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 چكيده

هاای گوشاتي در    هجوجا  هاای خاوني   و برخي فراسانجه گاوزبان بر عملكرد  لسطوح مختل  پودر گ آثارمنظور بررسي  این تحقيق به
تصادفي  در قالب طرح کامالً 758روزه سویه راس  کگوشتي ی خروس قطعه جوجه 165شرایط تنش گرمایي اجرا شد. بدین منظور از 

. تيماار شااهد )جياره پایاه(، و     1تيمارهای آزمایشاي شاامل:    گوشتي در هر تكرار استفاده شد. ةقطعه جوج 15تكرار و 4تيمار و 4با 
وزبان به ازای هر کيلوگرم وزن بادن  گا گرم پودر گل ميلي 4555و  1555، 055به ترتيب شامل جيرة پایه به همراه  4و  7، 4تيمارهای 

تاا   3 سااعت از ،ساعت 8ها روزانه  هروزگي جوج 40از روزگي تحت شرایط یكسان پرورش و ت ذیه شدند.  44بود. پرندگان تا سن 
 وزاناه و وزن رافازایش   دار اگاوزبان منجر به افازایش معنا   پودر گلنتایج این آزمایش نشان داد که قرار گرفتند.  oC74±4 در دمای 13

باعاث افازایش   گاوزباان   لگگرم پودر  ميلي 1555استفاده از  (.p<50/5دار ضریب تبدیل غذایي نسبت به تيمار شاهد شد ) اکاهش معن
گرم باعث افزایش  ميلي 4555و  055. همچنين سطوح (p<50/5)درصد نسبت به گروه شاهد شد  17/3قابليت هضم پروتئين به ميزان 

گارم   ميلاي  1555. اساتفاده از  (p<50/5)گرم شدند  ميلي 1555هضم ظاهری چربي نسبت به گروه شاهد و گروه  داری در قابليت معنا
 گلوتااتيون  داری باعث کاهش نسابت هتروفيال باه لنفوسايت، افازایش آنازیم       طور معنا ها به در مقایسه با سایر گروهگاوزبان  لگپودر 

به ازای گاوزبان  لگگرم پودر  ميلي 1555. بنابراین استفاده از(p<50/5)شد  انكراسپراکسيداز، افزایش وزن نسبي بورس فابرسيوس و پ
هاای خاوني در    هر کيلوگرم وزن بدن باعث بهبود عملكرد، افزایش قابليت هضم ظاهری پاروتئين و چرباي خاام و برخاي فراسانجه     

 های گوشتي در شرایط تنش گرمایي شد. جوجه
 

 های خوني های گوشتي، عملكرد، گل گاوزبان، متابوليت راکسيداز، جوجهآنزیم گلوتاتيون پ ها: واژه كلید
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 مقدمه

صانعت   ةتوساع  ةهاای عماد   ن راناي  یكي از ،تنش گرمایي

. اسات کشورهای دارای شرایط آب و هوای گارم   طيور در

هااا بااه  ایاان شاارایط ممكاان اساات حساساايت جوجااه  در

هش کرده و در نهایت منجر به کاا  های عفوني ت يير بيماری

 موجاودات زناده  سااز   و  تسارعت ساوخ  . [8توليد شاود ] 

شرایط آب و هاوای گارم    زا در های تنش فراسنجه ةوسيل به

هااای  ای از واکاانش بنااابراین مجموعااه  .کنااد مااي ت يياار

منظور فاراهم کاردن    بيوشيميایي، فيزیولوژیكي و رفتاری به

در شارایط تانش گرماایي     موجود زناده تعادل هموستاتيک 

ایي و يهااای بيوشاايم  ایاان واکاانش  .[15]کنااد بااروز مااي 

طاور باالقوه    فيزیولوژیكي مرتبط با افزایش دمای محيط باه 

 هاای فعاال اکسايژن در    توانند باعث افزایش توليد گوناه  مي

هاای   سطوح بايش ازحاد آنهاا باعاث آسايب      .سلول شوند

 مهم مثل کباد  های انداماکسيداتيو شدید سلول به خصوص 

 .[10شوند ] مي

کلسترول پالساما را نياز    غلظت گلوکز و گرمایي، تنش

ظرفيات   گرماایي   تنش ،عالوه بر این. [14دهد ] افزایش مي

دهاد و باعاث افازایش     اکسيداني خاون را کااهش ماي     آنتي

تحقيقاات  . [11شاود ]  های اکسيداتيومي حساسيت به آسيب

اکسايداني خااون و   دهااد کاه کاال ظرفيات آنتااي   نشاان ماي  

هاای   ای از مكانيسام  وعاه ثير مجمأهای بادن تحات تا    اندام

  دیسموتاز( قاراردارد. تانش   آنزیمي )کاتاالز، و سوپراکسيد 

نماي  اطور موقت و یا حتي د گرمایي طوالني ممكن است به

( فابرسايوس  های لنفاوی اولياه )تيماوس و باورس    به اندام

آسيب وارد کند و بناابراین طياور را بارای پاذیرش اناواع      

. [14و ان لي مستعد کناد ] های باکتریایي، ویروسي  بيماری

اکسايد در   گرمایي با افزایش مساتقيم در تولياد ساوپر     تنش

های گوشتي همراه است. این افزایش  عضله اسكلتي جوجه

باا اخاتالل در انتقاال     ،هاای فعاال اکسايژن    در توليد گوناه 

 ةافازایش درجا   ةهای الكترون از غشا در طول دور مجموعه

ی ایان ترکيباات باعاث    توليد باال. [3حرارت همراه است ]

هاای بيولاوژیكي مختلا  از جملاه      بافت یآسيب به اجزا

اساااتفاده از  .[17شاااود ] هاااا ماااي پاااروتئين و ليپيااادها

بارای   يروشا  ،های طبيعي در پارورش طياور   اکسيدان آنتي

اکسيداني باالتر، بهبود خاواص حساي    رسيدن به ثبات آنتي

ساازی گوشات اسات     )عطر و طعم( و طوالني شدن ذخيره

ویااژه از  يفنلااي گروهاا  هااای پلااي  اکساايدان [. آنتااي14]

دهند که نقاش مهماي در    های ثانویه را تشكيل مي متابوليت

هاای   اکسيدکنندگي رادیكاال  آثارها در مقابل  حفاظت بافت

[. ماواد  3کنناد ]  های فعال ایفا مي آزاد اکسيژن و سایر گونه

ق شده ترکيبات مشت الًها( معمو بيوتيک افزودني گياهي )فيتو

بهبود خصوصيات غذایي، ارتقااء   برایاز گياهان هستند که 

به جياره   ،عملكرد توليد و بهبود کيفيت مواد توليدی حيوان

 [.  17شوند ] اضافه مي

عناوان   گاوزباان باه   گيااه گال   ،در بين گياهاان دارویاي  

طاور   ایان گيااه باه   . اکسيدان طبيعي معرفي شده اسات  يآنت

هاای شامالي ایاران     ناوسيعي به صاورت خاودرو در اسات   

همچون گيالن، مازندران، ارتفاعات کنادوان، کالردشات و   

مهمتارین ماواد ماؤثر دارویاي     [. 4شاود ]  چالوس یافت مي

، تاانن،  Cموسيالژ، روغن فرار، صمغ، ویتاامين  گاوزبان  گل

پيروليزیاادین،   آالنتااونين، ساااپونين، آلكالونياادهای نااوع  

. همچناين  [0] ترکيبات سيانوژنيک و اماالح معادني اسات   

نتایج تحقيقات نشان داده است که محتوای تام فنلاي بارای   

ميكروگرم معادل اسيدگاليک در  4±443گاوزبان  عصارة گل

ليتاار اساات و محتااوای فالونونيااد ایاان عصاااره      ميلااي

ليتار   گرم معاادل کيورساتين در ميلاي    ميكرو 04/1±06/148

 کننادگي مشاخص شاد     در ارزیابي فعاليت احياا  .[4] است

رد دا Cتری نسبت به ویتاامين   گاوزبان آثار قوی عصارة گل

اکسااايداني و  . همچناااين در ارزیاااابي ظرفيااات آنتاااي[4]

گاوزبان و  ضدالتهابي عصاره الكلي بابونه، توت، ختمي، گل

گاوزباان دارای بيشاترین آثاار     رزماری مشخص شد که گل
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. نتایج تحقيقات نشان داده است که [7]اکسيداني است  آنتي

اکسايداني   صارة اتانولي گياه گاوزبان دارای خاصيت آنتاي ع

اکسايدان مصانوعي         به عناوان آنتاي  BHT باالتری نسبت به 

هدف از انجام این آزمایش، بررسي اثار افازودن    .[4]است 

گاوزبان بار عملكارد، قابليات     سطوح مختل  پودر گياه گل

هاای   هضم ظاهری پروتئين و چربي خام و برخي فراسنجه

 بود.در شرایط تنش گرمایي وني در جوجههای گوشتي خ

 

 ها مواد و روش

خااروس گوشااتي  قطعااه جوجااه 165در ایاان پااژوهش از 

تكرار )هار تكارار    4تيمار و  4با  758روزه سویه راس  یک

ازای هار تيماار اساتفاده     قطعه جوجه خروس( به 15شامل 

کشاي   روزه از مؤسساه جوجاه   های یک شد. جوجه خروس

کرمان خریاداری شادند و پاس از وزن کشاي،      مرغ ماهان

گرم بطور تصاادفي باين    45±4های با ميان ين وزن    جوجه

روزگاي باا جيارة پایاه      44واحد آزمایشي توزیع و تاا   16

هاا باا    روزگي جوجاه  44تا  40(. از 1ت ذیه شدند )جدول 

گاوزباان   های آزمایشي حاوی سطوح مختل  پودر گل جيره

 47/4/37رشي این آزمایش در تاریخ دوره پروت ذیه شدند. 

تحقيقاتي شهيد بهشتي دانش اه جيرفت شاروع و   ةدر مزرع

با توجه به اینكه در زماان  به پایان رسيد.  4/4/37در تاریخ 

گاوزباان   لگانجام آزمایش، این گياه در منطقه موجود نبود، 

های شهرستان جيرفت خریداری و توسط آسياب  از عطاری

ها  رت سرک به جيرة پایه اضافه شد. جيرهصو و به پودر شد

گاوزباان ماورد نيااز     بصورت روزانه تهيه و مقدار پودر گل

براساس وزن بدن و با استفاده از توابع رشد محاسبه شاده،  

روزانه به جيرة پایه بصورت سرک اضافه شده و در اختياار  

 ها قرارگرفت. جوجه

 

 .آغازین، رشد و پایانی ةهای دور هجیر. مواد خوراكی و تركیب شیمیایی 1جدول 

 پایاني

 روزگي( 44تا  40)

 رشد

 روزگي(44تا  11)

 آغازین

 (روزگي 15یک تا )
 )درصد(مواد خوراکي 

 ذرتدانة  55/07 81/04 67/65

 درصد پروتئين( 44) سویا ةکنجال 07/78 44/76 80/75

 سویا روغن 30/7 55/0 80/4

 آهکپودر سنگ  47/1 70/1 75/1

 دی کلسيم فسفات 81/1 43/1 41/1

1مكمل ویتاميني 40/5 40/5 40/5
 

4معدني مواد مكمل 40/5 40/5 40/5
 

 نمک 74/5 43/5 43/5

 ليزین-ال 74/5 47/5 17/5

40/5 
 

 متيونينال -دی 44/5 43/5
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 .آغازین، رشد و پایانی ةهای دور هجیر. مواد خوراكی و تركیب شیمیایی 1جدول ادامه 

 پایاني

 روزگي( 44تا  40)

 رشد

 روزگي(44تا  11)

 آغازین

 (روزگي 15یک تا )
 )درصد(مواد خوراکي 

 تر ی ات شیمیایی محاس ه شده   

7455 

13 

53/1 

86/5 

01/5 

84/5 

80/5 

44/5 

16/5 

7105 

41 

75/1 

30/5 

08/5 

35/5 

35/5 

40/5 

16/5 

7540 

44 

47/1 

53/1 

68/5 

34/5 

50/1 

04/5 

16/5 

   کيلو کالری در کيلوگرم(متابوليسمي ) انرژی

 (درصدپروتئين خام )

 (درصدليزین )

 (درصدين )تسيس متيونين+

 متيونين )درصد(

 (درصدترنونين )

 (درصدکلسيم )

 (درصد) قابل دسترس فسفر

 سدیم )درصد(  
 ،7، 10، 45، 0، 4، 8/1همچناين   Eیتاامين  و گارم  ميلاي  44 و D3 و ،A های نالمللي ویتامي واحد بين 7555 و 3555ترتيب حاوی  به جيرههر کيلوگرم . 1

حااوی   جياره: هار کيلاوگرم    .4گرم و آنتي اکسايدان باود.    ميلي 055، کولين کلراید K3 ،B1 ،B2 ،B3 ،B5 ،B6 ،B9 ،B12 ،H2ترتيب   هگرم ب ميلي 1و  1،1/5

گارم   یکگرم و سبوس گندم و کربنات کلسيم  ميلي 4سلنيوم گرم، ميلي 70/5گرم، ید ميلي 45گرم، مس ميلي 35گرم، روی ميلي 05گرم، آهن ميلي 85من نز

 .بود

 

درجااة  70±1در ابتاادای دورة پاارورش دمااای سااالن  

 74گراد بود. بعد از آن تا پایان هفتة نخست دماا باه     سانتي

ازای هار هفتاه    گراد کاهش داده شد. سپس باه  درجة سانتي

گاراد   روزگي، سه درجة ساانتي  40ها تا  افزایش سن جوجه

 44تااا  40از دماای سااالن کاسااته شااد. در دورة آزمااایش ) 

صابح تاا    3ساعت، از  8ها روزانه به مدت  روزگي( جوجه

 ±15گراد و رطوبت نسابي  سانتي  درجة 74±4در دمای  13

. مابقي ساعات شبانه روز دماای  [1]درصد قرار گرفتند  05

گاراد و برناماة ناوردهي نياز باه       ساانتي   درجة 44±4سالن 

هاا   ساعت نور باود. تاا پایاان آزماایش جوجاه      44صورت 

تيمارهاای  صورت آزاد به آب و غاذا دسترساي داشاتند.     به

. تيمار شااهد )جيارة پایاه(، و    1: ازبودند  آزمایشي عبارت

، 055ترتيب شامل جيرة پایه به همراه  به 4و  7، 4تيمارهای 

ازای هار   گااو زباان باه    گرم پاودر گال   ميلي 4555و  1555

روزگاي تحات    44بدن بود. پرندگان تا سان   کيلوگرم وزن

ها بر پایة داناة   شرایط یكسان پرورش و ت ذیه شدند. جيره

 افازار   ذرت و سویا و براساس نيازهای سویه راس و با نرم

UFFDA گاوزباان   (. مقدار پودر گال 1تنظيم شدند )جدول

ازای هار مارغ براسااس تواباع رشاد       مورد نياز در روز باه  

هااای مربااوط بااه  وابااع براساااس دادهمحاساابه شااد ایاان ت

هااای چااا  نشااده( و همچنااين  هااای قبلااي )داده آزمااایش

هاا   های راس محاسبه شاد. جوجاه   راهنمای پرورش جوجه

صورت گروهي در ابتدای دورة توزین و با مياان ين وزن   به

مشابه در واحدهای آزمایشي توزیع شادند. در طاول دورة   

ن و تاریخ تلفات ها روزانه نظارت شدند وز پرورش جوجه

ثبت و در محاسبات در نظر گرفته شاد. در پایاان آزماایش    
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گياری و ضاریب    مقدار مصرف خوراک و اضافه وزن اندازه

  تبدیل غذایي محاسبه شد.

منظور تعيين قابليت هضم ظاهری، در پایان آزماایش   به  

روزگي( دو پرنده از هر تكرار با وزن مشاابه مياان ين    44)

متر( که ک  آنهاا  0/1×1هایي )ابعاد  و به پنتكرار، انتخاب 

آوری فضوالت قرار داده شاده باود،    هایي برای جمع نایلون

منتقل شدند. پرندگان در طول آزماایش، دسترساي آزاد باه    

آب و غذا داشتند و هماان جيارة آزمایشاي دورة پایااني را     

ها در طول مدت آزمایش در شارایط   کردند. جوجه دریافت 

رار داشاتند. در ابتادای آزماایش سانجش     تنش گرماایي قا  

ساعت به پرندگان گرسان ي داده شاد.    44قابليت هضمي، 

سپس دان مربوط به هر واحد آزمایشي توزین و باه مادت   

هاداده شاد. پاس از گذشات ایان مادت،       دو روز به جوجه

 44فضوالت طي سه روز متاوالي )دو روز دادن خاوراک و   

آوری و  گانه جمعساعت گرسن ي مجدد( برای هر پن جدا

سااعت در   48ها به مادت   به آزمایش اه منتقل شدند. نمونه

گراد ن هداری شادند. بعاد از    درجة سانتي 65آون با دمای 

های آزمایشي، ميزان  های مدفوع و جيره آسياب کردن نمونه

گياری و   مادة خشک، پاروتئين خاام و چرباي خاام انادازه     

 .[13]صورت درصد گزارش شد  به

زگي از هر تكارار یاک پرناده انتخااب و دو     رو 45در 

هاا گرفتاه شاد. از     سي خون از طریق سياهرگ باال آن  سي

ساي باه لولاة حااوی      سي 0/5نمونة خون تهيه شده، مقدار 

EDTA 0/1های خوني منتقل شاد.   گيری سلول برای اندازه 

ساي باقيماناده باه لولاه بادون مااده ضادانعقاد باارای         ساي 

بيوشايميایي خاون مانناد گلاوکز،     های  گيری فراسنجه اندازه

ریخته شد و ساپس   HDLو LDLگليسرید، کلسترول،  تری

دقيقه سانتریفيوژ  15دور در دقيقه به مدت  7555با سرعت 

های مذکور به آزمایش اه  گيری فراسنجه شدند و برای اندازه

 LDLگليسارید، کلساترول،    انتقال داده شاد. گلاوکز، تاری   

 BIOLISی بيونيک باا دسات اه   ها با استفاده از کيت HDLو

هاای   گيری شاد. گلباول   ژاپن( اندازه 05)اتوماتيک آناالیزر 

ساافيد، هموگلااوبين و درصااد هماتوکریاات بااا دساات اه    

SysmexK-1000  گياری شاد. قبال از آنااليز      )ژاپن( انادازه

های غيرنرمال،  ها، نخست تست نرمال انجام شد و داده داده

شادند. در پایاان آزماایش،    پس از نرمال شدن آناليز آماری 

ای کاه وزن آن باه مياان ين وزن تيماار نزدیاک باود        پرنده

های مختل  بدن باا تارازوی    انتخاب و پس ار کشتار، اندام

هازارم گارم تاوزین و وزن نسابي آن انادام باا        با دقت یک

 محاسبه شد. 1استفاده از رابطة 

(1    )        O
R

LB

W
W 100

W
  

وزن انادام  ، WO وزن نسبي اندام؛،  WRابطه، که در این ر

 )گرم( است. پرنده ، وزن زندهWLB)گرم( و 

انادازه   [45] آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز براسااس روش 

ن هيدروپراکسايد،  تگيری شد. این آنزیم با اساتفاده از کياو  

کند. در حضاور آنازیم    اکسيداسيون گلوتاتيون را کاتاليز مي

شااده   ، شااكل اکساايده NADPHردوکتاااز و  گلوتاااتيون

زمان  شود. هم گلوتاتيون نيز به فرم گلوتاتيون احيا تبدیل مي

NADPاکسيد شده و به  NADPHبا آن، 
شاود.   تبدیل ماي  +

گيااری  نااانومتر اناادازه  745در  NADPHکاااهش جااذب  

شود که متناسب با غلظت آنازیم گلوتااتيون پراکسايداز     مي

 است.  

و باا   4/3نساخه   SAS افزار متوسط نر حاصلهای  هداد

 4بارای مادل    (GLM ة مدل خطي عمومي )استفاده از روی

آزماون  به کماک  گيری شده  هتجزیه و ميان ين صفات انداز

 .ندشد مقایسه در سطح پنج درصد ای دانكن هچند دامن

(4       ) 
ij i ijX T E   

، ميااان ين µ، مقاادار هاار مشاااهده؛ Xijدر ایاان رابطااه، 

، اثاار خطااای Eij، اثاار تيمارهااای آزمایشااي و Tiجمعياات؛ 

 آزمایش است.

: 
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 نتايج و بحث

  ةشاود، جيار   مالحظه ماي  4طور که در جدول شماره  همان

ازای هر  به گاوزبان لپودر گگرم  ميلي 1555حاوی  آزمایشي

دار وزن نسابت باه    امنجر به افزایش معنا  کيلوگرم وزن بدن

بيشاترین اضاافه    طاوری کاه   (. بهp<50/5تيمار شاهد شد )

در مقایسه  تيمارسههای ت ذیه شده با  وزن مربوط به جوجه

محققاان   (. این نتایج باا نتاایج  p<50/5) بودبا گروه کنترل 

در نعنااع فلفلاي و بادرنجبویاه را    اثار پاودر   که  [17]دی ر 

. نتایج ایان  بررسي کرده بودند، مطابقت دارد پرندگان ةجير

 فلفلاي و بادرنجبویاه، اثار    نعنااع پاودر   ،نشاان داد محققان 

ان هاا داشات. ایان محققا     داری در افزایش وزن جوجه امعن

ها و مشتقات گياهي بار عملكارد    دالیل تأثير مثبت فرآورده

هاا بار    را به مواردی همچاون اثار تحریكاي ایان فاروآرده     

دست اه گوارش و فرآیند هضم، تحریاک و تشادید ترشاح    

فاده از ماواد م اذی   های گوارشي، افزایش کارآیي است آنزیم

خوراک، افزایش کارآیي کبد و خاواص ترکيباات فعاال در    

  .[17] اند های گياهي نسبت داده افزودني

اکسايداني   سودمند ترکيباات آنتاي   آثار ،دليل آن الًحتماا

از  ،ای گياهان دارویي در رابطه با حفاظت از پرزهاای روده 

 آثار ةتيج. در ناستاکسيداني بين سلولي  طریق فعاليت آنتي

بهباود  در پرزهاای روده  جذب مواد م اذی   ،اکسيداني آنتي

خواص ترکيبات فعال به  ،یي کبدآافزایش کار [.18]یابد  مي

نتاایج تحقيقاات   . داده شاده اسات  در مواد آزمایشي نسبت 

نشااان داده اساات کااه اسااتفاده از پااودر نعناااع فلفلااي و    

هاای تحات تانش     بادرنجبویه باعاث افازایش وزن جوجاه   

[ باا نتاایج   18مایي شده است که نتایج ایان تحقيقاات ]  گر

 تحقيق ما مطابقت دارد. 

شاود، اثار    مالحظاه ماي   4طوری کاه در جادول    همان

گاوزبان بر خوراک مصارفي در   لهای آزمایشي پودر گ جيره

های سایر  نتایج این تحقيق با یافته.  دار نشد اپایاني معن ةدور

کاه از پاودر نعنااع،    [ در زمينة مصرف خاوراک  3] محققان

هاای گوشاتي در    نعناع فلفلي و بادرنجبویه در جيرة جوجه

شاارایط تاانش گرمااایي اسااتفاده کردنااد، همخااواني دارد.   

دهند  شود نتایج نشان مي دیده مي 4طور که در جدول  همان

گاوزبان منجر به کاهش ضریب تبادیل غاذایي    که پودر گل

 (.  p<50/5نسبت به تيمار شاهد شد )

 

 در شرایط تنش گرماییروزگی  42تا  25در سن  های گوشتی پودر گل گاوزبان بر عملکرد جوجه سطوح محتلف ثیرأت. 2جدول

 تيمار
 مصرف خوراک

 ()گرم به ازای پرنده در روز

 اضافه وزن

 )گرم به ازای پرنده در روز(
 ضریب تبدیل

 b34/34 a60/1 40/145 شاهد

 b31/34 a65/1 45/116 گاوزبان  لگرم پودر گ ميلي 055

 a63/33 b0/1 8/116 گاوزبان لگرم پودر گ ميلي1555

 b3/35 a60/1 58/113 گاوزبان لگرم پودر گ ميلي 4555
SEM 433/7 674/1 54/5 

a-b:  ادارای حروف غيرمشابه در هر ستون با هم تفاوت معن های ميان ين ( 50/5دار دارند>p.) 

SEMها.  : خطای استاندارد ميان ين 
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به لنفوسیت و آنزیم گلوتاتیون  ، لنفوسیت و درصد هتروفیلگاوزبان بر درصد هتروفیل پودر گل سطوح مختلف ثیرتأ .3 جدول

 در شرایط تنش گرماییروزگی  42در سن  های گوشتی وجهدر جپراكسیداز 

 لنفوسيت/ هتروفيل لنفوسيت )درصد( هتروفيل )درصد( تيمار
 گلوتاتيون پرکسيداز 

 تر/واحد(لي )ميلي

 a0/44 b0/33 a43/5 c36/4 شاهد

 ab3/45 ab40/33 ab46/5 b07/7 گاوزبان  لگرم پودر گ ميلي 055

 b13 a81 b47/5 a13/4 زبانوگا  لگرم پودر گ ميلي 1555

 ab0/45 ab85 ab40/5 ab76/7 گاوزبان  لگرم پودر گ ميلي 4555
SEM 36/5 36/5 51/5 14/5 

 a-bاحروف غيرمشابه در هر ستون با هم تفاوت معندارای  های ميان ين ( 50/5دار دارند>p.) 
 

کااه کمتاارین ضااریب تباادیل خااوراک در    بااه طااوری

گاوزباان   لپودر گ رمگ   ميلي 1555های ت ذیه شده با  جوجه

 ةثرؤدليال آن ترکيباات ما    (. احتمااالً p<50/5مشاهده شد )

ی باه  توانند با بكارگيری بهتر مواد م اذ  مياست که گياهي 

های هضمي سبب بهبود ضریب تبدیل  افزایش آنزیم ةواسط

 خوراک شوند، که بهبود قابليت هضم ایلئومي گزارش شده

. دليل [6] یيدی بر این ادعاستأتوسط برخي پژوهش ران ت

هاای   اکسايداني از طریاق کااهش آسايب     آنتي آثاردی ر آن 

به کاهش است که گرمایي  تنشهای بافتي ناشي از  پروتئين

و از این طریاق   انجامد ميهای گوشتي  پروتئين خون جوجه

 شود. باعث بهبود جزني ضریب تبدیل خوراک مي

شود، تيمارهای  مالحظه مي 7طوری که در جدول  همان

دار هتروفيل،  اگاوزبان منجر به کاهش معن لآزمایشي پودر گ

دار نسابت هتروفيال    ادار لنفوسيت و کاهش معن اافزایش معن

 ثير پااودرأ(. در پژوهشااي تاا>50/5pت شاادند )بااه لنفوسااي

هااای خااوني و سيسااتم ایمنااي   روی ساالول گاوزبااان گاال

های گوشتي بررسي شد. نتایج این پژوهش نشان داد  جوجه

نسابت هتروفيال باه لنفوسايت      اثری بر های آزمایشي جيره

 .[11] مطابقت نداردکه با نتایج آزمایش ما  نداشت

تواناد   گرماایي ماي  کاه تانش   است مطالعات نشان داده 

 [44]محققاان ها را در گردش خون ت يير دهد.  سلول تعداد

گاازارش کردنااد کااه افاازایش نساابت هتروفياال بااه  [13]و 

لنفوسيت در شرایط تنش گرمایي به دليل کاهش لنفوسايت  

هاا اسات. در ایان     در گردش خون و تعداد زیااد هتروفيال  

 گاوزبان باعث کااهش هتروفيال،   مطالعه سطوح مختل  گل

افزایش لنفوسيت و کاهش نسابت هتروفيال باه لنفوسايت     

شدند. بنابراین، ایان نتاایج بار خاالف نتاایج محققاان در       

ثيرگاذاری  أاحتماال به دليال ت  کهاست گرمایي شرایط تنش 

گاوزبان بر شرایط تنش گرمایي در پرندگان اسات   پودر گل

[. تانش ميازان   44] اند منفي تنش بر طيور شده آثارکه مانع 

هاا و   هاا را در خاون افازایش و ميازان لنفوسايت      وفيلهتر

هاااای  دهاااد. هورماااون کااااهش ماااي هاااا را مونوسااايت

هاا از خاون باه     کورتيكوسترویيدی باعث انتقاال لنفوسايت  

از جمله  ،ها شود و در نتيجه این هورمون سایر نقاط بدن مي

 روناد.  شامار ماي   هاای خاون باه    لنفوسايت  ةعوامل کاهند

دار غلظات آنازیم    اافازایش معنا   همچنين تيمارها منجر باه 

(. بااالترین ساطح   p<50/5گلوتاتيون پراکسيداز نيز شدند )

باه  گاوزباان   گرم پودر گال  ميلي 1555آنزیم متعلق به تيمار 

این اسات   دليل آن بود. احتماالًازای هر کيلوگرم وزن بدن 

هااای  مآناازیم گلوتاااتيون پراکساايداز یكااي از آناازی    کااه
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هاای بادن در    لبرای حفاظات سالو  کسيداني است که  ا آنتي

هاای آزاد ضاروری    لهای اکسيداتيو و رادیكاا  بمقابل آسي

. گزارش شده که آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز در کنترل است

های پراکسيداسيون نقاش دارد و از آسايب ليپيادها،     شواکن

ها و اسيدهای نوکلئيک که در شرایط تنش گرماایي   نپروتئي

   [.47]کند  ميافتد، جلوگيری  مياتفاق 

تواننااد از  ماايبسااياری از ترکيبااات فعااال گياااهي    

های آزاد و یاا   لها از طریق رفع رادیكا يپراکسيداسيون چرب

اکسااايداني مانناااد   هاااای آنتاااي  مفعاااال کاااردن آنااازی 

سوپراکسيددیسااموتاز، کاتاااالز، گلوتاااتيون پراکساايداز و   

های اصلي  لمولكو [.16]گلوتاتيون ردوکتاز جلوگيری کنند 

اکسيداني گياهاان هساتند ترکيباات     مسئول خواص آنتي که

هاا و....(   فنولي )فالونونيدها، تانن، اسيدهای فنوليک، تارپن 

. برای بهباود تواناایي   هستند( C, A, E)ها  و برخي ویتامين

هاای اکسايداتيو    اکسيداني درمقابلاه باا فعاليات    سيستم آنتي

انناد  اکسايداني م  تحت شرایط تنش، افزودن ترکيباات آنتاي  

غاذایي   ة،کارتنونيدها و داروهای گياهي به جيار  E ویتامين

باادی   يهای تحت شرایط پرتنش، پاسخ آنتا  مفيد است. مرغ

ترکيباات  [. 14] دهناد  ها نشاان ماي   ژن يکمتری به انواع آنت

اکسيداني  های آنتي فنلي بر متابوليسم ليپيدها و فعاليت آنزیم

هااای  آناازیم ثير گذاشااته و از طریااق افاازایش فعالياات تااأ

اکساايداني کباادی، پراکسيداساايون ليپياادها را کاااهش   يآنتاا

 . دهد مي

شود اثار ساطوح    مشاهده مي 4 طور که در جدول همان

، گليسرید، گلوکز گاوزبان برکلسترول، تری لمختل  پودر گ

HDL  وLDL گرمایي   تنشدليل اینكه  به دار نبود. اخون معن

وکز و کلساترول  موجب افزایش غلظت کورتيكوسترون، گل

شود و گلوکورتيكویيادهای آزاد شاده در حاين     يپالسما م

گليساریدها تجزیاه    تنش، ليپيدهای بافت چربي را باه تاری  

گرمایي سطوح کلساترول پالساما     شرایط تنش در. کنند مي

 HDL ةزیارا وظيفا   ،یاباد  ماي افزایش  HDLهمانند سطوح 

براین باا  . بناا استهای بدن به کبد  تانتقال کلسترول از باف

  گليساریدها کاه تحات شارایط تانش      تاری  ةافزایش تجزیا 

مارغ   افتد، ميزان کلسترول پالساما و تخام   گرمایي اتفاق مي

 .[47] یابدمي افزایش 

 

لیتر(در  گرم بر دسی )میلیLDL و HDLگلیسرید،  میزان گلوكز، كلسترول، تری پودر گل گاوزبان بر سطوح محتلف ثیرأت .4جدول 

 . در شرایط تنش گرماییروزگی  42در سن  یهای گوشت وجهج

 HDL LDL گليسرید تری کلسترول گلوکز تيمار

 0/71 30/04 30/85 05/143 0/478 شاهد

 5/18 40/30 55/05 30/178 5/445  گرم ميلي 055

 8/41 05/34 05/43 30/148 0/440  گرم ميلي 1555

 13 30/35 30/04 55/174 0/443  گرم ميلي 4555

SEM 357/0 448/8 033/15 473/6 63/6 
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گاوزباان بار قابليات هضام ظااهری ماواد        ثير پودر گلتأ

ارانه شده است. قابليت هضام ظااهری   ( 0)م ذی در جدول 

داری تحات   اقابليت هضم پروتئين به طاور معنا  وچربي خام 

(. به طوری که p<50/5ثير تيمارهای آزمایشي قرار گرفت )تأ

قابليت هضم ظاهری چربي و تئين بيشترین قابليت هضم پرو

پاودر   گرم ميلي 4555و  1555مربوط به تيمار به ترتيب خام 

نسابت باه ساایر    به ازای هر کيلوگرم وزن بادن،  گاوزبان  لگ

اکسايداني گياهاان    يساودمند ترکيباات آنتا    آثار .بودتيمارها 

ای از طریاق   دارویي در رابطاه باا حفاظات از پرزهاای روده    

 ةگيرد. در نتيجا  داني بين سلولي صورت مياکسي يفعاليت آنت

جاذب   ،در پرزهاای روده گياهان دارویاي  اکسيداني  يآنت آثار

نشاان دادناد کاه     محققاان  [.41] یاباد  مواد م ذی بهبود ماي 

طيور سابب تحریاک    ةهای گياهي در ت ذی هاستفاده از عصار

هاای   مهای هضمي، بهبود نقش کباد و افازایش آنازی    مسيست

 [.41شوند ] مي هضمي لوزالمعده

ثير سطوح مختل  تأدهد  نشان مي 6که جدول  طور نهما

دار نشاد اماا    اکبد معن و گاوزبان بر وزن نسبي طحال لپودر گ

فابرسيوس و  گاوزبان بر وزن بورس لسطوح مختل  پودر گ

(. ساطوح مختلا    >50/5pداری داشاتند )  ااثر معنا  پانكراس

دار  اث کااهش معنا  گاوزبان نسبت به گروه شاهد باع لپودر گ

تانش گرماایي   آثار وزن پانكراس شد. مطالعات زیادی روی 

ها بر پاساخ ایمناي در    ثير آنتأبرای مشخص کردن چ ون ي 

 و تيماوس  ةحيوانات انجام شده است. کاهش وزن نسبي غد

و کااهش   گرماایي  تانش  شرایط در گذار تخم مرغ در طحال

شارایط  هاای گوشاتي در    های لنفااوی در جوجاه   وزن ارگان

عنوان انادام    ورس بهب  .[47] تنش گرمایي گزارش شده است

لنفاوی نقش مهمي در بلوغ آنزیماي و   اصلي یا عضو سيستم 

ها دارد. هرگونه اخاتالل در رشاد و توساعه     تكامل لنفوسيت

زا، ممكن اسات باعاث    بورس فابرسيوس در اثر عوامل تنش

باعاث   ایمني بدن شود. تنش گرماایي  کاهش عملكرد سيستم 

ولاي در   [.47] شاود  کاهش در وزن باورس فابرسايوس ماي   

گاوزبان آثار منفي تنش گرمایي را کاهش  آزمایش ما پودر گل

در پرندگاني شاد   فابرسيوسداد و باعث افزایش وزن بورس 

 که این گياه دارویي را دریافت کرده بودند.

 

در سن  های گوشتی وجهپروتئین خام و چربی جیره در جظاهری قابلیت هضم  گاوزبان بر لپودر گ سطوح مختلف ثیرتأ .5جدول 

 .در شرایط تنش گرماییروزگی  42

 )درصد( چربي )درصد( پروتئين تيمار

 ab  3/67 4/73c شاهد

 ab  6/64 b4/44 گرم پودر گل گاوزبان ميلي 055

 a    7/35 c3/70 گرم پودر گل گاوزبان ميلي 1555

 b  5/64 a6/46 زبانگرم پودر گل گاو ميلي 4555

SEM 48/7 357/5 

 a-bادارای حروف غیرمشابه در هر ستون با هم تفاوت معن های میانگین ( 50/5دار دارند>p) 
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در  های گوشتی وجه)درصدی از وزن زنده( در ج های داخلی گاوزبان بر وزن نسبی اندام لپودر گ سطوح محتلف ثیرتأ .6دول ج

  .گرماییدر شرایط تنش روزگی  42سن 

 پانكراس بورس طحال کبد تيمار

 b537/5 a7/5 1/5 11/4 شاهد

 a14/5 b44/5 1/5 56/4 گرم پودر گل گاوزبان ميلي 055

 a13/5 b40/5 1/5 8/1 گرم پودر گل گاوزبان ميلي 1555

 a10/5 b44/5 58/5 45/4 گرم پودر گل گاوزبان ميلي 4555
SEM 460/5 410/5 51/5 574/5 

 a-bادارای حروف غيرمشابه در هر ستون با هم تفاوت معن های  ينميان ( 50/5دار دارند>p) 
 

با توجه به نتایج بدست آمده در این آزماایش، اساتفاده   

گارم باه ازای هار     ميلاي  1555گاوزبان به ميزان  از پودر گل

کيلوگرم وزن بدن پرناده در شارایط تانش گرماایي باعاث      

و  پاروتئين ضام ظااهری   بهبود عملكرد، افزایش قابليات ه 

همچنين باعث کاهش آثار نامطلوب ناشاي از   چربي خام و

 های گوشتي شد. تنش گرمایي در جوجه
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اکساايداني عصاااره الكلااي  بررسااي خاصاايت آنتااي

های مختل  گياه گاوزبان. همایش ملي گياهان  اندام

 داروني.

صاادیق آرا  ، پاارین ع، جاهااد غ و فردجامنااد ف    [.7]

ن و ضاد التهاابي   ( ارزیابي ظرفيت آنتي اکسايدا 1734)

عصاره الكلي بابوناه، تاوت، ختماي، گال گاوزباان و      

. 1شاماره   8رزماری. فصلنامه دانش و تندرستي. دوره 

 دانش اه علوم پزشكي و خدمات درماني شاهرود.

( مطالعااه ساانجش 1730فتحااي ح و محماادی ح ) [.4]

محتوای فنل و فالونونيدی تام و ارزیاابي عملكارد   

دام هوایي گيااه گال   ضد اکسایشي عصاره متانلي ان

 -گاوزبان در شرایط آزمایشا اهي. فصالنامه علماي   

 .1پژوهشي طب مكمل. شماره 

[5]. Abed A, Minaiyan M, Ghannadi A, Mahzouni 

P and Babavalian M R (2012) Effect of 

Echium amoenum Fisch, a traditional Iranian 

herbal remedy in an experimental model of 

acute pancreatitis. ISRN Gastroenterology. 

doi:10.5402/2012/141548. 

[6]. Alcicek A, Bozkurt M and Cabuk M (2003) 

Selected herbs growing wild in Turkey on 

broiler performance. South African Journal of 

Animal Science 33 (2): 89-94. 

[7].  Altan O, Pabuccuoglu A, Alton A, 

Konyalioglu S and Bayraktar H (2003) Effect 

of heat stress on oxidative stress, lipid 

peroxidation and some stress parameters in 

broilers. British Poultry Science 4: 545-550 

[8].  Ames BN, Shigenaga M and Hagen TM 

(1993) Oxidants, antioxidants and the 

degenerative diseases of aging. Proceeding of 

the National Academic of Science of the 

United State of America 90:7915 – 7922. 



 ...های گوشتی در  های خونی جوجه گاوزبان بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی فراسنجه سطوح مختلف پودر گل تأثیر

 

 1396زمستان   4شماره   19دوره 
777 

[9]. Ando M, Katagiri K, Yamamoto S, 

Wakamatsu K, Kawahara I, Asnuma S, Usada 

M and K. Sasaki K (1997) Age related effects 

of heat stress on protective enzymes for 

peroxides and microsomal mono oygenase in 

rat liver. Environmental Health Prospective 

105:726-733.  

[10]. Borges SA, Fischer Da Silva AV, Majorka 

AV,  Hooge A and Cummings  KR (2004) 

Physiological responses of  broiler chickens 

to heat stress and dietary electrolyte balance 

(sodium plus potassium minus chloride, mili 

equivalents per kilogram). Poultry Science 

83:1551-1558. 

[11].  Brown KI and Nedcor KE (1973) Some 

physiological responses of turkeys selected 

for high and low adrenal response to cold 

stress. Poultry Science 52: 948-954. 

[12].  Bruskov VL, alakhova LV, Masalimov ZK 

and  Chernikov AV (2002)  Heat induced 

formation of reactive oxygen species and 8-

oxoguanine, a biomarker of damage to DNA. 

Nucleic Acids Research  30:1354–1363 

[13]. Cross DE, McDevit RM, Hillman K and 

Acamovic T (2007) The effects of herbs and 

their associated essential oils on performance, 

dietary digestibility and gut microflora in 

chickens from 7 to 28 days of age. British 

Poultry Science 48: 496-506. 

[14]. Edens FW, Thaxton P, Morgan GW and 

Parkhurst CR (1983) Grouping in Japanese 

quail. 2. Suppression and humoral immunity. 

Poultry Science 62: 2479-2485. 

[15].  Fang YZ, Yang S and Wu GY (2002) Free 

radicals, antioxidants, and nutrition. Nutrition. 

18:872-879. 

[16]. Fasseas M, Mountzouris K, Tarantilis P, 

Polissiou M and  Zervas G (2008) 

Antioxidant activity in meat treated with 

oregano and sage essential oils. Food 

Chemistry 106(3):1188-1194. 

[17]. Felver-Gant JN, Mack LA, Dennis RL, Eicher 

SD and Cheng HW (2012) Genetic variations 

alter physiological responses following heat 

stress in 2 strains of laying hens. Poultry 

Science 91: 1542–1551. 

[18].  Heidarizadi AK, Taherpour S, Mousavi GH 

and Rostami F (2014) Effect of borage 

powder on blood cells and immune system. 

International Journal of Advanced Biological 

and Biomedical Research. 2(4): 900-903. 

[19].  Kavanagh S, Lynch P, O’Mara F and Caffrey 

P (2001) A comparison of total collection and 

marker technique for the measurement of 

apparent digestibility of diets for growing 

pigs. Animal Feed Science and Technology. 

89 (1): 49-58. 

[20]. Pagila DE and Valentine WN (1967) Methods 

of glutathione peroxidase activity assay. 

Journal of  Laboratory Clinical Medicine. 

70(3): 158-9. 

[21].  Prieto MT and Campo JL (2010) Effect of 

heat and several additives related to stress 

levels on fluctuating asymmetry, 

heterophil:lymphocyte ratio, and tonic 

immobility duration in White Leghorn chicks. 

Poultry Science 89: 2071–2077. 

[22]. Sahin N, Sahin K and Kucuk O (2003) 

Effects of chromium and ascorbic acid 

supplementation on growth, carcass traits, 

serum metabolites, and antioxidant status of 

broiler chickens reared at a high ambient 

temperature (32°c). Nutrition Research 23: 

225-235. 

[23].  Sies H (1996) Antioxidants in Disease, 

Mechanisms and Therapy. Volume 38, 1
st
 

edition, New York Academic Press. 

707Pages. 



 

 

 

 

 

 
 

Effects of different levels of borage (Echium amoenum) powder on 

performance, nutrient digestibility and some blood parameters of heat 

stressed broiler chickens 
 

 

A fsane Azadi1, Nemat Ziaei2 , Seyed Mehdi Ghoreishi3 
 

1. M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran 

2. Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, 

Iran 

3. Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, 

Iran 

 

 
Received: June 4, 2017   Accepted: September 15, 2017 

 

Abstract 

This study was conducted to investigate the effects of different levels of borage (Echium amoenum) 

powder on performance, nutrient digestibility and some blood parameters in heat stressed broiler 

chickens. A total of 160, one-day-old male broiler chicken (Ross 308) were randomly allocated to four 

treatments with four replicates, 10 chicks each, in a completely randomized design. The dietary 

treatments consisted of T1, basal diet (BD), T2, T3 and T4 included BD plus 500, 1000 and 2000 

mg/kgBW borage powder, respectively. The birds reared at the same condition till 24-day of age. The 

birds were kept at 34°C±2 (9.00am to 17.00; for 8 hours) from 25 to 42 days of age. Dietary 

supplementation of 1000 mg/kg body weight (BW) of borage powder increased body weight gain and 

significantly improved FCR compared to that of basal diet (P<0.05). Inclusion of 1000 mg/kg BW borage 

powder significantly (P<0.05) increased protein digestibility. Addition of 500 or 2000 mg/kgBW borage 

powder significantly increased lipid digestibility (P<0.05). Supplementation of diet with 1000 mg/kgBW 

borage powder significantly reduced (P<0.05) heterophile to lymphocyte ratio and increased glutathione 

peroxidase activity (P<0.05). Inclusion of 1000 mg/kgBW borage powder significantly (P<0.05) reduced 

relative weight of bursa fabricious and pancreas in broiler chickens. It was concluded that 

supplementation of diet with 1000 mg/kgBW borage powder improved performance, protein and lipid 

digestibility and decrease negative impact of heat stress in broiler chickens. 

Keywords: blood metabolites, borage powder, broiler chickens, glutathione peroxidase, performance. 
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