراکا ار دهای مربوطه اضیییافه

م م م ستعد کنندد پر ددها برای بهماری آ سهت مح سوب

شد .ا ستخراج ا سا گ ز هان به ر ش تقطهر با آب با

های خو ا مرتبط با سندرم آ سهت

ا ستفارد از ر ستهاد کلو جر ا جام شد .افز رن ا سا گ

فعیالهیتهیای آ زیما

اهاها به جهرد تا ا ت ای آزمایش (ر ز  )35ارامه یافت.

ما شور

شاخ

(از قبهیل افزایش همیاتوکرییت

پالسیییما) رر ا ر تنش سیییرمایا باال مار د (اکامپو

افز رن خوراکا زیلپاتر ل از سییین  13ر زاا پر ددها

همکاران  ،1998حسییین زارد  2009خییییرایا ها

به جهرد ار دهای مربوطه آیاز شیید تا پایان ر ز 32

همکییاران  .)1388بنییابراین هییدف کلا از این پژ هش،

(سیییه ر ز قبل از کشیییتار) ارامه یافت .بر امه رمایا رر

برر سا امکان تأ هر مثبت مکمل سازی خوراکا ا سا گ

محهط طبهعا ترکهب جهردهای پایه مورر اسییتفارد رر

های

آزمایش مطابق توصییهه کارشییناسییان الین آرین برای

بالهنا مرتبط با بهماری آسییهت کاهش تلفات اشییا از

جوجههای اوشییتا آرین بورد اسییت .تنش سییرمایا رر

این بهماری رر جوجههای الین آرین ماباشد.

تهمارهای مربوطه از پایان ر ز  13رر ساعات شب به

ز هان زیلپاتر ل ههدر کلراید رر تخفهف شییاخ

طور تدریجا اعمال شییید تا به  14ررجه سیییا تههرار به

مواد و روشها
پرندهها ،جیره غذایی و طرح آزمایشی :رر این آزمایش
از  192قطعه جوجه ر خط پدری الین آرین استفارد شد
(الین پدری به علت ررشیییتجثه بورن از حسیییاسیییهت
بهشییتری سییبت به آسییهت برخوررار اسییت) : .رر این
تحقهق  192قط عه جو جه اوشیییتا رر قالب طرح کامال
تصارفا با آرایش فاکتوریل  2×4با ه شت تهمار

شش

تکرار که هر تکرار شییامل  4جوجه بور ،اسییتفارد شیید.

مدت  5سییاعت رر سییاعات شییب رسییهد (حسیین زارد
همکاران  .)2002این تنش تا پایان ر رد رشد (پایان ر ز
 )29ارامه یافت ،سپگ از ر ز ساام تا ر ز کشتار ،تنش
سییرمایا متوقف شییدد رمای هر ر محهط یکسییان
طبهعا اررید .از آنجایا که پهشبهنا ماشییید رر طول
ر رد تنش سیییرمایا مهزان تلفات باالتر ر ر ،پر ددهای
ضیییعهف قبل از زمان شیییر ع اعمال تنش سیییرمایا ،با
پر ددهایا جایهزین شییید د که همان تهمارهای ییایا را
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رر بسییتر رریافت کررد بور د .زن  12ر زاا جوجهها

سطح الم با ر گ رایت به طور کامل برای  1الا  3رقهقه

ترکهبات

پوشا دد شد .بد ن تخلهه ر گ ،هم حجم آن آب مقطر به

به عنوان عامل کو اریت ل حاظ اررید .اجزا
شهمهایا جهرد رر جد ل  1ارائه شدد است.

ر گ افز رد شییید با رمهدن توسیییط پهپت ،ر گ آب

اندازهگیری عملکرد رشد :زنکشا پر ددهای هر قفگ

مخلوط شد د تا ر گهای قلهایا اسهدی از تجزیه ر گ

به صیییورت ا فراری  4-3سیییاعت پگ از قطا ران رر

حا صل شو د .بعد از  3تا  5رقهقه سطح الم با آب مقطر

ر زهای  35 29 ،12 ،3ر رد پر رش صییورت ارفت.

شستشو رارد شد ،پشت الم تمهز شدد الم به صورت

برای پر داان تلف شییدد هز مقدار افزایش زن به ازای

مایل قرار ارفت تا خشیییک شیییور .بررسیییا الم ها با

ر زهای ز دد بورن پر دد رر آن ر رد محاسیییبه شییید.

مهکر سیییکوو وری

م طابق

مقدار خوراک مصیییرفا ر زا ه هر تکرار برای هر ر رد

رسیییتورالعمل اسیییتا دارر طهور (کمبل  )1988صیییورت

پر ر شا محا سبه شد

سپگ حداقل مربعات مها ههن

رر بزران مایا ×100

ار فت .رر هر م هدان مهکر سیییکوپا فقط هتر ف هل ها

رر مقایسییات آماری مورر اسییتفارد قرار ارفت .ضییریب

لنفوسهتها مورر شمارش قرار ارفتند ،تا جایا که جما

تبدیل ییایا هز از تقسیییهم متوسیییط خوراک مصیییرفا

هتر فهل لنفو سهت شمررد شدد به صد عدر بر سد.

ر زا ه بر افزایش زن محاسبه اررید.

تمام شمارشهای سلولا توسط یک فرر صورت ارفت.

اندازهگیری فراسنننجههای خونی :مو ه های خون از

تعیین درصننند هماتوکریت :هماتوکریت رر مو ه های

پر دد ها (چ ار مو ه خون از هر تهمار) رر ر زهای 13

مربوط به خو ههری ر ز  36 29تعههن شد .مو ههای

(ق بل از اع مال تنش سیییر مایا) ( 29 ،خات مه ر رد تنش

خون جماآ ری شییییدد از هر قفگ رر ه مان ر ز به

سییرمایا) ( 36ر ز کشییتار) از رید بال ارفته شیید.

آزمایشییهاد منتقل شیید .مقداری از هر مو ه خون ،ج ت

برای ا دازداهری یلظت آ زیم کراتهن فسییفوکهناز ()CPK

تعههن هماتوکریت رر لوله های مویهن مخصیییوص قرار

از کهتهای تجاری شییرکت پارآ آزمون اسییتفارد شیید.

رارد شیید به مدت  5رقهقه رر رسییتهاد سییا تریفوژ با

اسیاآ ا دازداهری بر اسیاآ ر ش ( DGKCاسیتا دارر

سیییرعت  12000ر ر رر رقهقه قرار ارفت سیییپگ با

ا جمن بهوشییهما آلمان) ( IFCCفدراسییهون بهنالمللا

اسیییتفارد از خطکش مخصیییوص هماتوکریت ،ررصییید

شهما بالهنا طب آزمایشهاها) بور .برای ا دازداهری

هماتوکریت هر مو ه مشخ

آلکالهن فسییفاتاز ( )ALPاز کهتهای زیسییت شییهما بر

ا ندازه گ یری هور مون های ت یرو ئ یدی :سییی ن جش

اسییاآ ر ش  DGKC/DEA/Kinetic, Endpointاسییتفارد

هورمون های تهر ئ هدی از مو ه های پالسییی مایا ر ز

شییید .برای سییینجش آال هن آمهنوترا سیییفراز ()ALT

بهسیت

آسییپارتات آمهنوترا سییفراز ( )ASTاز کهتهای زیسییت

پهشییی تاز طب

شییهما بر اسییاآ ر ش

اررید.

م با اسیتفارد از کهتهای سینجش شیرکت
به ر ش االیزا صیییورت ار فت .ج ت

Optimized Reitman-Frankel

ا دازداهری یلظت مالونریآلدئهد از مو ههای پالسمای

اسییتفارد شیید .فعالهت آ زیمها بر حسییب احد رر لهتر

حاصییل از خو ههری ر ز کشییتار اسییتفارد شیید .بدین

محاسبه ازارش شد د.

طریق که اب تدا یک مهلالهتر از مو ه را با ر مهلالهتر

تعیین نسبت هتروفیل به لنفوسیت :ج ت تعههن سبت

اسیییهد تریکلر اسیییتهک  10ررصییید مخلوط مورد تا

هتر فهل به لنفوسییهت ،از مو ههای خوناهری شییدد رر

پر تئهن پال سما ر سوب کند .بعد از ته شهنا ر سوب

م ،استرشهای خو ا ر ی الم ت هه شد

پر تئهن مجدراً مایا ر یا سا تریفوژ اررید تا رسوبات

ب عد از خشیییک شیییدن رر م جا رت هوا رر جای هاد

ریهر آن ته شیییهن شیییور .مایا ر یا با تهوباربهتوریک

ر گآمهزی به صییورت افقا قرار رارد شیید د سییپگ

اسهد ( 0/67 )TBAررصیید با حجما برابر به مدت 10

ر ز بهست

بررسی اثر اسانس زنیان و بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر روي عملکرد و برخی از شاخصهاي آنزیمی مرتبط با تنش سرمایی در جوجههاي ...
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رقهقه رر آب جوش قرار ارفت .پگ از خنک شدن ،یلظت

تل فات به ترت هب مربوط به ار د ز هان450-

ار د

مالونریآلدئهد با استفارد از رستهاد اسپکتر فتومتر رر

شیاهد بور .از این ر شیاید بتوان ارعا مور که اسیا گ

طول موج  532ا ومتر قرائت شد (کنان کوبان اینا گ

ا هاها به کار رف ته مو جب کاهش مهزان مرگ

مهر

.)2004

اشا از تنش سرمایا شدد است.

تعیین ن سبت وزن بطن را ست ن سبت به وزن مجموع

ا ر متقابل جهرد × محهط بر ر ی افزایش زن ر زا ه

دو بطن :به منظور تعههن سبت زن بطن را ست سبت

ضیییریب تبدیل ییایا پر ددها رر ر رد رشییید پایا ا

ب یه زن مجموع ر بطن ( ،)RV/TVجوجییههییا رر 36

معنارار بور .بنابراین تن ا به ارائه ا رات اصیییلا اکتفا

ر زاا ک شتار شد د پگ از کالبد ا شایا ،قلب هر یک

شییییدد اسییییت .ا ر اصیییلا افز ر ا خوراکا

محهط

پر رشیییا بر عملکرر به ترتهب رر جدا ل 2

 3ارائه

از الشهها جدا شدد عر

بزرگ ،سهنوآها ،رهلهزها

چربا های اطراف قلب به رقت حیف اررید به طوری

شدد ا ست .مها ههن افزایش زن بدن رر ر رد ر شد رر

که فقط بطنها باقا ما د د .سپگ بطن را ست از ریوارد

تهمار ز هان 150-رر مقایسیییه با ار د شیییاهد به طور

بهن ر بطن بریدد شد خون راخل بطنها تخلهه اررید

معناراری کاهش یافت ( .)P>0/05جد ل  4شان مارهد

زن بطن راست مجموع ر بطن با تراز ی حساآ

که ا ر سیییطوح اسیییا گ خوراکا بر مصیییرف خوراک
ر زا ه پر ددها معنارار بور زیلپاتر ل رر ر رد رشد

ا دازد اهری شد.
آ نالیز آ ماری :رارد ها بر اسییییاآ مدل

آ ماری =yijk

رر پر داان محهط طبهعا

ه رر پر داان تنش سرمایا

بییه ر ش تجزیییه

مو جب کاهش مصیییرف خوراک شیییدد اسیییت .تأ هر

اریا گ ،توسط رم افزار  SASسخه  9/1با استفارد

برخا از

µ+Ai+Bj +(AB)ij +b(FBijk ) +eijk

تهمییارهییای خوراکا بر فعییالهییت آ زیمهییا

yijk

فراسیینجههای خو ا رر جد ل  5ارائه شییدد اسییت .رر

سطح عامل A

خوناهری های ر م سیییوم افز رن خوراکا 450ppm

(جهرد یا افز ر ا خوراکا) Jاُمهن سطح عامل ( Bرمای

ا سا گ ز هان موجب کاهش سطوح  ALTپال سمایا رر

از ر یه  GLMتجزیه

تحلهل شییید د .رر این مدل

عبارت بور از K :اُمهن م شاهدد رر iاُمهن

محهط پر ر شا)؛  = µمها ههن کل؛  = Aiا ر iاُمهن سطح

مقایسیییه با ار د شیییاهد شییید ( .)P>0/05افز ر اهای

عا مل A؛  = Bjا ر Jاُمهن سیییطح عا مل B؛  =(AB)ijا ر

خوراکا تأ هر معناراری بر سییطوح  ASTپالسییمایا رر

Jاُمهن سیییطح عامل ،B

ههچ یک از مراحل خوناهری داشییته اسییت (.)P>0/05

) = b(FBijkا ر تایج خو ههری ا ل هه به عنوان متغههر

مکملسییازی خوراکا ر ز باالی اسییا گ ز هان موجب

کو اریت  = eijkا رات باقهما دد ماباشد.

کاهش معنارار سییطوح فعالهت آ زیما  CPKپالسییمایا

متقابل iاُمهن سیییطح عامل

A

سییی بت به ار د شیییا هد رر خوناهری
نتایج

(.)P>0/05

تلفات از ابتدای ر رد رشیید تا ر ز کشییتار رر ار دهای

هر چ ند زیل پاتر ل رر مرح له ر م

مختلف تهماری رر محهط تنش سرمایا به صورت زیر
بور :شیییاهد 29 :ررصییید؛ ز هان 20/8 :150-ررصییید؛

ایا ارر ید

سیییوم خوناهری

سییطوح فعالهت  ALTپالسییمایا را کاهش رار ()P>0/05
لا این بتاآاو

هست موجب افزایش سطوح ALP

CPK

زیلپاتر ل 16/66 :ررصیید؛ ز هان 4/1 :450-ررصیید .رر

پال سمایا رر خوناهری ر م رر مقای سه با ار د شاهد

محهط طبهعا ررصییید تلفات اچهز بورد رر این محهط

اررید (.)P>0/05

فقط یک پر دد از ار د زیلپاتر ل

یک پر دد از ار د

ز هان 450-تلف شیید ( 4/1ررصیید) .کمترین بهشییترین
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جدول  -1انرژی و پروتئین جیرهی پایه در سنین مختلف
جوجههای گوشتی

تأ هر محهط پر رشا تنش سرمایا بر فعالهت آ زیمها
فراسییینجههای خو ا رر رفعات مختلف خوناهری رر

Table 1- Ingredients and composition of the
basal diet

جد ل  6ارائه شییدد اسییت .همان طور که رر این جد ل
مشییاهدد ماشییور ،سییطوح پالسییمایا آ زیم  ASTرر

30-36
d

13-29
d

1-12
d

652

635

538

288

306

400

)Corn ( 8% CP
کنجاله سویا

22

18.5

17.5

)Soybean meal (43 % CP
ر ین سویا

را تحت تأ هر قرار دار (.)P<0/05

9.6

10

11.6

Soybean oil
کربنات کلسهم

همان طور که رر جد ل  5شان رارد شدد ا ست ،مکمل

15.5

16.8

18.4

Calcium carbonate
ری کلسهم فسفات

2.3

2.45

2.9

Dicalcium phosphate
ری ال-متهو هن

1.05

1.3

1

DL-Methionine
ال-الزین

0.5

0.6

0.55

L-lysine
ترئو هن

1

1

1.5

Threonine
جوش شهرین

2.5

2.5

2.5

Sodium bicarbonate
مکمل یتامهنا

2.5

2.5

2.5

Vitamin Premix
مکمل معد ا

2.8

2.8

3.2

Mineral Premix
مک

3070

3025

2910

18.2

18.9

22

0.85

0.9

1.03

)Crude protein (g/kg
کلسهم

0.42

0.45

0.5

)Calcium (g/kg
فسفر قابل رسترآ

0.81

0.84

0.97

اجزای جیره ()g/ kg
Diet ingredients
ذرت

ALT

 CPKرر خوناهری سیییوم ( )p>0/01رر محهط

تنش سییرمایا به طور معناراری باالتر از محهط طبهعا
بور .تنش سرمایا از ظر آماری سطوح  ALPپالسمایا

مورن جهرد با افز ر ا های خوراکا تأ هر معناراری
بر م قاریر هورمون های تهر ئ هدی داشییی ته اسییییت
( .)P>0/05ا ر اصیییلا افز ر ا های خوراکا رر مورر
فراسییینجههای MDA

سیییبت هتر فهل به لنفوسیییهت

معنارار بور ( ،)P>0/05به طوری که مک ملسییییازی
خوراکا  450اسییییا گ ز هییان موجییب کییاهش این
فرا سنجهها رر مقای سه با ار د شاهد اررید (.)P>0/05

Salt
ترکیبات شیمیایی
Calculated composition
ا رژی قابل متابولهسم
( Metabolizable energy
)KCal/kg
پر تئهن خام

Available
)phosphorous(g/kg
متهو هن+سهستهن
Cystine
)(g/kg

خوناهری ر م ( )P>0/05سیییطوح پالسیییمایا آ زیم

+

Methionine

سییبت زن بطن راسییت به مجموع ر بطن تحت تأ هر
تهمارهای خوراکا محهط پر رش قرار هرفت (<0/05
.)P
شیییرایط محهط پر رشیییا تأ هر معناراری بر م قاریر
هورمون های تهر ئ هدی

یل ظت  MDAشییییان دار

( .)P<0/05ا ر اصیییلا محهط پر رشیییا بر فراسییینجه
« سییبت هتر فهل به لنفوسییهت» معنارار بور (،)P>0/05
به طوری که تنش سرمایا موجب افزایش این سبت رر
جوجییههییا اررییید (بییه ترتهییب 0/36

 0/53رر محهط

پر رشا طبهعا تنش سرمایا؛ جد ل  .)6تایج مطالعه
حاضیر شیان رار که ررصید هماتوکریت رر خوناهری
ر م رر پر داا ا که تحت تنش سییرمایا قرار ارفتند از
ظر آماری رر سطح  0/05افزایش یافت (جد ل .)6
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 اثر اصلی افزودنیهای خوراکی آزمایشی روی عملکرد پرندهها در دورههای مختلف آزمایشی-2 جدول
Table 2- Main effect of experimental feed additives on performance of broilers at different periods
of experiment

ا رات اصلا

مها ههن افزایش زن بدن

Main effect

DBWG (gr)

شاهد

ضریب تبدیل ییایا
FCR

13-29 days

30-35 days

13-29 days

30-35 days

41.27a

65.31

2.31

2.52

37.66b

66.31

2.40

2.52

40.40ab

60.80

2.28

2.69

40.39ab

62.54

2.28

2.58

0.80

2.52

0.05

0.08

Control

150-ز هان
Ajwain-150

450-ز هان
Ajwain-450

زیلپاتر ل
Zilmax
SEM

.)P> /005( مها ههنهای هر ستون با حر ف التهن یهر مشترک رارای تفا ت معناراری ماباشند
Means within same column with different superscripts differ (P≤0.05).

 اثر اصلی سرما در دوره رشد روی عملکرد پرندهها در دورههای مختلف آزمایشی-3 جدول
Table 3- Main effect of cold exposure at grower phase (13-29 d) on performance of broilers at
different periods of experiment

ضریب تبدیل ییایا

مهییا ه هن ا فزا یش زن بییدن

ا رات اصلا
Main effect

FCR

DBWG (gr)
12-29 days

30-35 days

12-29 days

30-35 days

42.34a

68.91a

2.15a

2.45a

Cold exposure

37.54b

58.57b

2.48b

2.72b

SEM

0.72

1.76

0.05

0.07

رمای طبهعا
Thermoneutral

محهط سرر

.)P> /005( مها ههنهای هر ستون با حر ف التهن یهر مشترک رارای تفا ت معناراری ماباشند
Means within same column with different superscripts differ (P≤0.05).

 اثر متقابل قرار گرفتن در معرض سرما × افزودنی خوراکی روی مصرف خوراک جوجههای گوشتی در-4 جدول
دورههای مختلف پرورشی
Table 4- Effect of cold exposure×feed additives interaction on daily feed intake (gr) of broilers at
ر رد

13-29 d
30-35 d

Period
Con Aj-150
94.29ab
91.07b
a
166.92
167.66a

different rearing periods
رمای طبهعا
Thermoneutral
Aj-450 Zilmax
92.84b
84.82c
a
164.70 169.61a

Con
93.50ab
160.11ab

Cold exposure
Aj-150
Aj-450
91.42b
90.65b
ab
159.67
160.11ab

محهط سرر
Zilmax
97.33a
149.29b

SEM

0.84
3.20

.)P> /005( مها ههنهای هر رریف با حر ف التهن یهر مشترک رارای تفا ت معناراری ماباشند
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
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جدول  -5تأثیر افزودنیهای خوراکی بر فعالیت آنزیمهای خونی (بر حسب  )U/Lو برخی از فراسنجههای خونی در
جوجههای آرین
Table 5- Effect feed additive on blood enzyme activity (U/L) and some blood parameters in Arian broiler
chickens
SEM

زیلپاترول

زنننیننان450-

زنیان150-

شاهد

صفات مورد مطالعه

1.45

Zilmax
13.55b

Ajwain-450
14.73b

Ajwain-150
14.69b

Control
22.10a

Item

1.39

59.52

55.25

59.55

56.06

1.69

49.17

52.42

51.65

55.02

22.6

212.5

234.3

225.4

184.4

0.27

2.50

2.78

2.62

2.84

0.69

7.74

7.13

9.09

9.11

0.02

0.50a

0.36 b

0.40 b

0.49a

0.01

0.20

0.18

0.18

0.22

1.02

38.9

35.5

37.2

38.4

آال هن آمهنو ترا سفراز3-
ALT-3

آسپارتات آمهنو ترا سفراز2-
AST-2

آسپارتات آمهنو ترا سفراز3-
AST-3

آلکالهن فسفاتاز3-
ALP-3

هورمون تری ید تایر هن
)Triiodothyronine (T3

هورمون تهر کسهن
Thyroxine (T4

سبت هتر فهل به لنفوسهت
)heterophil to lymphocyte (H:L

سییبت زن بطن راسییت به مجموع ر
بطن
ررصد هماتوکریت2-

Hematocrit %
مها ههنهای هر رریف با حر ف التهن یهر مشترک رارای تفا ت معناراری ماباشند (.)P>0/05
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).

رر مورر فراسییینجههای که ا ر متقابل جهرد رر محهط رر

سییرمایا بر افزایش ررصیید هماتوکریت را تخفهف رهند

مورر آ ا معنارار شییییدد بور ،از ذکر ا رات اصیییلا

( جد ل  .)7رر خوناهری ر م ،م ها ههن م قاریر  CPKرر

صییرف ظر شییدد ا رات متقابل رر جد ل  7ارائه شییدد

ار د زیلپاتر ل-طبهعا رر مقای سه با ار د شاهد طبهعا

م قاریر

باالتر بور ( .)P>0/05همچنهن رر ار د زیلپاتر ل-سییرما

مالونریآلدئهد پال سمایا رر ار د ز هان -450-سرما رر

فعالهت آ زیما  ALPافزایش قابل توج ا سبت به سایر

مقایسه با ار د شاهد -سرما کاهش شان رار (.)P>0/05

ار دهای تهماری شان رار (.)P>0/05

اسییییت « .سییی بت هتر ف هل به لنفوسییی هت»

ههچ کدام از افز ر ا های خوراکا توا سیییت ند ا ر تنش
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جدول  -6تأثیر محیط پرورشی بر فعالیت آنزیمهای خونی (بر حسب  )U/Lو برخی از فراسنجههای خونی در جوجههای
آرین
Table 6- Effect of temperature on blood enzyme activity (U/L) and some blood parameters in Arian broiler
chickens
SEM
دمای طبیعی
دمای سرد
Cold Exposure

صفات مورد مطالعه

Thermoneutral

Item

1.03

18.01a

14.52 b

0.98

59.1a

56.1b

1.19

51.42

52.67

16.4

205.7

222.7

0.19

2.61

2.79

0.49

8.19

8.30

0.01

0.53a

0.35 b

0.009

0.21

0.18

سبت زن بطن راست به مجموع ر بطن

0.72

40.4a

32.1b

ررصد هماتوکریت2-

آال هن آمهنو ترا سفراز3-
ALT-3

آسپارتات آمهنو ترا سفراز2-
AST-3

آسپارتات آمهنو ترا سفراز3-
AST-3

آلکالهن فسفاتاز3-
ALP-3

هورمون تری ید تایر هن
)Triiodothyronine (T3

هورمون تهر کسهن
)Thyroxine (T4

سبت هتر فهل به لنفوسهت
)heterophil to lymphocyte (H:L

Hematocrit %

مها ههنهای هر رریف با حر ف التهن یهر مشترک رارای تفا ت معناراری ماباشند (.)P>0/05
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).

بحث

رر حالا که رر مطالعات قبلا شییان رارد شییدد اسییت که

رر مورر ا ر ز هییان بر عملکرر جوجییههییای اوشیییتا

مکمل مورن زیلپاتر ل به جهرد پایا ا بلدرچهن (محمدی

ازار شا جور دارر ،لا یافته حا ضر رر سازااری با

همکاران  )2012جوجه او شتا (خهرخواد همکاران

مطالعات ریهری اسیییت که ازارش کرر د مکملسیییازی

 )2012با عث ب بور ضیییر یب ت بد یل ییایا پر دد ها

خوراکا اسییییا گ های مختلف اهیاها تأ هر مثبتا بر

ماشیییور.اختالف رر تایج عملکرری رر مطالعات مختلف

عملکرر پر دد ها داشیییته اسیییت (کهرکپهنار

همکاران

را ماتوان به شیییرایط پر رشیییا ،ترکهب جهرد پایه

 .)2011کاهش زن پر ددها عدم مشاهدد تأ هر معنارار

ح یور مقاریر کافا از ا سهدهای آمهنه ضر ری ،وع بتا

اسییا گ ز هان بر ضییریب تبدیل ییایا ،ممکن اسییت به

آاو ه ست ،سطح مدت مکمل سازی زیلپاتر ل به جهرد

ترکهییب جهرد پییایییه ،شیییرایط محهط پر رشیییا ،ر رد

سییی بت رار (مرسیییمن  .)2002همچنهن رر باالتر بورن

مکملسازی سن پر ددهای رریافت کنندد اسا گ سبت

اریا گ پاسخ رر بهن بتاآاو هستها ،ممکن است عواملا

رارد شیییور (کهرکپهنار همکاران  .)2011مکملسیییازی

چون تأ هر پییرفتن این ترکه بات از سییین ،او ه ،جنگ،

زیل پاتر ل (رر ر رد  13تا  32ر زاا) تأ هر معناراری

جهرد

وع پر رش ریهر شییرایط مؤ ر باشیید .رر این

بر ضییریب تبدیل ییایا افزایش زن پر ددها داشییت،

آزمایش تنش سیییرمایا رر کل تأ هر سیییویا بر عملکرر
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پر ددها راشته است (جد ل  )3موجب افزایش معنارار

متقابل جهرد رر محهط برای فراسیینجه  CPKهز مشییاهدد

ضریب تبدیل ییایا کاهش زن ر زا ه پر ددها اررید

ماشیییور که اختالف بهن فعالهت آ زیما  CPKبهن ار د

(.)P>0/05

«زیل پاتر ل-طبهعا»

رر خوناهری مرحله ر م ،ا ر ا صلا محهط پر ر شا بر

ازارش شیدد اسیت که تنش اکسیهداتهو با تحریک فعالهت

سیییطوح فعالهت آ زیما  ASTمعنارار ازارش اررید؛ به

رسیییت هاد عصیییبا خورمخ تار

افزایش احت مال تول هد

طوری که تنش سیییر مایا مو جب افزایش سیییطوح این

راریکال های آزار ،موجب افزایش فعالهت آ زیم های

فرا سنجه شد .همچنهن رر خوناهری سوم با جور این

«شیییا هد -طبهعا» معنارار بور.

ALP

 CPKشیییور (ا هتا  .)2009رر جوجههای اوشیییتا رر

که پنج ر ز از اعمال تنش سرمایا سپری شدد بور ،لا

پاسیییخ به قرار ارفتن رر معرض تنش های محهطا

پر داان قرار ارفته رر معرض تنش سیییرمایا سیییطوح

پییاتولوژیهییای مختلف (از جملییه آسیییهییب عییییال ا،

 ALTباالتری شان رار د .ازارش شدد ا سات که مهزان

بهماریهای ریوی فعالهت شدید ماههچههای تنف سا رر

ف عال هت سیییرما  ALTرر طهور به طور معمول کمتر از

ته جه هایپوکسیییا) ،آ زیم  CPKبه جر یان خون آزار

 ASTماباشیید لا رر آسییهبهای کبدی رر مقایسییه با

ما شور (بواهن همکاران  .)1997همچنهن  ALPهز یکا
های اختالالت کبدی اسیییتخوا ا اسیییت

 ASTبه مدت طوال اتری افزایش یاف ته باقا ما ما د

از شیییاخ

(خیرایا ها همکاران .)1388

ف عال هت آ زیما آن رر بسییی هاری از به ماری های ک بدی،

چنهن به ظر مار سد که تنش سرمایا موجب آ سهب رر

ا ستخوا ا ،صفرا ی

کبد پر دد شییدد اسییت .این یافته با تایج خیییرایا ها

 .)2005همچنهن رر مطالعهای که رر آن مقایسیییهای بهن

هم کاران ( )1388م طاب قت رارر که شییییان رار د تنش

فرا سنجههای هماتولوژیکا الینهای مقا م ح ساآ به

سرمایا سطوح آ زیم را رر پالسما قبل از مشاهدد عالیم

آسهت صورت ارفت ،مشاهدد شد که فعالهت  ALPسرما

بالهنا آسهت ،باال مابرر؛ لا با تایج را شهار همکاران

رر پر د اان حسیییاآ به آسییی هت باالتر بور ( بالوگ

( )2007مطابقت دارر که ازارش کرر د فعالهت آ زیمهای

همکاران  .)2003با توجه به ا رات متقابل جهرد رر محهط

محهط تنش

برای این فرا سنجهها م شاهدد ما شور که تنش سرمایا

AST

 ALTبهن پر د اان محهط طبهعا

سییرمایا مشییابه بور .رر مطالعهای ریهر تهمار سییرمایا
علاریم ت فا ت های ا دک ،ا ر معناراری بر ف عال هت این
آ زیمها داشت (خزعلا همکاران .)2005

فعالهت AST

 ALTسیییرم (آ زیم های کبدی) برای ارزیابا عملکرر کبد
به کار رفتها د

سوء تغییه افزایش مایابد ( ایت

توا ست موجب باالتر رفتن سطوح فعالهت آ زیما

ALP

 CPKاررر .هر چند از مقایسییه سییطوح فعالهت آ زیما
 CPKرر بهن ار دهای قرار ارفتهی قبلا رر معرض تنش
سیییر مایا

ار د های ت حت بر ا مه ر مایا طبهعا رر

صیییرف ظر از منشیییأ آن ،افزایش رر

خوناهری پایا ا ،مشیییاهدد ماشیییور که رر پر داان

فعالهت این آ زیم ها با تخریب هپاتوسیییهت ها یا آسیییهب

مصییرفکنندد ر ز پایهن اسییا گ ز هان تنش سییرمایا

کبدی مرتبط شدد ا ست (مهر  .)2004رر آ سهبهای حار

تأ هر معناراری بر این فراسنجه راشته باشد (.)P<0/05

کبدی به طور معمول فعالهت  ASTسرما یک ر ز بعد از
آسییهب به حداکثر مهزان خور مارسیید حد ر پنج ر ز
بعد از ایجار ضیییایعه حار به مهزان پایه برمااررر (مهر
.)2004
زیلپاتر ل ههدر کلراید بعد از خاتمه ر رد تنش سییرمایا
موجب افزایش سطوح آ زیمها  ALPشد .از مقای سه ا ر
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جدول  -7اثر متقابل قرار گرفتن در معرض سرما × افزودنی خوراکی بر روی مصرف خوراک جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورشی
Table 7- Effect of cold exposure×feed additives interaction on daily feed intake (gr) of broilers at different rearing periods
دمای سرد

Thermoneutral
Ajwain-450

Ajwain-150

2.34

21.56ab

11.71bc

10.18c

26.00a

16.06cb

16.65bc

22.37ab

SEM

Zilmax

Cold exposure
Ajwain-150
Ajwain-450

دمای طبیعی

صفات مورد مطالعه

Con

Zilmax

Item
Con
16.25bc

آال هن آمهو ترا سفراز2-
ALT-2

23.9

372.1ab

278.9bc

301.6bc

330.2bc

450.9a

252.1c

272.4bc

231.8c

کراتهن فسفوکهناز2-

45.5

849.2a

657.1 abc

559.2bc

710.9 ab

636.7abc

427.1cd

297.1d

656.5abc

CPK-2
کراتهن فسفوکهناز3-

17.9

300.1a

168.0 b

165.4 b

211.7 b

211.2 b

200.8 b

199.2 b

190.2b

CPK-3
آلکالهن فسفاتاز2-

0.04

0.25c

0.46 ab

0.28 c

0.35 abc

0.47 a

0.39 abc

0.31bc

0.36 abc

0.03

0.38 ab

0.25 c

0.39 ab

0.46 a

0.41 ab

0.29 bc

0.34 abc

0.30 bc

مالون ری آلدئهد3-

1.44

40.8a

37.7ab

41.2a

41.7a

35.0b

33.2b

33.3b

35.0b

MDA-3
ررصد هماتوکریت2-

ALP-2
T3:T4

Hematocrit-2 %

مها ههنهای هر رریف با حر ف التهن یهر مشترک رارای تفا ت معناراری ماباشند (.)P>0/05
Means within same wow with different superscripts differ (P<0.05).
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علت این امر را ماتوان به کم بورن شیییدت اعمال تنش

سازر .سبت  T3به  T4رر ار د «ز هان -450-سرما» رر

سییرمایا پاسییخپییری کمتر این آ زیمها به تنش اعمال

مقایسییه با ار د «زیلپاتر ل-سییرما» به طور معناراری

شییدد سییبت رار .احتمال رارد ماشییور که زیلپاتر ل با

( )P≥0/05بهشیییتر بور (جیید ل  .)4قش هورمونهییای

تشدید بر نرد قلبا رر طا شرایط تنش سرمایا موجب

تهر ئهدی رر کنترل رخ متابولهکا به یژد رر شیییرایط

آسهب ماههچه قلبا شدد باشد .همچنهن تغههرات مشاهدد

تنش سرمایا امری شناخته شدد ا ست (یاهو  .)2000رر

شیییدد رر فعالهت آ زیمهای سیییرما رر ا ر مکمل مورن

پر داان آسیییهتا یک اتوا ا رر تبدیل  T4به  T3شیییکل

زیلپاتر ل رر این مطالعه ممکن است اشا از ا ر رار بر

مااهرر ( کاهش سییی بت  T3به  )T4که احت ماالً به رل هل

کلهرا گ این آ زیم ها باشیییید ( کا کو .)1989

پاسیییخ به تنش ههپوکسیییا ارتباط آ تااو هسیییتا بهن

بنابراین اسیییتفارد از زیلپاتر ل به عنوان عامل مفهد رر

هورمونهای تهر ئهدی کورتهکوسییتر ن اسییت (اریگ

تخفهف ا رات تنش سییرمایا قابل توصییهه ماباشیید .از

هم هاران  .)1999افزایش رخ م تابولهکا رر ا ر تنش

طرفا بییاال رفتن سیییطوح فعییالهییت  CPKرر ا ر رار ی

سرمایا با افزایش رر ترشح هورمون  T4همراد ماباشد

زیلپاتر ل ماتوا د راللت بر تأ هر منفا بر رشیید پر ددها

که رر ا دام های پریفرال

به طور عمدد رر کبد جوجه ها

راشته باشد.

به  T3ریآیوری نه ماشیییور .هورمون  T3شییی کل ف عال

رر خوناهری مرحله ر م ،اسا گ ز هان رر هر ر سطح

هورمون است موجب تنظهم کنترل رمایا بدن شدد

مکمل سازی توا ست رر طا پر رش رر محهط سرمایا

یک محرک رشیید رر جوجههاسییت (یاهو  .)2000محققهن

موجب کاهش سطوح فعالهت  ALTپال سمایا رر مقای سه

ا ستدالل مور د که کاهش شکل فعال هورمون تهر ئهدی

با ار د «شییاهد-سییرمایا» شییور (P>0/05؛ جد ل .)4

ماتوا د منجر به عدم مطابقت بهن هاز عرضه اکسهژن

همچنهن رر خوناهری پایا ا م شاهدد اررید که سطوح

رر سیییطح با فت ها شیییور

قش م ما رر اتوا ا رر

فعالهت  ALTرر هر ر سیییطح اسیییا گ ز هان پایهنتر از

اک سهژنر سا ا کافا رر جوجههای او شتا ایفا ما ماید

جهرد شیییاهد بور (جد ل  .)3رر مطالعهای مکمل مورن

که رر ایت منجر به آ وکسیییا ،اتوا ا قلبا آسیییهت

خوراکا برگ رزماری مقدار  ALT ALPپالسییمایا را

ماشور (حسن زارد .)2009

متأ ر سییاخت رر حالا که سییطوح  ASTرر ار د شییاهد

اسیییا گ ز هان رر هر ر سیییطح مکملسیییازی ،موجب

کمتر از ار دهایا بورد ا ست که رر سطح  2 1رر صد

کاهش معنارار سییبت هتر فهل به لنفوسییهت سییبت به

علا

ار د شیییاهد شییید (جد ل  .)2همچنهن ا ر اصیییلا محهط

 .)2008برای تهجهاهری رر مورر ا ر ز هان بر سیییطوح

پر ر شا بر این فرا سنجه معنارار بور ( P<0/05؛ جد ل

فعالهت آ زیمهای مرتبط با سیییالمت قلب کبد پر دد ،به

 .)3هر او ه تنش ماتوا د تحریک یدد آرر ال را افزایش

مطالعات بهشتری هاز است.

رارد تا هورمون هایا از قب هل کورتهکوسیییتر ن تول هد

رر پژ هش حییاضیییر مقییاریر هورمونهییای تهر ئهییدی

شو د .این هورمونها ا ر م ستقهما رر تجزیه یک سلول

پالسییمایا فقط رر خاتمه ر رد تنش سییرمایا (ر ز )29

لنفا ی راشیییته که موجب افزایش رر سیییبت هتر فهل به

مورر سنجش قرار ارفت م شاهدد شد که افز ر اهای

لنفوسهت ماشو د .سبت هتر فهل به لنفوسهت یک معهار

سییینتز

مک مل برگ رز ماری رر یا فت ماکرر د (یزا له

خوراکا تأ هر معناراری بر م قاریر هورمون های

T3

شییناخته شییدد از تنش رر پر داان ماباشیید که به عنوان

 T4پالسییمایا داشییته اسییت .علت این امر احتماالً چنهن

ابزار ارزشیییم ندی رر تحقه قات بر ر ی تنش اسیییت فارد

باشد که شدت طول ر رد تنش سرمایا به حدی بورد

ماشییور .این شییاخ

 ،همچنهن به عنوان معهار ا تخاب

تا م قاریر هورمون های تهر ئ هدی پالسییی مایا را م تأ ر

برای مقا مت به تنش رر جوجههای اوشیییتا پهشییین ار
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شدد است(المورا ا همکاران  .)1997ازارش شدد است

اسیییت توجه ا برای افزایش هماتوکریت رر این پر داان

که مکمل سازی یتامهن  Cبه عنوان آ تااک سهدان ،سبت

باشیید .یسییکوزیته خون رر تهجه باال رفتن هماتوکریت

هتر ف هل به لنفوسییی هت را رر طهور رر شیییرایط تنش

افزایش مایابد ممکن اسییت به توسییعه سییندرم آسییهت

ارمایا ،تنش قبل کشیییتار بهماری کاسیییته منجر به

کمک ماید(ساتو همکاران .)2002

کاهش مرگ مهر شدد است (ساترلا همکاران .)1989

تایج مربوط به سیییبت زن بطن راسیییت به مجموع ر

بنابراین ماتوان چنهن په شن ار مور که ا سا گ ز هان با

بطن رر این آزمییایش معنارار بور .هییایپرتر فا بطن

رارا بورن خصییوصییهات آ تا اکسییهدا ا موجب کاهش

راست قلب از شایاترین عالیم آسهت مابا شد (خیرایا

سبت هتر فهل به لنفو سهت رر پر ددها شدد ا ر ضد

ها همکاران  )1388که با تایج مطالعه حا ضر سازاار

تنشا شان رارد است.

ماباشد .عدم افزایش این سبت رر مطالعه حاضر ممکن

رر مطالعه حاضییر تنش سییرمایا موجب افزایش ررصیید

ا ست بدین رلهل با شد که پر داان رر ر ز ک شتار آ سهتا

هماتوکریت پالسمایا شد ( ،)P≥0/05لا بعد از بر طرف

بورد یا پر داا ا بوردا د که مقا مت به آسیییهت را رر

شیییدن تنش سیییرمایا خوناهری رر هفته بعدی (ر ز

خور توسعه رارد بور د.

 ،)36تفا ت معناراری بهن ر محهط پر رشا از ظر این

رر کل تهجه اهری ماشیییور که ا رات تعدیلکننداا بر

فراسیینجه مشییاهدد شیید .ازارش شییدد اسییت که مقاریر

های خو ا پهش از آ سهت تو سط

هماتوکریت

ر ی برخا از شاخ

یسییکوزیته خون توسییط القای سییرمایا

ا سا گ ز هان ،ممکن ا ست ا شا از ا رات آ تااک سهدا ا

آسییهت افزایش مایابد هنهاما که پر داان آسییهتا به

فر شا دن راریکالهای آزار تنش اک سهداتهو تو سط

مدت  14ر ز رر ر مای کنترل شیییدد محهطا ()5±20°C

این عصیییارد اهاها باشییید .رر حالا که مکمل مورن

ه داری شد د عالیم آ سهت رر اکثر پر داان از بهن رفت

بتاآاو هسییت زیلپاتر ل ههدر کلراید رر محهط سییرمایا

هماتوکریت به حد ر طبهعا خور کاهش یافت (سییاتو

تأ هر مثبتا بر کاهش مرگ

مهر اشیییا از آسیییهت

هم کاران  .)2002افزایش ه ماتوکر یت خون یک افزایش

فرا سنجه های خو ا مرتبط با آن دا شت که ممکن ا ست

فهزیولوژ یک جبرا ا اسییییت که رر پا ههپوکسیییا رخ

به رلهل اسییازااری وع بتا آاو هسییت به کار رفته برای

مارهیید .بییاال رفتن سیییطوح کورتهکوسیییتر ن

قش

طهور ،ر ز مدت زمان مورر استفارد از مکمل باشد.
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Introduction: This study was conducted to determine the effects of dietary supplementation of
ajwain essential oil (EO) and Zilmax® (Zilpaterol hydrochloride) on growth performance and some
blood parameters associated with cold stress in male chicks belong to paternal line of Arian broiler
chickens. Cold environmental temperatures tend to increase blood triiodothyronine (T3) levels,
required for the generation of additional metabolic heat to maintain body temperature in colder
environments. The subsequent increase in basal metabolic rate results in an increase in oxygen
demand and the heart attempts to maintain oxygen supply to the organs and muscles, thus chronically
leading to pulmonary hypertension syndrome (PHS), right ventricular hypertrophy, ascites and
eventually death (Gupta 2011). According to Currie (1999) the main reasons of the etiology of ascites
could be classified as: pulmonary hypertension, cardiac pathologies, and cellular damage due to
oxidative stress caused by increased reactive oxygen species (ROS) production. Enkvetchakul et al.
(1993) verified that chickens with ascites suffered from high oxidative stress. Therefore, ROS
production is increased during hypoxia and ascites (Dawson et al., 1993). As a result of oxidative
stress, major antioxidants, such as glutathione, α-tocopherol, and ascorbic acid are reduced in the
liver and the lungs of broilers with PHS (Bottje and Wideman 1995). Vitamin E, vitamin C, and other
antioxidants have beneficial effects as they scavenge free radicals (Gupta, 2011, Ruiz -Feria, 2009) .
It has been reported that supplementation of vitamin C (Nemati et al. 2017) in diet of broilers and
herbal essential oils as natural antioxidants in the diet of laying hens (Torki et al., 2015) under cold
stress conditions resulted improved performance parameters (body weight and feed conversion ratio).
Ascites related traits (low red blood cell count, hematocrit, T3, heart weights and high T4) were also
improved due to antioxidant (Coenzyme Q10 and vitamin C) supplementation in the diet of broiler
chickens (Nemati et al. 2017).
Various β-adrenergic agonists have been shown to be capable of improving weight gain when added
to the feed of various domestic species (Malucelli et al., 1994). Moreover it was eported
that, the
use of clenbuterol at 0.25 ppm to reduce mortality due to the ascites syndrome in broilers (Ocampu
et al. 1998) .We hypothesized that dietary addition of C. copticum and Zilpaterol hydrochloride in
chicks diet could attenuate cold stress effects with respect to mortality, serum enzyme activity and
plasma levels of thyroid hormones.
Material and methods: A total of 196 day-old male chicks were purchased from Babolkenar Arian
Line Breeding Center, Babolkenar, Iran. Birds were divided into cold and normal temperature groups
after rearing until 13 d. Four dietary treatments (basal diet, dietary addition of ajwain EO at 150 and
450 ppm and zilmax® at 1.6 ppm) each with corresponding replicates (24 replicate; n=192; one male
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chick in each individual cage as a replicate) were fed to chicks at two different thermal programming
environment at the grower phase. At the end of the grower phase, cold thermal program was stopped
and ambient temperature became the same and normal through the finisher phase for all chicks. This
study was done according to a Complete Randomized Design with 8 treatments. Feed intake (FI) and
body weight gain (BWG) were measured at the end of each rearing phase. At the end of experiment
(42 days of age), eight birds per treatment were sacrificed, and their RV: TV ratios calculated. At 13,
29 and 36 days of age four birds of each treatment were randomly taken for blood collection from
wing vein and the assay of serum Alkaline Phosphatase (ALP), Alanine Transaminase (ALT),
Aspartate Aminotransferase (AST) and thyroid hormones levels using commercial kits. Heterophyl
to lymphocyte ratio as a measure of stress and hematocrit as a measure of PHS were also assessed in
blood samples.
Results and discussion: Dietary addition of 150 ppm ajwain EO decreased body weight gain
(P≤0.05) but has no significant effect on feed conversion ratio (FCR) of chicks at growing phase
(P>0.05), and did not affect overall performance at the end of the experiment as well. The main effect
of cold exposure was significant (P<0.05) and performance were significantly lower in cold stress
birds compared to chicks reared in thermoneutral environment. Dietary addition of ajwain EO at two
supplemented doses decreased heterophil to lymphocyte (H:L) ratio at sampling on day 29 and serum
enzymatic activity of alanine aminotransferase (ALT) in blood samples collected at 36 d (P≤0.05).
Thermal program main effects showed that cold stress itself increased hematocrit and aspartate
aminotransferase enzymatic activity at sampling on day 29 (P≤0.05). Among the treatment groups
reared in cold exposure environment, dietary supplementation of ajwain EO at 450 ppm could
attenuate cold induced increases in serum MDA values and ALT enzymatic activity levels compared
to control-cold exposure group (P≤0.05). Among the treatment groups reared in normal temperature
program, Zilmax® supplementation increased T3:T4 ratio, creatine phosphokinase enzymatic activity
levels and values of MDA compared to control-thermoneutral group (P≤0.05). Dietary treatments did
not any significant effect on hematocrit in neither of blood samples taken from birds belong to two
thermal program groups. RV/TV as indices of ascites syndrome was not significantly different
between experimental groups. This may be attributed to the fact that the birds that were killed at the
end of the experiment were not ascetic birds or may have developed resistance to ascites syndrome.
The lowest and highest mortality rate at cold environment was in the group supplemented with 450
ppm ajwain essential oil (4.1%) and control (29%) respectively.
Conclusion: The use of zilpaterol hydrochloride at 0.3 ppm, in the diet did not affect significantly
daily weight gain (DWG) and feed conversion ratio (FCR) and had no ascites attenuating effects on
paternal line of broiler breeders. Dietary supplementation of ajwain essential also did not affect
significantly performance of birds, but may be effective in attenuating cold stress due to its illustrated
antioxidant (according to MDA concentration) and anti-stress effects (Decreasing effect on H:L ratio
and some enzymatic assays) at the present study. Further research in still required to confirm this
hypothesis.
Keywords: Ajwain essential oil, Cold stress, Hematological indices and clinical biochemistry,
Paternal line of commercial broiler, Zilpaterol hydrochloride

