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چكيده
) بهعنوان جایگزیني براي افزودنيهاي خوراکي رایج بر عملكرد وFerulago angulata L.(  بررسي تأثير عصاره هيدروالكلي گياه چویر،هدف از این آزمایش
 قطعه جوجه گوشتي نر یکروزه در قالب طرح کامالً تصادفي با050  از. بود803 فراسنجههاي بيوشيميایي و هماتولوژي خون جوجههاي گوشتي سویه راس
 ميليگرم500(  جيره پایه حاوي آنتيبيوتيک سالينومایسين،) جيره پایه فاقد مواد افزودني (شاهد: تيمارهاي آزمایشي شامل.شش تيمار و پنج تكرار استفاده شد
 ميليگرم در0/8  وC  وE  ميليگرم در کيلوگرم ویتامينهاي000( در کيلوگرم)؛ پروبيوتيک پریماالك® (سطح توصيهشده)؛ مخلوط ویتامين و مواد معدني
 پرندگاني که با جيرههاي حاوي افزودنيها تغذیه، در کل دوره پرورش. ميليگرم در کيلوگرم بودند000  و000 کيلوگرم سلنيوم) و عصاره گياه چویر در سطوح
 تغذیه جوجههاي گوشتي با جيرههاي آزمایشي (بهاستثناي جيره حاوي.)P<0/05( شدند افزایش وزن و ضریب تبدیل بهتري در مقایسه با پرندگان شاهد داشتند
 درصد هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت در.)P<0/05(  سبب کاهش غلظت تريگليسرید و کلسترول سرم خون در مقایسه با جيره شاهد شد،)آنتيبيوتيک
 ميليگرم در کيلوگرم عصاره چویر) تغذیه شدند کاهش یافت000 جوجههایي که با جيرههاي حاوي افزودنيهاي مورد آزمایش (بهاستثناي تيمار حاوي
 ميليگرم در کيلوگرم جيره ميتواند بهعنوان جایگزین مناسبي براي000  عصاره گياه چویر بخصوص در سطح، بر اساس نتایج این تحقيق.)P<0/05(
.افزودنيهاي تجاري مورد استفاده در جيره در جهت بهبود عملكرد رشد و فراسنجههاي هماتولوژي و بيوشيمي خون جوجههاي گوشتي استفاده شود
. عملكرد، عصاره چویر، جوجههاي گوشتي، پاسخهاي فيزیولوژیكي، افزودنيهاي خوراکي:کليدواژهها
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Abstract
The objective of this experiment was to investigate the effect of hydroalcoholic extract of Ferulago angulata (FA) as a substitute for common feed
additive on performance and blood biochemical and hematological parameters of Ross 308 broilers. A total of 450 one-day-old male broiler chickens
were used in a completely randomized design with six treatments and five replicates per treatment. The experimental treatments consisted of the basal
diet with no additives (control); the basal diet containing Salinomycine antibiotic (500 mg/kg); Primalak® probiotic (recommended level), vitamin and
mineral mixture (200 mg/kg of E and C vitamins and 0.3 mg/kg of selenium) and hydroalcoholic extract of FA at the levels of 200 and 400 mg/kg.
During the entire experimental period, the birds fed diets with additives had better body weight gain and feed conversion ratio compared with the
control birds (P<0.05). Feeding broiler chickens with experimental diets, except for the diet containing antibiotic, resulted in decreased concentrations
of serum triglyceride and cholesterol compared with the control diet (P<0.05). The heterophil percentage and the heterophil to lymphocyte ratio
decreased in the birds fed diets with evaluated additives, except for treatment containing 200 mg/kg of FA extract (P<0.05). Based on the results of
this study, the FA extract, especially at the level of 400 mg/kg of diet, could be used as a suitable substitute for commercial dietary feed additives to
improve growth performance and blood hematological and biochemical parameters of broilers.

Keywords: Broilers, feed additives, Ferulago angulata extract, performance, physiological responses.
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مقدمه

ایمني پرنده ،داشته باشند [ .]6با توجه بهاینکه ویتامين

در دهههاي اخير ،استفاده از مواد افزودني نظير

بهعنوان اولين سد دفاعي بدن در برابر عوامل اکسيدکننده،

بيوتيکهاي محرك رشد در تغذیه طيور ،متداول شده


آنتي

معرفي شده است و همچنين اسيد اسكوربيک در

است .با اینحال استفاده مداوم از این ترکيبات در جيره

واکنشهایي که اکسيژن فعال عمل ميکند ،شرکت


غذایي جوجههاي گوشتي ،سبب ایجاد مقاومت باکتریایي

مينماید از اینرو ميتوان نقش این دو ویتامين را در


و امكان انتقال این عارضه به انسان و در نهایت سبب

چگونگي پاسخهاي ایمني ،مؤثر دانست [ .]1در یک

نگراني براي مصرفکنندگان گوشت طيور شده است .این

مطالعه ،استفاده از مكمل ویتامين  Cدر جيره غذایي،

امر سبب حذف آنتيبيوتيکها از جيره طيور شد اما به

فعاليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز را در خون و بافت

دنبال حذف آنتيبيوتيکها ،نرخ مرگو مير جوجهها

افزایش داد [ .]61عالوه بر ویتامينها ،سلنيوم عنصري

بهدليل عفونت رودهاي افزایش یافت [ .]61بنابراین براي

است که نقش مهمي در تغذیه طيور دارد .بهطوريکه

مقابله با مشكالت ناشي از حذف آنتيبيوتيکها ،یافتن

گزارشهایي نيز در مورد ویژگيهاي آنتياکسيداني سلنيوم

بيوتيکها،

جایگزینهاي مناسب همچون اسيدهاي آلي ،پري

و اثرات مثبت آن بر غلظت و فعاليت آنزیم گلوتاتيون

پروبيوتيکها و گياهان دارویي ضروري ميباشد.

پراکسيداز خون طيور وجود دارد [.]67

E

پروبيوتيکها ،ارگانيسمهاي زندهاي هستند که از

چویر با نام علمي  ،Ferulago angulataگياهي علفي

طریق ایجاد تعادل در جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش

از خانواده چتریان و داراي حدود  85گونه در سراسر دنيا

سبب افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل خوراك

ميباشد .گزارش شده است که ترکيبات مؤثره این گياه


جوجهها ميشوند [ .]66در مطالعات مختلف ،تأثير مثبت

شامل آلفا -پينن ،بتا -پينن ،پي -سيمن ،بورنيل استات،

استفاده از مكملهاي پروبيوتيكي در جيره جوجههاي

فالندرن ،آلفاندرن ،دلتا  -8کارن -0 ،تریپنئول ،سيس-

گوشتي بر عملكرد رشد [ ،]66ليپيدهاي خون [ ]7و بهبود

اوسيمن و دي -ژرماکرن ميباشد [ .]06فالونوئيدها و

سيستم ایمني [ ]61گزارش شده است .همچنين بيان شده

فنلهاي موجود در گياهان دارویي بهدليل خواص

است که پروبيوتيکها از طریق افزایش فعاليت آنزیمهاي

آنتياکسيداني قادرند سلولهاي بدن بهخصوص سلولهاي


گوارشي و فعال کردن آنزیمهاي هضمکننده ،باعث

کبد را از تأثير سوء اکسيدانها محافظت نمایند [ .]05در

افزایش قابليت دسترسي مواد مغذي و تغييرات مفيد در

آزمایشي روي موش ،مهار توليد نيتریک اکسيد و

سوختوساز مواد خوراکي و در نتيجه بهبود عملكرد

سيتوکينهاي پيشالتهابي توسط چند گياهان دارویي از

پرنده ميشوند [.]61

جمله چویر ،گزارش شد [ .]0در آزمایشي دیگر ،استفاده

عالوه بر افزودنيهاي رایج در صنعت پرورش طيور،

از مكمل گياه چویر در سطح  0/1درصد جيره ،ظرفيت

بهکاربردن ویتامينها و مواد معدني در جيره طيور از

کل آنتياکسيداني و فعاليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز را

اهميت زیادي برخوردار است .ویتامينهاي  Eو  Cبهدليل

در سرم خون جوجههاي گوشتي افزایش داد [.]60

کارکردهاي آنتياکسيداني ميتوانند بر متابوليتهاي خون

فعاليت ضدميكروبي چویر مربوط به ترکيباتي مانند آلفا-

مؤثر باشند .این ویتامينها بهدليل خاصيت آنتياکسيداني

پينن ،بتا -پينن و  -0ترپينئول و ترکيبات فنلي (تيمول و

خود ميتوانند اثرات سودمندي بر عملكرد و وضعيت

کارواکرول) ميباشد [ .]00نتيجه کار پژوهشگران نشان
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ميدهد که استفاده از پودر اندام هوایي گياه چویر سبب

مكمل مخلوط ویتامين  ،Eویتامين  Cو سلنيوم بر عملكرد

بهبود عملكرد و پاسخ ایمني در مقایسه با گروه شاهد شد.

و برخي فراسنجههاي خون جوجههاي گوشتي بود.

همچنين این پژوهشگران بيان کردند چویر سبب کاهش
کلسترول ،تريگليسرید خون و نسبت هتروفيل به

مواد و روشها

لنفوسيت و افزایش مقدار لنفوسيت خون جوجههاي

این آزمایش در یكي از مزارع پرورش مرغ گوشتي استان

گوشتي در مقایسه با شاهد گردید [ .]63در مطالعه

ایالم با استفاده از  050قطعه جوجه گوشتي نر یکروزه

دیگري ،اثرات سطوح مختلف گياه چویر ( ،0/5یک و دو

(با وزن اوليه  00گرم) سویه راس  803در قالب طرح

گرم بر کيلوگرم) در جيره بر عملكرد رشد و شاخصهاي

کامالً تصادفي با شش تيمار و پنج تكرار ( 65قطعه در هر

خونشناسي و ایمني ماهي قزلآال بررسي و گزارش شد


تكرار) انجام شد .در مجموع  80واحد آزمایشي ،در

تغذیه چویر تأثيري بر عملكرد و شاخصهاي

پنهاي طراحيشده به ابعاد  600×680سانتيمتر و ارتفاع


خونشناسي (شمارش سلولهاي خوني ،هماتوکریت و


 30سانتيمتر بر روي بستر توزیع شدند .برنامه نوري نيز

هموگلوبين) نداشت اما پاسخ ایمني (تيتر آنتيبادي) را

بهصورت یک ساعت تاریكي و  08ساعت روشنایي بود.

بهبود بخشيد [ .]5در بعضي از مطالعات ،اثرات سودمند

تيمارهاي آزمایشي شامل  )6جيره اصلي بر پایه ذرت و

استفاده از مكملهاي گياهان دارویي و یا فراوردههاي

کنجاله سویا و فاقد افزودني (شاهد) )0 ،جيره پایه +

آنها در مقایسه با مكملهاي رایج مورد استفاده در جيره

آنتيبيوتيک سالينومایسين بر اساس توصيه شرکت سازنده

طيور نظير ویتامينها ،پروبيوتيکها و اسيدهاي آلي مورد

( 500ميليگرم در کيلوگرم) )8 ،جيره پایه  +پروبيوتيک

که

پریماالك® بر اساس توصيه شرکت سازنده ( 050 ،100و

ارزیابي قرار گرفته است .براي نمونه ،در یک مطالعه بر
روي جوجههاي گوشتي [ ،]61اثرات آنتيبيوتيک

 005ميليگرم در کيلوگرم بهترتيب براي دورههاي

سولفامت ،پروبيوتيک ،اسيد آلي ،ویتامين  Cو عصاره

آغازین ،رشد و پایاني) )0 ،جيره پایه  +ترکيب ویتامينها

سرخارگل ( 0/5سيسي در هر ليتر) بر عملكرد،

و مواد معدني ( 000ميليگرم در کيلوگرم از هر یک از

خصوصيات الشه ،بيوشيمي خون و سيستم ایمني مورد

ویتامينهاي  Eو  Cو  0/8ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم)،

مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان دادند که عصاره سرخارگل

 )5و  )1بهترتيب جيره پایه  000 +و  000ميليگرم بر

تأثير سودمندتري نسبت به بقيه مكملها در کاهش غلظت

کيلوگرم از عصاره هيدروالكلي گياه چویر بودند .از

کلسترول و تريگليسرید سرم خون و کاهش نسبت

سلنيت سدیم براي تأمين سلنيم موردنياز ،استفاده شد .در

هتروفيل به لنفوسيت داشت [ .]61با وجود اثرات مفيد

طول دوره آزمایش ،پرندگان آزادانه به آب و خوراك

ذکرشده براي گياه دارویي چویر ،مطالعهاي در جوجههاي

دسترسي داشتند .جيرههاي آزمایشي براي تامين نيازهاي

گوشتي در مورد مقایسه این گياه با مكملهاي رایج

مواد مغذي توصيهشده در راهنماي پرورش سویه راس

خوراکي صورت نگرفته است .بنابراین ،هدف این تحقيق

 ]8[ 803براي دورههاي آغازین (سن یک تا  60روزگي)،

بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه چویر در مقایسه با

رشد (سن  66تا  00روزگي) و پایاني (سن  05تا 00

افزودنيهاي خوراکي رایج تجاري مورد

آنتيبيوتيک و

روزگي) ،تنظيم شد (جدول .)6
اندام هوایي گياه چویر مورد استفاده در آزمایش با تأیيد

استفاده در پرورش جوجههاي گوشتي نظير پروبيوتيک و
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کارشناسان منابع طبيعي ،از کوههاي شهرستان چرداول استان

عصارهگيري شد [ .]00نمونه عصاره با استفاده از دستگاه

ایالم ،جمعآوري و در سایه خشک شد .در مراحل بعد ،پودر

کروماتوگرافي گازي مجهز به طيفسنج جرمي )،)GC/MS

خشکشده این گياه آسياب و از طریق روش ماسراسيون

مدل  GC Agilent 7890و ( MS Agilent 5975اجيلنت-

(خيساندن) با اتانول و آب (به نسبت  70به ،)80

آمریكا) تجزیه و ترکيبات مؤثره آن اندازهگيري شد.

جدول  .2اجزای تشكیلدهنده و ترکیب مواد مغذی جیرههای پایه در دورههای مختلف آزمایش
مواد خوراکي

آغازین

رشد

پایاني

(درصد)

(سن یک تا  60روزگي)

(سن  66تا  00روزگي)

(سن  05تا  00روزگي)

ذرت

07/50

10/60

11/50

گندم

5/53

5/00

5/00

کنجاله سویا ( 00درصد پروتئين خام)

01/00

61/65

60/03

کنجاله گلوتن ذرت

60/00

66/03

66/50

روغن سویا

8/50

8/00

8/01

سنگ آهک

6/05

6/08

6/00

دي کلسيم فسفات

6/15

6/30

6/38

0/00

0/00

0/00

نمک طعام
مكمل ویتاميني و معدني

6

0/50

0/50

0/50

دي ال -متيونين

0/05

0/01

0/01

ال -ليزین هيدروکلرید

0/05

0/01

0/00

ترکيبات محاسبه شده
0150

8000

8050

انرژي قابل سوختوساز (کيلوکالري در کيلوگرم)
پروتئين خام (درصد)

00

00

61

ليزین (درصد)

6/8

6/0

6/6

متيونين(درصد)

0/51

0/50

0/50

متيونين  +سيستين (درصد)

0/10

0/10

0/33

کلسيم (درصد)

6/00

0/15

0/10

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/50

0/07

0/06

سدیم (درصد)

0/68

0/60

0/60

کلر (درصد)

0/06

0/67

0/67

 .6مقدار ویتامينها و مواد معدني در هر کيلوگرم جيره نهایي شامل  1000واحد بينالمللي ویتامين  8000 ،Aواحد بينالمللي ویتامين  63 ،D3واحد بينالمللي ویتامين
 8 ،Eميليگرم ویتامين  6/3 ،K3ميليگرم ویتامين ( B1تيامين) 1 ،ميليگرم ویتامين ( B2ریبوفالوین) 8 ،ميليگرم ویتامين ( B6پيریدوکسين) 0 /060 ،ميليگرم ویتامين
(سيانوکوباالمين) 80 ،ميليگرم ویتامين (B3نياسين) 6 ،ميليگرم ویتامين

B9

(اسيد فوليک) 0/00 ،ميليگرم ویتامين

H2

(بيوتين) 60 ،ميليگرم ویتامين

پانتوتنيک) 500 ،ميليگرم کولين 600 ،ميليگرم منگنز 600 .ميليگرم روي 30 ،ميليگرم آهن 60 ،ميليگرم مس 6 ،ميليگرم ید و  0/0ميليگرم سلنيوم بود.
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مقدار خوراك مصرفي و وزن بدن جوجههاي گوشتي

بهروش رنگسنجي و سيانومتهموگلوبين اندازهگيري


هر واحد آزمایشي در سنين  00 ،60و  00روزگي،

شد .بهمنظور شمارش تعداد گلبولهاي قرمز از روش

اندازهگيري و شاخصهاي عملكرد (خوراك مصرفي


دستي و الم هماسيتومتر نئوبار استفاده شد [.]3
دادههاي بهدستآمده با استفاده از نرمافزار آماري

روزانه ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل) براي

SAS

دورههاي آغازین ،رشد ،پایاني و کل دوره آزمایش (سن


[ ]00نسخه  1/6و رویه مدلهاي خطي عمومي براي مدل 8

یک تا  00روزگي) محاسبه شد .در سن  00روزگي ،از هر

تجزیه و ميانگينها با استفاده از آزمون چنددامنهاي دانكن در

واحد آزمایشي دو قطعه پرنده انتخاب و از طریق ورید

سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

بال آنها دو نمونه خون بهترتيب در لولههاي معمولي و

رابطه )8

Yij = μ + Ti + eij

لولههاي حاوي حاوي ماده ضدانعقاد خون ()EDTA

در این رابطه ،Yij ،مقدار مشاهده تيمار  iام در تكرار

هرکدام به ميزان دو ميليليتر گرفته شد .نمونههاي خون

jام؛  ،μميانگين صفت؛  ،Tiاثر تيمار  iام و  ،eijاثر خطاي

پس از انعقاد ،به ميكروتيوب منتقل و بهمدت  60دقيقه با

آزمایشي است.

سرعت  0000دور در دقيقه با دستگاه سانتریفيوژ مدل

3-

( 30Kسيگما ،آلمان) سانتریفيوژ شدند .غلظت پروتئين

نتایج و بحث

تام ،آلبومين ،گلوکز ،تريگليسرید ،کلسترول تام،HDL ،

ترکيبات شيميایي موجود در عصاره هيدروالكلي گياه

کلسيم و فسفر در نمونههاي سرم خون با استفاده از

چویر در جدول  0نشان داده شده است .باالترین مواد

کيتهاي آزمایشگاهي شرکت پارس آزمون و دستگاه


مؤثره در عصاره مرتبط با بنزن ديکربوکسيليک اسيد و

اسپكتروفتومتر مدل ( UV 1600 PCشيمادزو ،ژاپن)

کومارین بود.

اندازهگيري شد.
جدول  .1ترکیبات شیمیایی اصلی موجود در عصاره

با مشخصشدن غلظت تريگليسيرید و کلسترول،

هیدروالكلی گیاه چویر

مقدار  VLDLو  LDLنمونههاي سرم خون با استفاده از

اجزا

روابط  6و  0محاسبه شدند [.]60

درصد

 6و  0بنزن ديکربوکسيليک اسيد

51/03

کومارین

63/01

متوکسالن

1/70

زانتوتوکسين

0/61

متوکسي کومارین

0/77

فتاليک اسيد

0/88

ضدانعقاد براي شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد خون

ایكوزانوئيک اسيد

0/00

(هتروفيل ،لنفوسيت ،مونوسيت و ائوزینوفيل) و محاسبه

 -5آمينو  1نيتروکوئينولين

0/65

نسبت هتروفيل به لنفوسيت آزمایش شدند .براي این

ایميدازول

0/68

متيل فنتينول

0/6

سوربيتول

0/05

رابطه )6

 × 0/0ميزان تريگليسرید نمونه

رابطه )0

= VLDL

=

LDL

(ميزان  VLDLنمونه  +ميزان  HDLنمونه)  -ميزان
کلسترول نمونه
نمونههاي خون در لولههاي آزمایشي حاوي ماده

منظور از روش رنگآميزي گيمسا استفاده شد [.]60
غلظت هموگلوبين با استفاده از کيت شرکت زیستشيمي
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تأثير تيمارهاي آزمایشي بر عملكرد رشد جوجههاي

معدني) تغذیه شدند کاهش یافت ( .)P<0/05ميزان

گوشتي سویه راس  803در (جدول  )8نشان داده شده

افزایش وزن در دوره پایاني و کل دوره پرورش توسط

است .در دوره رشد ،پرندگاني که با جيرههاي حاوي

تمام تيمارهاي آزمایشي در مقایسه با تيمار شاهد

افزودنيها تغذیه شدند ،خوراك مصرفي کمتري در

بهصورت معنيداري افزایش یافت ( .)P<0/05در

مقایسه با شاهد داشتند ( .)P<0/05در دوره پایاني نيز

دورههاي رشد ،پایاني و کل دوره پرورش ،همه تيمارهاي


تغذیه جوجههاي گوشتي با جيره آزمایشي حاوي سطح

آزمایشي باعث بهبود معنيدار ضریب تبدیل خوراك در

 000ميليگرم در کيلوگرم عصاره چویر ،سبب کاهش

مقایسه با گروه شاهد شدند ( .)P<0/05مناسبترین

خوراك مصرفي در مقایسه با جيره حاوي مخلوط

ضریب تبدیل خوراك در کل دوره پرورش مربوط به

ویتامين -مواد معدني و جيره شاهد شد (.)P<0/05

پرندههاي تغذیهشده با جيرههاي حاوي عصاره گياه چویر

همچنين در کل دوره پرورش ،خوراك مصرفي در

بود که تفاوت معنيداري را با پرندگان شاهد و پرندگان

جوجههایي که با جيرههاي حاوي افزودنيهاي مورد

تغذیهشده با جيره حاوي مخلوط ویتامين و مواد معدني

آزمایش (بهاستثناي تيمارحاوي مخلوط ویتامين و مواد

نشان دادند (.)P<0/05

جدول  .3تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر خوراك مصرفی ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراك جوجههای گوشتی
تيمارهاي آزمایشي
6

8

0

6

0

1

5

SEM

P-value

خوراك مصرفي (گرم)
017/30

یک تا  60روزگي
66تا  00روزگي

a

6600/30

 05تا  00روزگي

a

8050/00

یک تا  00روزگي

a

0000/10

070/00
b

6007/00

ab

0107/00

bc

0001/10

015/00
b

057/30
b

6051/00

ab

0108/10

bc

0015/00

a

051/00

6076/00

8085/00

ab

0810/10

b

6001/00

b

0307/30

c

0688/00

050/00
b

6008/00

ab
c

0166/00

0060/00

5/87
65/00
01/70
06/51

0/000
0/001
0/000
>0/006

افزایش وزن (گرم)
یک تا  60روزگي
66تا  00روزگي
 05تا  00روزگي

b

یک تا  00روزگي

c

000/00

006/300

005/100

615/000

610/000

108/00

156/30

107/00

100/00

156/00

6813/00

0006/00

a

6563/00

ab

0870/00

a

6567/00

ab

0870/00

a

6503/30

a

0833/10

a

6033/10

b

0888/30

610/00

5/00

0/500

151/00

60/30

0/106

a

6580/10

a

0831/00

61/78
60/06

>0/006
>0/006

ضریب تبدیل خوراك
یک تا  60روزگي

6/80

6/85

6/01

6/80

6/80

6/88

0/08

66تا  00روزگي

a

6/70

b

b

b

6/11

b

b

0/08

 05تا  00روزگي

a

0/63

b

6/15

یک تا  00روزگي

a

6/13

b

6/30

6/10

bc

6/10

bc

6/71

6/18

bc

6/18

bc

6/30

6/53

bc
c

®

6/16

6/77

6/53

c

6/31

c

6/71

0/06
0/06

0/166
0/060
>0/006
>0/006

 -6 )6شاهد؛  -0آنتيبيوتيک سالينومایسين ( 500ميليگرم در کيلوگرم)؛  -8پروبيوتيک پریماالك ( 050 ،100و  005ميليگرم در کيلوگرم بهترتيب براي دورههاي
آغازین ،رشد و پایاني)؛  -0ویتامينها و مواد معدني ( 000ميليگرم در کيلوگرم از هر یک از ویتامينهاي  Eو  Cو  0/8ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم)؛  -5عصاره چویر
( 000ميليگرم در کيلوگرم)؛  -1عصاره چویر ( 000ميليگرم در کيلوگرم).
 :a-cدر هر ردیف ،تفاوت ميانگينها با حروف غيرمشابه معنيدار است (.)P>0/05
 :SEMخطاي معيار ميانگينها.
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همسو با نتایج این آزمایش ،افزایش وزن بدن به هنگام

پژوهشها مختلف نشان ميدهند که مواد افزودني مخصوصاً

استفاده از آنتيبيوتيک در جيره غذایي جوجههاي گوشتي

از نوع گياهان دارویي بهدليل خاصيت ضدميكروبي ،مانع

گزارش شده است [ .]63آنتيبيوتيکها سبب بهبود

رشد باکتريهاي مضر روده از جمله کليفرمها در دستگاه

افزایش وزن و عمدتاً بازده استفاده از خوراك در

گوارش ميشوند و وقتي باکتريهاي مضر در روده کم

جوجههاي گوشتي ميشوند .مكانيسم عمل آنتيبيوتيکها


باشند ،مقدار مواد مغذي بيشتري توسط پرندگان دریافت

از طریق تغيير شرایط دستگاه گوارش ميباشد بهطوريکه

ميشود ،در نتيجه با مصرف خوراك کمتري به افزایش وزن

سبب کاهش رقابت باکتريهاي دستگاه گوارش و ميزبان

باالتري ميرسند [ .]08بنابراین با توجه به این مسأله ميتوان

بر سر مواد مغذي شده و توليد متابوليتهاي ميكروبي

علت کاهش مصرف خوراك و افزایش وزن توسط چویر را

کاهنده رشد را کاهش ميدهند [ .]63بنابراین تأثير مثبت

به عامل مذکور نسبت داد .همچنين بهنظر ميرسد که

آنتيبيوتيک بر عملكرد پرنده دور از انتظار نخواهد بود.

افزودنيهاي گياهي با بهبود جمعيت ميكروبي روده و کاهش

در مطالعهاي گزارش شد که پروبيوتيکها باعث ایجاد

رقابت براي مواد مغذي بين ميزبان و ميكروارگانيسمهاي

تعادل جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش و همچنين بهبود

روده ،تأثير خود را بر افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل

افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك جوجهها ميشوند

خوراك اعمال ميکنند و در نهایت سبب تحریک رشد

[ .]66بنابراین دليل افزایش عملكرد در تيمار حاوي

ميشوند [ .]05عالوه بر این ،گزارش شده است که


پروبيوتيک احتماالً مربوط به تأثير آن بر جمعيت ميكروبي

فالونوئيدهاي موجود در گياهان دارویي با تقویت سيستم

دستگاه گوارش ميباشد که در این صورت با متعادلشدن

آنتياکسيداني ،سبب بهبود عملكرد جوجههاي گوشتي

جمعيت ميكروبي ،زمينه رشد بهتر پرنده فراهم خواهد شد.

خواهند شد [ .]08در این مورد ،همانطورکه گفته شد عصاره

در این آزمایش ،اثر مثبت تيمار ویتاميني -مواد معدني بر

گياه چویر داراي ترکيبات آنتياکسيداني ميباشد که احتماالً

عملكرد مشاهده شد که با گزارشهاي دیگران همخواني

بهدليل دارابودن چنين ترکيباتي ميتواند سبب بهبود عملكرد

دارد [ .]61پژوهشگران در پژوهشي گزارش نمودند که

شود .با توجه به نتایج بهدستآمده در این آزمایش ،تأثير

استفاده از ویتامين  Eو ویتامين  Cدر جيره غذایي جوجهها از

مثبت استفاده از سطح باالي عصاره چویر بر بهبود وزن بدن

طریق خصوصيات آنتياکسيداني ،سبب مقاومت در مقابل

مشابه تيمارهاي حاوي آنتيبيوتيک ،پروبيوتيک و مخلوط

بيماريها و نهایتاً بهبود عملكرد رشد جوجههاي گوشتي

ویتاميني -مواد معدني بود .همچنين بهترین ضریب تبدیل

ميشوند [ .]61بنابراین در این آزمایش ،وجود این مكملها

غذایي در بين تيمارهاي آزمایشي مربوط به استفاده از سطوح

در جيره از طریق خصوصيات آنتياکسيداني و مقاومت به

مختلف عصاره گياه چویر بود که از این نظر مشابه تيمارهاي

بيماري ،سبب بهبود عملكرد جوجههاي گوشتي شده است.

آنتيبيوتيک و پروبيوتيک بود ولي از تيمار مخلوط ویتامين-

در راستاي نتيجه آزمایش حاضر ،در آزمایشي استفاده از

مواد معدني بهتر بود .بهبود عملكرد جوجههاي گوشتي

چویر در جيره جوجهها سبب کاهش مصرف خوراك شد

توسط گياه چویر ممكن است در نتيجه مواد مؤثره موجود در

[ .]63عالوه بر این ،کاهش مصرف خوراك بههنگام مصرف

آن نظير تيمول و کارواکرول باشد .گزارش شده است که این

اسانسهاي گياهي آویشن و مرزنجوش که داراي ترکيبات

دو ترکيب عالوه بر فعاليت ضدميكروبي در برابر باکتريهاي

تيمول و کارواکرول هستند ،گزارش شده است [.]68

موجود در روده ،بهعنوان عوامل تحریککننده هضم ،ایفاي
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نقش ميکنند [ ]68و با توجه به اینکه گياه چویر حاوي

جيره حاوي آنتيبيوتيک) ،سبب کاهش غلظت

تيمول و کارواکرول ميباشد ،اثرات مثبت چویر بر عملكرد

يگليسرید ،کلسترول و  VLDLسرم خون در مقایسه
تر 

را ميتوان به این ترکيبات نسبت داد .در این راستا

با جيره شاهد شد ( .)P<0/05همچنين غلظت  HDLسرم

پژوهشگران گزارش کردند زماني که کارواکرول به ميزان

خون در جوجههایي که با جيرههاي حاوي افزودنيهاي

 000پيپيام بهمدت  03روز به جيره جوجههاي گوشتي

مورد آزمایش (بهاستثناي تيمار حاوي آنتيبيوتيک) تغذیه

اضافه شد ،ميزان خوراك مصرفي کاهش یافت [.]08

شدند کاهش یافت ( .)P<0/05باالترین غلظت  HDLسرم

تأثير تيمارهاي آزمایشي بر فراسنجههاي بيوشيميایي

خون مربوط به پرندگان تغذیهشده با جيرههاي حاوي

خون در سن  00روزگي در (جدول  )0آورده شده است.

 000ميليگرم در کيلوگرم عصاره گياه چویر بود که از این

غلظت آلبومين و پروتئين کل خون در پرندگان تغذیهشده

نظر تفاوت معنيداري با پرندگان تغذیهشده با جيرههاي

با مكمل ویتاميني -مواد معدني و سطح  000ميليگرم در

حاوي پروبيوتيک و یا مخلوط ویتامين -مواد معدني

کيلوگرم عصاره گياه چویر باالتر از پرندگان شاهد بود

نداشت ( .)P<0/05غلظت فسفر سرم خون در پرندگان

( .)P<0/05غلظت اسيداوریک خون در پرندگان

تغذیهشده با هر دو سطح عصاره گياه چویر ( 000و 000

تغذیهشده با جيره حاوي سطح  000ميليگرم در کيلوگرم

ميليگرم در کيلوگرم) باالتر از پرندگان شاهد بود

عصاره گياه چویر بيشتر از پرندگان شاهد و پرندگان

( .)P<0/05افزودنيهاي مورداستفاده در این آزمایش اثر

تغذیهشده با جيره حاوي آنتيبيوتيک بود (.)P<0/05

معنيداري بر غلظت گلوکز LDL ،و کلسيم سرم خون

تغذیه جوجههاي گوشتي با جيرههاي آزمایشي (بهاستثناي

نداشتند.

جدول  .3تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر برخی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون جوجههای گوشتی
6

تيمارهاي آزمایشي

متابوليتهاي پالسما

SEM

P-value

0/000

6

0

8

0

5

1

6/81b

6/80b

6/01ab

6/30a

6/10ab

6/30a

0/60

پروتئين تام (گرم در دسيليتر)

b

0/31

b

0/71

ab

8/00

a

8/30

ab

8/81

a

8/13

0/05

0/006

اسيد اوریک (ميليگرم در دسيليتر)

0/70bc

6/10c

8/81abc

8/11abc

0/80ab

5/00a

0/11

0/006

653/0

676/0

637/0

670/0

60/65

0/850

آلبومين (گرم در دسيليتر)

گلوکز (ميليگرم در دسيليتر)
تريگليسرید (ميليگرم در دسيليتر)

603/1
a

a

631/00

611/10

ab

a

b

618/00

b

b

610/10

b

653/0
b

615/30

b

b

610/00

b

7/10

0/066

کلسترول (ميليگرم در دسيليتر)

000/00

001/00

635/10

631/00

610/00

631/10

3/06

0/000

ليپوپروتئين با دانسيته باال (ميليگرم در دسيليتر)

00/00d

03/00cd

88/00ab

86/30abc

01/00bc

80/00a

6/01

0/006

ليپوپروتئين با دانسيته پایين (ميليگرم در دسيليتر)

656/03

685/11

661/10

606/03

607/00

663/71

1/01

0/660

ليپوپروتئين با دانسيته خيلي پایين (ميليگرم در دسيليتر)

a

a

b

b

b

b

80/30

6/50

0/060

60/50

0/76

0/036

a

0/13

81/80

87/30

کلسيم (ميليگرم در دسيليتر)

3/80

3/60

فسفر(ميليگرم در دسيليتر)

c

c

7/71

7/70

80/13
1/81

bc

3/01

80/10
1/70

abc

1/10

88/61

60/70
ab

60/00

60/10

0/060

 -6 )6شاهد؛  -0آنتيبيوتيک سالينومایسين ( 500ميليگرم در کيلوگرم)؛  -8پروبيوتيک پریماالك® ( 050 ،100و  005ميليگرم در کيلوگرم بهترتيب براي دورههاي

آغازین ،رشد و پایاني)؛  -0ویتامينها و مواد معدني ( 000ميليگرم در کيلوگرم از هر یک از ویتامينهاي  Eو  Cو  0/8ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم)؛  -5عصاره چویر
( 000ميليگرم در کيلوگرم)؛  -1عصاره چویر ( 000ميليگرم در کيلوگرم).

 :a-cدر هر ردیف ،تفاوت ميانگينها با حروف غيرمشابه معنيدار است (.)P>0/05
 :SEMخطاي معيار ميانگينها.
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در این آزمایش ،اثر مثبت پروبيوتيک بر ترکيب چربي

با پرندگان شاهد مشاهد شد .در مطالعهاي گزارش شده

سرم مشاهده شد که با گزارشهاي دیگران همخواني دارد

است که تغيير در سطح پروتئين و اسيد اوریک،

[ .]61گزارش شده است که پروبيوتيکها بهطور مستقيم

نشاندهنده سوختوساز بيشتر پروتئينها در اندامهاي

از طریق جذب کلسترول توسط سلولهاي باکتري،

بدن جوجههاست [ .]65با توجه به اینکه استفاده از

هيدروليز نمکهاي صفراوي و ممانعت از فعاليت آنزیم

فرآوردههاي گياهان دارویي سبب کاهش جمعيت

 -8هيدروکسي  -8متيلگلوتاریل کوآ ردوکتاز که آنزیم

ميكروبي مضر دستگاه گوارش ميشود ،لذا سرعت تجزیه

کليدي در بيوسنتز کلسترول است ،سبب کاهش غلظت

پروتئين و اسيدهاي آمينه موجود در مواد گوارشي کاهش

کلسترول پالسماي خون ميشوند [.]66

یافته و مقادیر بيشتري از آنها جذب و در بدن ذخيره

پژوهشگران بيان کردهاند که کلسترول باالي خون

ميشود و منجر به افزایش غلظت پروتئين خون ميشود

یكي از علل بروز بيماريهاي قلبي -عروقي در جوامع

[ .]05همچنين گزارشهایي در مورد ویژگيهاي

امروزي بوده و تالشهاي زیادي در جهت کاهش سطح آن

آنتياکسيداني ویتامين  ،Eویتامين  Cو سلنيوم و اثرات


صورت گرفته است مانند استفاده از گياهان و فرآوردههاي

مثبت آن بر غلظت و فعاليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز

گياهي که خواص کاهندگي کلسترول دارند [ .]0در مطالعه

سرم خون طيور وجود دارد [ 6و  .]67بنابراین این سه

حاضر ،استفاده از عصاره گياه چویر سبب کاهش غلظت

ترکيب (ویتامينهاي  Eو  Cو سلنيوم) از طریق فعاليت

تريگليسرید و کلسترول سرم خون پرندهها شد که با

آنتياکسيداني که دارند ميتوانند با کاهش توليد

نتایج سایر پژوهشها همخواني دارد [ .]63مطالعات نشان

ديآلدهيد (متابوليت ثانویه اکسيداسيون ليپيدها) مانع
مالون 


دادهاند که مواد مؤثره موجود در گياهان دارویي سبب مهار

از اکسيداسيون پروتئين شوند و از این طریق ميزان

فعاليت آنزیم  -8هيدروکسي  -8متيلگلوتاریل کوآ

پروتئين را در پالسما افزایش دهند.

ردوکتاز ميشوند [ ]1و از این طریق سنتز کلسترول را

تأثير تيمارهاي آزمایشي بر فراسنجههاي هماتولوژي و

کاهش ميدهند .بهعالوه گزارش شده است که استفاده از

جمعيت تفریقي گلبولهاي سفيد خون جوجههاي گوشتي

تكثير

در سن  00روزگي در (جدول  )5ارائه شده است .ميزان

الکتوباسيلوسها ميشود که این باکتريها نقش برجستهاي

لنفوسيت خون در جوجههایي که با جيرههاي حاوي

در بهبود فراسنجههاي خوني و کاهش چربيهاي سرم

افزودنيهاي مورد آزمایش تغذیه شدند در مقایسه با

خون دارند [ .]05افزون بر این ،گزارش شده است که

پرندگان شاهد کاهش یافت ( .)P<0/05تغذیه جوجههاي

اسانسهاي استخراجشده از گياهان دارویي از سنتز

گوشتي با جيرههاي آزمایشي (بهاستثناي جيره حاوي 000

فارنسيل پيرو فسفات ( )FPPبهعنوان پيشساز سنتز

ميليگرم در کيلوگرم عصاره گياه چویر) ،سبب کاهش

کلسترول ،ممانعت ميکنند و به این ترتيب سبب کاهش

درصد هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت در مقایسه

غلظت کلسترول ميشوند [.]1

با جيره شاهد شد ( .)P<0/05تعداد گلبولهاي قرمز خون

عصاره

گياهان،

سبب

تحریک

رشد

و

در آزمایش حاضر ،سطح باالتر پروتئين ،آلبومين و

در پرندگان تغذیهشده با مكمل پروبيوتيک و سطح 000

اسيد اوریک سرم خون در پرندگان تغذیهشده با سطح

ميليگرم در کيلوگرم عصاره گياه چویر باالتر از پرندگان

 000ميليگرم در کيلوگرم عصاره گياه چویر در مقایسه

شاهد بود (.)P<0/05
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جدول  .3تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر برخی سلولهای خون جوجههای گوشتی
تيمارهاي آزمایشي

سلولهاي خون

6

SEM

P-value

0/056
0/600

6

0

8

0

5

1

هماتوکریت (درصد)

86/00

86/10

86/30

01/00

86/00

01/10

0/17

هموگلوبين (گرم در دسيليتر)

60/00

60/00

66/00

1/00

60/30

1/10

0/31

لنفوسيت (درصد)

c

03/00

b

50/00

a

هتروفيل (درصد)

a

01/00

b

00/00

10/10

d

80/10

a

16/00

c

83/30

b

56/00

ab

07/00

نسبت هتروفيل به لنفوسيت

a

6/00

b

0/30

c

0/50

c

ائوزینوفيل (درصد)

6/10

0/00

0/00

6/10

6/00

مونوسيت (درصد)

6/00

0/30

0/10

0/10

0/00

گلبولقرمز ( 601در هر ميكروليتر)

c

گلبول سفيد ( 608در هر ميكروليتر)

0/00

65/10d

bc

a

0/03

61/60cd

0/33

63/01a

0/18

bc

0/50

61/38bc

ab

bc

0/10

0/03

65/81d

a

10/00

cd

6/07

>0/006
>0/006

80/30

6/81

c

0/50

0/00

>0/006

6/00

0/85

0/600

0/00

0/00

0/660

0/70

0/01

>0/006

67/05b

0/07

>0/006

ab

 -6 )6شاهد؛  -0آنتيبيوتيک سالينومایسين ( 500ميليگرم در کيلوگرم)؛  -8پروبيوتيک پریماالك® ( 050 ،100و  005ميليگرم در کيلوگرم بهترتيب براي دورههاي
آغازین ،رشد و پایاني)؛  -0ویتامينها و مواد معدني ( 000ميليگرم در کيلوگرم از هر یک از ویتامينهاي  Eو  Cو  0/8ميليگرم در کيلوگرم سلنيوم)؛  -5عصاره چویر
( 000ميليگرم در کيلوگرم)؛  -1عصاره چویر ( 000ميليگرم در کيلوگرم).
 :a-cدر هر ردیف ،تفاوت ميانگين ها با حروف غيرمشابه معنيدار است (.)P>0/05
 :SEMخطاي معيار ميانگينها.

همچنين تعداد گلبولهاي سفيد خون در جوجههایي

به نقش مثبت لنفوسيتها در سيستم ایمني ،افزایش تعداد

که با جيرههاي حاوي پروبيوتيک ،مخلوط ویتامين -مواد

لنفوسيتها در تيمارهاي حاوي افزودني از این طریق تأثير

معدني و سطح  000ميليگرم در کيلوگرم عصاره گياه

مثبتي بر سيستم ایمني دارد .از طرفي ،عوامل تنشزا ممكن

چویر تغذیه شدند کاهش یافت ( .)P<0/05افزودنيهاي

است موجب افزایش تعداد هتروفيل و افزایش نسبت

مورد استفاده در این آزمایش اثر معنيداري بر غلظت

هتروفيل به لنفوسيت در طيور شوند [ ]61و با توجه به اینکه

هموگلوبين ،درصد هماتوکریت ،تعداد مونوسيت و تعداد

شرایط پرورش هيچگاه بدون تنش نخواهد بود ،احتمال

ائوزینوفيل نداشتند (.)P<0/05

وجود این امر ممكن است .در این مطالعه ،تيمارهاي حاوي

در این آزمایش تغذیه جيرههاي حاوي افزودنيها

افزودني (بهاستثناي تيمار حاوي سطح  000ميليگرم در

(آنتيبيوتيک ،پروبيوتيک ،ویتاميني -مواد معدني و سطح


کيلوگرم عصاره گياه چویر) توانستند سبب کاهش درصد

باالتر عصاره گياه چویر) سبب افزایش درصد لنفوسيت و

هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت شوند .بنابراین

کاهش درصد هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت در

بهنوعي ميتوان گفت مواد افزودني مورد استفاده در این


جوجههاي گوشتي شد .با توجه به اینکه در ماکيان،

آزمایش ،اثرات تنش محيطي را کم کردهاند و باعث افزایش

لنفوسيتها باالترین تعداد گلبولهاي سفيد خون را تشكيل

قدرت سيستم ایمني شدهاند .عالوه بر این ،مولكولهایي که

ميدهند ،افزایش تعداد لنفوسيتها و متعاقب آن افزایش

داراي خواص آنتياکسيداني هستند مثل گياهان حاوي

تعداد کل گلبولهاي سفيد خون ،نشاندهنده عملكرد بهتر

ترکيبات فنولي (فالونوئيدها ،تانن ،اسيدهاي فنوليک ،ترپنها

سيستم ایمني و توليد آنتيبادي است [ .]63بنابراین با توجه

و  )...و برخي ویتامينها ( E ،Aو  )Cاز طریق خنثيسازي
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 بنابراین عصاره گياه چویر و ویتامينهاي مورد.]61 ،60[
استفاده در این آزمایش بهدليل خواص آنتياکسيداني خود
سبب افزایش تعداد لنفوسيتها و در نهایت سطح ایمني
 همچنين با توجه به خاصيت ضدميكروبي. شدهاند،پرنده
 بهبود سطح ایمني پرنده،گزارش شده در مورد آنتيبيوتيکها
. مورد انتظار است،بههنگام وجود آنتيبيوتيک در جيره
 عصاره گياه چویر بر هماتوکریت و،در این آزمایش
هموگلوبين اثري نداشت که با گزارش دیگران همخواني
 ميزان هموگلوبين و، در این مطالعه.]63[ دارد
هماتوکریت خون تحت تأثير استفاده از عصاره گياه چویر
در جيره قرار نگرفت اما گزارشهایي مبني بر افزایش
 هماتوکریت و گلبول قرمز در اثر،ميزان هموگلوبين
مصرف گياهان دارویي در جيره غذایي طيور گوشتي
 پژوهشگران تأثير مثبت گياهان دارویي.]00[ وجود دارد
 هماتوکریت و گلبول،بر پارامترهاي خوني (هموگلوبين
 نسبت،قرمز خون) را بهخاصيت آنتياکسيداني این گياهان
 از،دادهاند و بيان کردهاند که این خاصيت آنتي اکسيداني
پراکسيد شدن غشاي گلبولهاي قرمز خون جلوگيري و
.]60[ در نتيجه ميزان هموليز آنها کاهش ميیابد
 افزودن،با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمایش حاضر
 ميليگرم در کيلوگرم عصاره گياه چویر به جيره000 سطح
جوجههاي گوشتي بدون تأثير منفي بر فراسنجههاي
 سبب بهبود عملكرد و فعاليت سيستم،بيوشيميایي خون
.ایمني ميشود
منابع

)6810(  محيطي اصل م و قناعتپرست رشتي م.6
 و نوع روغن جيره برC  وE تأثير ویتامينهاي
.عملكرد و فراسنجههاي سرم جوجههاي گوشتي
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