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 چكيده
 و كردرایج بر عملخوراکي هاي عنوان جایگزیني براي افزودني به (.Ferulago angulata L) چویربررسي تأثير عصاره هيدروالكلي گياه  ،هدف از این آزمایش

با  تصادفي روزه در قالب طرح کامالً قطعه جوجه گوشتي نر یک 050بود. از  803راس سویه  هاي گوشتيو هماتولوژي خون جوجه ایيهاي بيوشيمي فراسنجه
گرم ميلي 500تيک سالينومایسين )بيونتيآ حاويجيره پایه ، جيره پایه فاقد مواد افزودني )شاهد( :شش تيمار و پنج تكرار استفاده شد. تيمارهاي آزمایشي شامل

گرم در ميلي 8/0و  Cو  Eهاي گرم در کيلوگرم ویتامينميلي 000و مواد معدني )ویتامين مخلوط (؛ شده سطح توصيه) ®پروبيوتيک پریماالك(؛ در کيلوگرم
ها تغذیه هاي حاوي افزودنيپرندگاني که با جيره ،پرورشوره . در کل دگرم در کيلوگرم بودندميلي 000و  000کيلوگرم سلنيوم( و عصاره گياه چویر در سطوح 

 حاويجيره  استثناي به) آزمایشي هايهاي گوشتي با جيرهتغذیه جوجه. (>05/0P) داشتند شاهدپرندگان در مقایسه با بهتري افزایش وزن و ضریب تبدیل شدند 
درصد هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت در . (>05/0P)شد  جيره شاهددر مقایسه با سرم خون گليسرید و کلسترول کاهش غلظت تريسبب  (،بيوتيکآنتي

یافت کاهش  تغذیه شدند (عصاره چویر در کيلوگرم گرمميلي 000 تيمار حاوي استثناي )به مورد آزمایش يهاهاي حاوي افزودنيي که با جيرهیهاجوجه
(05/0P<)جایگزین مناسبي براي  عنوان بهتواند ميگرم در کيلوگرم جيره  ميلي 000ه چویر بخصوص در سطح عصاره گيا ،اساس نتایج این تحقيق . بر

 .استفاده شودهاي گوشتي جوجه بيوشيمي خونو  هاي هماتولوژيفراسنجه و در جهت بهبود عملكرد رشدتجاري مورد استفاده در جيره هاي افزودني

 
  .عصاره چویر، عملكرد تي،هاي گوشجوجه اي فيزیولوژیكي،هپاسخ ،يهاي خوراکافزودني :هاکليدواژه
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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

استفاده از مواد افزودني نظير  ،هاي اخيردههدر 

متداول شده  ،محرك رشد در تغذیه طيور هايبيوتيکآنتي

در جيره  از این ترکيبات استفاده مداوم حال با این .است

ي یکتریاات بسبب ایجاد مقاومهاي گوشتي، جوجهغذایي 

سبب و در نهایت به انسان  امكان انتقال این عارضهو 

. این شده استکنندگان گوشت طيور نگراني براي مصرف

 از جيره طيور شد اما بهها بيوتيکامر سبب حذف آنتي

ها مير جوجه و ها، نرخ مرگبيوتيک آنتي دنبال حذف

ي برا بنابراین. [61] تاي افزایش یافدليل عفونت روده هب

یافتن ا، هبيوتيک آنتي مقابله با مشكالت ناشي از حذف

 ها،بيوتيکاسيدهاي آلي، پري همچونهاي مناسب جایگزین

 باشد.ضروري مي دارویيها و گياهان پروبيوتيک

اي هستند که از هاي زندهارگانيسم ،هاپروبيوتيک

طریق ایجاد تعادل در جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش 

ن بدن و بهبود ضریب تبدیل خوراك سبب افزایش وز

مثبت  تأثيردر مطالعات مختلف،  .[66شوند ]ها ميجوجه

ي ها جوجهدر جيره  يهاي پروبيوتيكمكملاستفاده از 

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

شده  بيان چنين هم گزارش شده است. [61] سيستم ایمني

هاي ق افزایش فعاليت آنزیمها از طریاست که پروبيوتيک

باعث  ،کنندههاي هضمگوارشي و فعال کردن آنزیم

افزایش قابليت دسترسي مواد مغذي و تغييرات مفيد در 

مواد خوراکي و در نتيجه بهبود عملكرد  وساز سوخت

 .[61] شوندپرنده مي

طيور، پرورش صنعت در هاي رایج عالوه بر افزودني

طيور از  مواد معدني در جيرهها و کاربردن ویتامين هب

دليل به Cو  Eهاي اهميت زیادي برخوردار است. ویتامين

هاي خون توانند بر متابوليتاکسيداني ميکارکردهاي آنتي

اکسيداني آنتي دليل خاصيت هها بباشند. این ویتامين مؤثر

سودمندي بر عملكرد و وضعيت  اثراتتوانند خود مي

 Eکه ویتامين  اینبا توجه به .[6] اشته باشندد، ایمني پرنده

 ،عنوان اولين سد دفاعي بدن در برابر عوامل اکسيدکننده به

اسيد اسكوربيک در  چنين هممعرفي شده است و 

شرکت  ،کند هایي که اکسيژن فعال عمل ميواکنش

توان نقش این دو ویتامين را در  رو مي از این نمایدمي

یک در  .[1] تمؤثر دانس ،هاي ایمني چگونگي پاسخ

 ،در جيره غذایي C نيتامیواستفاده از مكمل  مطالعه،

را در خون و بافت  دازيپراکس ونيگلوتات فعاليت آنزیم

ها، سلنيوم عنصري عالوه بر ویتامين .[61] داد شیافزا

که  طورياست که نقش مهمي در تغذیه طيور دارد. به

اکسيداني سلنيوم تيهاي آنهایي نيز در مورد ویژگيگزارش

و اثرات مثبت آن بر غلظت و فعاليت آنزیم گلوتاتيون 

 .[67] دپراکسيداز خون طيور وجود دار

علفي گياهي ، Ferulago angulataبا نام علمي  چویر

گونه در سراسر دنيا  85داراي حدود و از خانواده چتریان 

این گياه ه مؤثرترکيبات  است که گزارش شدهباشد. مي

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

 -سيستریپنئول،  -0کارن،  -8فالندرن، آلفاندرن، دلتا 

فالونوئيدها و  .[06] باشدميژرماکرن  -و دياوسيمن 

دليل خواص  هب هاي موجود در گياهان دارویيفنل

هاي خصوص سلول ههاي بدن باکسيداني قادرند سلولآنتي

در  .[05] دها محافظت نماینسوء اکسيدان ثيرتأکبد را از 

و  اکسيد نيتریک توليد مهار ،آزمایشي روي موش

دارویي از  چند گياهان توسط التهابي پيش هايسيتوکين

استفاده  ،زمایشي دیگرآدر  .[0] شدگزارش  ،جمله چویر

ظرفيت  ،جيره درصد 1/0 چویر در سطحاه گيمكمل از 

را  آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز تيفعالاکسيداني و نتيکل آ

. [60] داد شیافزاهاي گوشتي جوجهسرم خون در 

 -فعاليت ضدميكروبي چویر مربوط به ترکيباتي مانند آلفا

تيمول و ) ترکيبات فنليو ترپينئول  -0پينن و  -پينن، بتا

نشان  گران پژوهشنتيجه کار . [00] دباشمي (کارواکرول



 یگوشت یها جوجه خون ییمایوشیب صفات یبرخ و عملكرد بر جیرا یخوراک یهایافزودن و ریچو گیاه هیدروالكلی عصاره اثرات

 

 2318پاییز   3شماره   12دوره 

383

چویر سبب گياه اندام هوایي استفاده از پودر  که دهدمي

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

چویر سبب کاهش بيان کردند  گران پژوهشاین  چنين هم

نسبت هتروفيل به  و گليسرید خونتريکلسترول، 

هاي جوجهلنفوسيت و افزایش مقدار لنفوسيت خون 

 لعهدر مطا .[63] دگوشتي در مقایسه با شاهد گردی

 دو و یک، 5/0) ریچوگياه سطوح مختلف اثرات  ،يدیگر

 هايعملكرد رشد و شاخصبر  رهي( در جلوگرميگرم بر ک

بررسي و گزارش شد آال قزل يماه يمنیو ا شناسيخون

 هايخصاشو بر عملكرد  يتأثير ریچو هیتغذ که 

 و تیهماتوکر ،يخون هاي)شمارش سلول شناسيخون

را ( بادي تيتر آنتي) يمنیا پاسخا ( نداشت امنيهموگلوب

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

 هايهاي گياهان دارویي و یا فراوردهاستفاده از مكمل

هاي رایج مورد استفاده در جيره در مقایسه با مكملها  آن

ها و اسيدهاي آلي مورد ها، پروبيوتيکطيور نظير ویتامين

بر  یک مطالعه در. براي نمونه، ه استرفتارزیابي قرار گ

 بيوتيکآنتي اثرات ،[61]هاي گوشتي روي جوجه

 عصاره و C ویتامين آلي، اسيد پروبيوتيک، ،سولفامت

 عملكرد، بر( ليتر هر درسي سي 5/0) سرخارگل

مورد  ایمني سيستم و خون بيوشيمي الشه، خصوصيات

 سرخارگل صارهعکه  ندداد نشان نتایج. مقایسه قرار گرفت

غلظت  ها در کاهشسودمندتري نسبت به بقيه مكمل تأثير

 کاهش نسبت سرم خون و گليسریدتري و کلسترول

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

هاي اي در جوجهمطالعه، گياه دارویي چویر برايذکرشده 

هاي رایج گوشتي در مورد مقایسه این گياه با مكمل

 این تحقيق هدف ،. بنابراینه استصورت نگرفتاکي خور

 چویر در مقایسه باگياه  هيدروالكلي عصارهاثر  بررسي

رایج تجاري مورد  هاي خوراکيافزودنيو بيوتيک آنتي

هاي گوشتي نظير پروبيوتيک و استفاده در پرورش جوجه

 عملكردبر و سلنيوم  C ویتامين ،Eمكمل مخلوط ویتامين 

 بود.هاي گوشتي خون جوجه هايجهو برخي فراسن

 

 هامواد و روش

در یكي از مزارع پرورش مرغ گوشتي استان  این آزمایش

 روزهجوجه گوشتي نر یکقطعه  050 با استفاده ازایالم 

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

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

، در احد آزمایشيو 80ام شد. در مجموع انج تكرار(

متر و ارتفاع سانتي 600×680شده به ابعاد  هاي طراحيپن

برنامه نوري نيز . ندشد توزیعبر روي بستر  مترسانتي 30

ساعت روشنایي بود.  08ساعت تاریكي و  یکصورت  به

پایه ذرت و  جيره اصلي بر (6ي آزمایشي شامل تيمارها

+ جيره پایه ( 0)شاهد(،  ودنيافزسویا و فاقد کنجاله 

 بر اساس توصيه شرکت سازنده ينسالينومایسبيوتيک آنتي

جيره پایه + پروبيوتيک ( 8(، گرم در کيلوگرمميلي 500)

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

 هايترتيب براي دوره گرم در کيلوگرم بهميلي 005

ها يره پایه + ترکيب ویتامينج( 0، (، رشد و پایانينآغازی

از هر یک از گرم در کيلوگرم ميلي 000) و مواد معدني

گرم در کيلوگرم سلنيوم(، ميلي 8/0و  Cو  E هايویتامين

بر  گرمميلي 000و  000ترتيب جيره پایه +  به( 1و  (5

از  دند.از عصاره هيدروالكلي گياه چویر بو کيلوگرم

در  .استفاده شد ،موردنياز ميسلن مينأبراي ت میسد تيسلن

پرندگان آزادانه به آب و خوراك  ،آزمایش دوره طول

نيازهاي  آزمایشي براي تامينهاي  جيره داشتند.دسترسي 

راس  راهنماي پرورش سویه شده در توصيه مواد مغذي

روزگي(،  60تا یک سن ) هاي آغازیندوره براي [8] 803

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

 .(6)جدول  دش تنظيم ،روزگي(

اندام هوایي گياه چویر مورد استفاده در آزمایش با تأیيد 
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هاي شهرستان چرداول استان کارشناسان منابع طبيعي، از کوه

پودر  ،د. در مراحل بعدشآوري و در سایه خشک ایالم، جمع

شده این گياه آسياب و از طریق روش ماسراسيون  خشک

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

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

(، (GC/MSجرمي سنج  مجهز به طيف کروماتوگرافي گازي

 -اجيلنت)  MS Agilent 5975و GC Agilent 7890مدل 

 .دش گيري تجزیه و ترکيبات مؤثره آن اندازه آمریكا(

 

 های مختلف آزمایشدر دوره های پایهجیرهمواد مغذی ترکیب  دهنده و اجزای تشكیل. 2جدول 

 خوراکي مواد

 )درصد(

 آغازین

 (روزگي 60یک تا سن ) 

 رشد

 روزگي( 00تا  66سن )

 پایاني

 روزگي( 00تا  05سن ) 

 50/11 60/10 50/07 ذرت

 00/5 00/5 53/5 گندم

 03/60 65/61 00/01 پروتئين خام( درصد 00کنجاله سویا )

 50/66 03/66 00/60 گلوتن ذرتکنجاله 

 01/8 00/8 50/8 روغن سویا

 00/6 08/6 05/6 سنگ آهک

 38/6 30/6 15/6 دي کلسيم فسفات

 00/0 00/0 00/0 نمک طعام

 50/0 50/0 50/0 6و معدني يمكمل ویتامين

 01/0 01/0 05/0 متيونين -دي ال

 00/0 01/0 05/0 ليزین هيدروکلرید -ال

    ترکيبات محاسبه شده

 8050 8000 0150  )کيلوکالري در کيلوگرم( وساز سوختانرژي قابل 

 61 00 00 (درصد)پروتئين خام 

 6/6 0/6 8/6 (درصد)ليزین 

 50/0 50/0 51/0 (درصد)متيونين

 33/0 10/0 10/0 (درصد)متيونين + سيستين 

 10/0 15/0 00/6 (درصد)کلسيم 

 06/0 07/0 50/0 )درصد( فسفر قابل دسترس

 60/0 60/0 68/0 )درصد(سدیم 

 67/0 67/0 06/0 )درصد(کلر 

المللي ویتامين واحد بين D3 ،63امين المللي ویتواحد بين A ،8000المللي ویتامين واحد بين 1000 شامل ها و مواد معدني در هر کيلوگرم جيره نهایيمقدار ویتامين .6

E ،8 گرم ویتامين ميليK3 ،3/6 گرم ویتامين ميلي B1 ،)تيامين(گرم ویتامين ميلي 1B2  ،)گرم ویتامين ميلي 8)ریبوفالوینB6 گرم ویتامين ميلي 0/ 060دوکسين(، ی)پيرB12 

اسيد )B5 گرم ویتامين ميلي 60)بيوتين(،  H2گرم ویتامين ميلي 00/0 ،فوليک(اسيد ) B9م ویتامين گرميلي 6)نياسين(، B3 گرم ویتامينميلي 80)سيانوکوباالمين(، 

 .بود گرم سلنيومميلي 0/0 و گرم یدميلي 6گرم مس، ميلي 60 گرم آهن،ميلي 30گرم روي، ميلي 600گرم منگنز. ميلي 600گرم کولين، ميلي 500پانتوتنيک(، 
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هاي گوشتي زن بدن جوجهخوراك مصرفي و ومقدار 

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

هاي عملكرد )خوراك مصرفي گيري و شاخصاندازه

روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل( براي 

سن ) آزمایش هاي آغازین، رشد، پایاني و کل دورهدوره

از هر  ،روزگي 00 سن در .شدروزگي( محاسبه  00تا یک 

پرنده انتخاب و از طریق ورید قطعه  دوآزمایشي  واحد

هاي معمولي و  ترتيب در لوله دو نمونه خون بهها  آن بال

( EDTAحاوي ماده ضدانعقاد خون ) هاي حاوي لوله

هاي خون ليتر گرفته شد. نمونهميلي دوميزان  هرکدام به

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

-3دور در دقيقه با دستگاه سانتریفيوژ مدل  0000سرعت 

30K )پروتئين  . غلظتندسانتریفيوژ شد )سيگما، آلمان

، HDLگليسرید، کلسترول تام، تام، آلبومين، گلوکز، تري

استفاده از با  خون هاي سرمکلسيم و فسفر در نمونه

آزمایشگاهي شرکت پارس آزمون و دستگاه  هايکيت

( شيمادزو، ژاپن) UV 1600 PC مدل اسپكتروفتومتر

 گيري شد. اندازه

گليسيرید و کلسترول، يترغلظت شدن با مشخص

 استفاده ازبا  خون هاي سرمنمونه LDLو  VLDLمقدار 

 .[60]ند محاسبه شد 0و  6روابط 

 = VLDLگليسرید نمونه  ميزان تري×  0/0       (6 رابطه

 LDL=                                                (0 رابطه

ميزان  - نمونه(  HDLنمونه + ميزانVLDL  )ميزان

 کلسترول نمونه

آزمایشي حاوي ماده هاي لولهدر هاي خون نمونه

 هاي سفيد خونمارش افتراقي گلبولش برايضدانعقاد 

 سبهمحا)هتروفيل، لنفوسيت، مونوسيت و ائوزینوفيل( و 

براي این . آزمایش شدندنسبت هتروفيل به لنفوسيت 

. [60] شدآميزي گيمسا استفاده ش رنگمنظور از رو

شيمي  هموگلوبين با استفاده از کيت شرکت زیستغلظت 

گيري اندازههموگلوبين متوسنجي و سيانروش رنگبه

هاي قرمز از روش منظور شمارش تعداد گلبولبه. شد

 .[3]د شومتر نئوبار استفاده الم هماسيت ودستي 

 SASآماري  افزارنرم با استفاده از آمده دست هي بهاداده

 8 براي مدل عمومي يخط هايمدلرویه  و 6/1نسخه  [00]

اي دانكن در آزمون چنددامنه استفاده از ها با ميانگينتجزیه و 

 مقایسه شدند.درصد  پنجسطح احتمال 

 Yij = μ + Ti + eij                                    (8 رابطه

 در تكرار ام iمشاهده تيمار مقدار ، Yij ،در این رابطه

j؛ام μ،  صفت؛ميانگين Ti،  اثر تيمارi و ام eij،  خطاي اثر

 است. آزمایشي

 

 نتایج و بحث

ایي موجود در عصاره هيدروالكلي گياه يمترکيبات شي

مواد نشان داده شده است. باالترین  0چویر در جدول 

و  دياس کيلکربوکسييبنزن ده در عصاره مرتبط با مؤثر

 کومارین بود.

 

عصاره موجود در  اصلی شیمیایی اتترکیب .1جدول 

 چویرگیاه هیدروالكلی 

 درصد اجزا

 03/51 دياس کيليکربوکسيبنزن د 0و  6

 01/63 نیکومار

 70/1 متوکسالن

 61/0 نيزانتوتوکس

 77/0 نیکومار يمتوکس

 88/0 دياس کيفتال

 00/0 دياس کيكوزانوئیا

 65/0 نينوليتروکوئين 1 نويآم -5

 68/0 دازوليمیا

 6/0 نوليفنت ليمت

 05/0 توليسورب
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هاي زمایشي بر عملكرد رشد جوجهثير تيمارهاي آأت

 نشان داده شده (8جدول )در  803راس  سویهگوشتي 

 يحاو يها رهيکه با ج يپرندگاندر دوره رشد، است. 

در  يتر کم، خوراك مصرفي شدند هیها تغذيافزودن

در دوره پایاني نيز  (.>05/0P) با شاهد داشتند سهیمقا

 سطح حاويي شیآزما رهيبا ج يگوشت يها جوجه هیتغذ

، سبب کاهش یرعصاره چو در کيلوگرم گرمميلي 000

مخلوط  حاوي رهيبا ج سهیدر مقا خوراك مصرفي

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

در  در کل دوره پرورش، خوراك مصرفي چنين هم

مورد  يهايافزودن يحاو يهارهيکه با ج يیها جوجه

ي مخلوط ویتامين و مواد حاوماريت ياستثنا )به شیآزما

ميزان  (.>05/0P) افتیاهش شدند ک هی( تغذمعدني

توسط و کل دوره پرورش  پایانيدوره  در افزایش وزن

در مقایسه با تيمار شاهد  تيمارهاي آزمایشيتمام 

در  .(>05/0P) افزایش یافتداري معنيصورت  هب

تيمارهاي همه  ،و کل دوره پرورش پایاني، رشدهاي دوره

در  خوراكضریب تبدیل دار معنيبهبود  باعثآزمایشي 

ترین . مناسب(>05/0P) ندشدمقایسه با گروه شاهد 

مربوط به  کل دوره پرورشدر  خوراك ضریب تبدیل

هاي حاوي عصاره گياه چویر ده با جيرهش هاي تغذیهپرنده

پرندگان شاهد و پرندگان با  را داريتفاوت معنيکه  بود

 ي مخلوط ویتامين و مواد معدنيحاو رهيشده با ج هیتغذ

 (.>05/0P) ندنشان داد

 

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

SEM P-value 
6 0 8 0 5 1 

 )گرم( خوراك مصرفي

 000/0 87/5 00/050 00/051 30/057 00/015 00/070 30/017 روزگي 60یک تا 

30/6600 روزگي 00 تا66 a 00/6007 b 00/6051 b 00/6076 b 00/6001 b 00/6008 b 00/65 001/0 

00/8050 روزگي 00تا  05 a 00/0107 ab 10/0108 ab 00/8085 a 30/0307 b 00/0166 ab 70/01 000/0 

10/0000 روزگي 00یک تا  a 10/0001 bc 00/0015 bc 10/0810 ab 00/0688 c 00/0060 c 51/06 006/0> 

 زن )گرم(افزایش و

 500/0 00/5 00/610 000/610 000/615 100/005 300/006 00/000 روزگي 60یک تا 

 106/0 30/60 00/151 00/156 00/100 00/107 30/156 00/108 روزگي 00تا 66

00/6813 روزگي 00تا  05 b 00/6563 a 00/6567 a 30/6503 a 10/6033 a 10/6580 a 78/61 006/0> 

00/0006 روزگي 00یک تا  c 00/0870 ab 00/0870 ab 10/0833 a 30/0888 b 00/0831 a 06/60 006/0> 

  ضریب تبدیل خوراك

 166/0 08/0 88/6 80/6 80/6 01/6 85/6 80/6 روزگي 60یک تا 

70/6 روزگي 00تا 66 a 10/6 b 18/6 b 11/6 b 53/6 b 53/6 b 08/0 060/0 

63/0 روزگي 00تا  05 a 10/6 bc 18/6 bc 15/6 b 16/6 bc 31/6 c 06/0 006/0> 

13/6 روزگي 00یک تا  a 71/6 bc 30/6 bc 30/6 b 77/6 c 71/6 c 06/0 006/0> 
 هايترتيب براي دوره گرم در کيلوگرم بهميلي 005و  050، 100) ®پروبيوتيک پریماالك -8گرم در کيلوگرم(؛ ميلي 500بيوتيک سالينومایسين )آنتي -0 شاهد؛ -6 (6

عصاره چویر  -5 گرم در کيلوگرم سلنيوم(؛ميلي 8/0و  Cو  Eهاي گرم در کيلوگرم از هر یک از ویتامينميلي 000ها و مواد معدني )ویتامين -0، رشد و پایاني(؛ نآغازی
 گرم در کيلوگرم(.ميلي 000عصاره چویر )  -1 گرم در کيلوگرم(؛ميلي 000)

a-c:  ،است ارد معني غيرمشابه حروف با ها ميانگينتفاوت در هر ردیف (05/0> P.) 
SEM:  ها.ميانگين معيارخطاي 
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، افزایش وزن بدن به هنگام همسو با نتایج این آزمایش

هاي گوشتي بيوتيک در جيره غذایي جوجهاستفاده از آنتي

ها سبب بهبود بيوتيکآنتي .[63گزارش شده است ]

افزایش وزن و عمدتاً بازده استفاده از خوراك در 

ها بيوتيکشوند. مكانيسم عمل آنتيميهاي گوشتي جوجه

که  طوري هباشد باز طریق تغيير شرایط دستگاه گوارش مي

هاي دستگاه گوارش و ميزبان سبب کاهش رقابت باکتري

هاي ميكروبي بر سر مواد مغذي شده و توليد متابوليت

مثبت  تأثيربنابراین  .[63] دهند کاهش ميکاهنده رشد را 

  دور از انتظار نخواهد بود. پرنده كردبيوتيک بر عملآنتي

ها باعث ایجاد پروبيوتيککه اي گزارش شد در مطالعه

بهبود  چنين همتعادل جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش و 

شوند ها ميافزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك جوجه

بنابراین دليل افزایش عملكرد در تيمار حاوي  .[66]

آن بر جمعيت ميكروبي  تأثير مربوط به پروبيوتيک احتماالً

شدن  باشد که در این صورت با متعادلميدستگاه گوارش 

زمينه رشد بهتر پرنده فراهم خواهد شد.  ،جمعيت ميكروبي

بر  معدنيمواد  -ویتاميني تيمار اثر مثبت این آزمایش،در 

دیگران همخواني  هاي گزارش باکه عملكرد مشاهده شد 

که پژوهشي گزارش نمودند در  گران پژوهش .[61] دارد

ها از جوجهغذایي در جيره  Cو ویتامين  Eاستفاده از ویتامين 

سبب مقاومت در مقابل  ،اکسيداني طریق خصوصيات آنتي

هاي گوشتي بهبود عملكرد رشد جوجه و نهایتاً هابيماري

ها وجود این مكملبنابراین در این آزمایش،  .[61] شوندمي

اکسيداني و مقاومت به  يات آنتيدر جيره از طریق خصوص

 .شده استهاي گوشتي بهبود عملكرد جوجه سبب ،بيماري

استفاده از  در آزمایشي در راستاي نتيجه آزمایش حاضر،

 ها سبب کاهش مصرف خوراك شدچویر در جيره جوجه

هنگام مصرف کاهش مصرف خوراك به ،عالوه بر این .[63]

که داراي ترکيبات آویشن و مرزنجوش گياهي  هاياسانس

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

مواد افزودني مخصوصاً که د ندهمختلف نشان مي ها پژوهش

دليل خاصيت ضدميكروبي، مانع بهدارویي از نوع گياهان 

ها در دستگاه فرمهاي مضر روده از جمله کليرشد باکتري

روده کم  هاي مضر درشوند و وقتي باکتريگوارش مي

ي توسط پرندگان دریافت تر بيشمقدار مواد مغذي  ،باشند

در نتيجه با مصرف خوراك کمتري به افزایش وزن  ،شودمي

توان له ميأبنابراین با توجه به این مس .[08] رسندباالتري مي

علت کاهش مصرف خوراك و افزایش وزن توسط چویر را 

رسد که مينظر به چنين همبه عامل مذکور نسبت داد. 

ميكروبي روده و کاهش  جمعيتهاي گياهي با بهبود افزودني

هاي رقابت براي مواد مغذي بين ميزبان و ميكروارگانيسم

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

کنند و در نهایت سبب تحریک رشد ميخوراك اعمال 

ت که گزارش شده اس ،عالوه بر این .[05] شوندمي

فالونوئيدهاي موجود در گياهان دارویي با تقویت سيستم 

 هاي گوشتيسبب بهبود عملكرد جوجه ،اکسيدانيآنتي

شد عصاره  هطورکه گفت همان ،در این مورد .[08] خواهند شد

احتماالً باشد که اکسيداني ميگياه چویر داراي ترکيبات آنتي

بب بهبود عملكرد تواند سدليل دارابودن چنين ترکيباتي ميهب

 تأثيرآمده در این آزمایش،  دست هبا توجه به نتایج ب شود.

مثبت استفاده از سطح باالي عصاره چویر بر بهبود وزن بدن 

مخلوط  بيوتيک، پروبيوتيک وتيمارهاي حاوي آنتي مشابه

بهترین ضریب تبدیل  چنين هممعدني بود. مواد  -ویتاميني

سطوح  ه استفاده ازبمربوط ي غذایي در بين تيمارهاي آزمایش

که از این نظر مشابه تيمارهاي  مختلف عصاره گياه چویر بود

 -بيوتيک و پروبيوتيک بود ولي از تيمار مخلوط ویتامينآنتي

 هاي گوشتيبهبود عملكرد جوجه. مواد معدني بهتر بود

موجود در  همؤثرمواد سط گياه چویر ممكن است در نتيجه تو

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

هاي  ميكروبي در برابر باکتريليت ضددو ترکيب عالوه بر فعا

ایفاي  ،کننده هضم عنوان عوامل تحریکبه ،موجود در روده
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که گياه چویر حاوي  و با توجه به این [68] دکنننقش مي

اثرات مثبت چویر بر عملكرد  ،باشدتيمول و کارواکرول مي

در این راستا توان به این ترکيبات نسبت داد. را مي

گزارش کردند زماني که کارواکرول به ميزان  گران پژوهش

 هاي گوشتي جوجه روز به جيره 03مدت ام بهپيپي 000

 .[08] تکاهش یاف خوراك مصرفيميزان شد،  اضافه

 ایيهاي بيوشيميتيمارهاي آزمایشي بر فراسنجه تأثير

است.  ورده شدهآ (0جدول )ي در روزگ 00خون در سن 

شده  تغذیه پرندگاندر خون  کل پروتئين و غلظت آلبومين

در  گرمميلي 000 و سطح معدنيمواد  -نيویتامي با مكمل

 بودشاهد  پرندگان باالتر از ویرچگياه عصاره  کيلوگرم

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

در کيلوگرم  گرميميل 000سطح  حاويشده با جيره  تغذیه

از پرندگان شاهد و پرندگان  تر بيش چویرگياه عصاره 

(. >05/0P) بودبيوتيک آنتي شده با جيره حاوي تغذیه

 ياستثنا )بهي شیآزما يها رهيبا ج يگوشت يهاجوجه هیتغذ

(، سبب کاهش غلظت کيوتبييآنت يحاو رهيج

 سهیسرم خون در مقا VLDLو کلسترول  ،دیسرگلييتر

سرم  HDLغلظت  چنين هم (.>05/0Pشاهد شد ) رهيبا ج

 هاييافزودن يحاو هايرهيکه با ج يیهادر جوجه خون

 هی( تغذبيوتيکآنتي يحاو ماريت ياستثنا )به شیمورد آزما

سرم  HDLغلظت  باالترین (.>05/0P) افتیشدند کاهش 

هاي حاوي شده با جيره تغذیه گانمربوط به پرند خون

از این  کهعصاره گياه چویر بود کيلوگرم  درگرم ميلي 000

هاي شده با جيره تغذیهپرندگان داري با تفاوت معني نظر

 مواد معدني -مخلوط ویتامينیا و حاوي پروبيوتيک 

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

 000و  000) چویرگياه عصاره  دو سطحهر شده با  هیتغذ

التر از پرندگان شاهد بود با (در کيلوگرم گرمميلي

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

 خونسرم و کلسيم  LDLگلوکز،  غلظتداري بر معني

 .ندنداشت

 
 های گوشتی خون جوجهسرم های بیوشیمیایی تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر برخی فراسنجه .3 جدول

 هاي پالسمامتابوليت
 6آزمایشيتيمارهاي 

SEM P-value 
6 0 8 0 5 1 

81/6 ليتر(آلبومين )گرم در دسي b 80/6 b 01/6 ab 30/6 a 10/6 ab 30/6 a 60/0 000/0 
31/0 ليتر()گرم در دسي پروتئين تام b 71/0 b 00/8 ab 30/8 a 81/8 ab 13/8 a 05/0 006/0 

70/0 ليتر(گرم در دسي)ميلي اسيد اوریک bc 10/6 c 81/8 abc 11/8 abc 80/0 ab 00/5 a 11/0 006/0 
1/603 ليتر(گرم در دسي)ميلي گلوکز  0/653  0/676  0/637  0/653  0/670  65/60 850/0 

10/611 ليتر(گرم در دسي)ميلي گليسریدتري a 00/631 a 00/618 b 10/610 b 30/615 b 00/610 b 10/7 066/0 
00/000 ليتر(گرم در دسي)ميلي کلسترول a 00/001 ab 10/635 b 00/631 b 00/610 b 10/631 b 06/3 000/0 

00/00 ليتر(گرم در دسي)ميلي ليپوپروتئين با دانسيته باال d 00/03 cd 00/88 ab 30/86 abc 00/01 bc 00/80 a 01/6 006/0 
 660/0 01/1 71/663 00/607 03/606 10/661 11/685 03/656 ليتر(گرم در دسي)ميلي ليپوپروتئين با دانسيته پایين

80/81 ليتر(گرم در دسي)ميلي تئين با دانسيته خيلي پایينليپوپرو  a 30/87  a 13/80  b 10/80  b 61/88  b 30/80  b 50/6 060/0 
 036/0 76/0 50/60 70/60 70/1 81/1 60/3 80/3 ليتر(گرم در دسيکلسيم )ميلي

70/7 ليتر(گرم در دسيفسفر)ميلي c 71/7 c 01/3 bc 10/1 abc 00/60 ab 10/60 a 13/0 060/0 
 هايترتيب براي دوره گرم در کيلوگرم بهميلي 005و  050، 100) ®پروبيوتيک پریماالك -8گرم در کيلوگرم(؛ ميلي 500بيوتيک سالينومایسين )آنتي -0 شاهد؛ -6 (6

عصاره چویر  -5 گرم در کيلوگرم سلنيوم(؛ميلي 8/0و  Cو  Eهاي گرم در کيلوگرم از هر یک از ویتامينميلي 000ها و مواد معدني )ویتامين -0، رشد و پایاني(؛ نآغازی
 گرم در کيلوگرم(.ميلي 000عصاره چویر )  -1 گرم در کيلوگرم(؛ ميلي 000)

a-c:  ،است دار معني غيرمشابه حروف با ها ميانگينتفاوت در هر ردیف (05/0> P.) 
SEM:  ها.ميانگين معيارخطاي 
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روبيوتيک بر ترکيب چربي اثر مثبت پ ش،یآزما نیر اد

 دارد يهمخوان گرانید هاي گزارش مشاهده شد که با سرم

طور مستقيم  هها بپروبيوتيک. گزارش شده است که [61]

هاي باکتري، کلسترول توسط سلول جذباز طریق 

 فعاليت آنزیم هاي صفراوي و ممانعت ازهيدروليز نمک

آنزیم ه ک گلوتاریل کوآ ردوکتازمتيل -8 هيدروکسي -8

غلظت سبب کاهش  ،کليدي در بيوسنتز کلسترول است

  .[66] شوندمي ي خونکلسترول پالسما

 خون باالي کلسترول که نداهبيان کرد گران پژوهش

 جوامع در عروقي -قلبي هايبيماري بروز علل از یكي

 آن سطح کاهش جهت در زیادي هاي تالش و بوده امروزي

 هايفرآورده و گياهانه از مانند استفاد صورت گرفته است

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

غلظت چویر سبب کاهش گياه استفاده از عصاره  ،حاضر

که با  ها شدخون پرندهسرم گليسرید و کلسترول تري

مطالعات نشان  .[63]همخواني دارد  ها پژوهشج سایر ینتا

سبب مهار ي یگياهان داروموجود در مواد مؤثره  که اندداده

گلوتاریل کوآ متيل -8 هيدروکسي -8فعاليت آنزیم 

و از این طریق سنتز کلسترول را  [1]د نشو ميردوکتاز 

استفاده از است که عالوه گزارش شده  . بهدنده کاهش مي

سبب تحریک رشد و تكثير  ،عصاره گياهان

اي ها نقش برجستهشود که این باکتريها ميالکتوباسيلوس

 هاي سرمهاي خوني و کاهش چربيدر بهبود فراسنجه

گزارش شده است که  ،[. افزون بر این05] دندار خون

از گياهان دارویي از سنتز  شده استخراج هاياسانس

ساز سنتز عنوان پيش ه( بFPPفارنسيل پيرو فسفات )

کنند و به این ترتيب سبب کاهش ممانعت مي ،کلسترول

 . [1] دنوشکلسترول ميغلظت 

و  ، آلبومينپروتئين باالتر سطح، یش حاضردر آزما

سطح شده با  تغذیه پرندگاندر  خونسرم اسيد اوریک 

در مقایسه چویر گياه عصاره  در کيلوگرم گرمميلي 000

گزارش شده اي در مطالعه. شد با پرندگان شاهد مشاهد

 و اسيد اوریک، تغيير در سطح پروتئينکه است 

هاي  ها در اندام پروتئين تر بيش وساز وختسدهنده  نشان

که استفاده از  این با توجه به. [65] هاست بدن جوجه

هاي گياهان دارویي سبب کاهش جمعيت فرآورده

لذا سرعت تجزیه  ،شودميكروبي مضر دستگاه گوارش مي

مواد گوارشي کاهش موجود در پروتئين و اسيدهاي آمينه 

جذب و در بدن ذخيره ها  آن ي ازتر بيشیافته و مقادیر 

شود ميغلظت پروتئين خون  افزایششود و منجر به مي

هاي ویژگيدر مورد  هایي گزارش چنين هم .[05]

سلنيوم و اثرات و  C، ویتامين Eویتامين اکسيداني آنتي

مثبت آن بر غلظت و فعاليت آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز 

ین این سه بنابرا .[67و  6] خون طيور وجود داردسرم 

و سلنيوم( از طریق فعاليت  Cو  Eهاي ویتامينترکيب )

کاهش توليد  با توانند اکسيداني که دارند ميآنتي

مانع  )متابوليت ثانویه اکسيداسيون ليپيدها( آلدهيدديمالون

ق ميزان از اکسيداسيون پروتئين شوند و از این طری

 دهند. را در پالسما افزایش  پروتئين

هاي هماتولوژي و مارهاي آزمایشي بر فراسنجهثير تيأت

 هاي گوشتيجوجه هاي سفيد خونجمعيت تفریقي گلبول

 زانيماست.  ارائه شده (5جدول )در روزگي  00در سن 

 يحاو هايرهيکه با ج يیهاخون در جوجه تيلنفوس

در مقایسه با شدند  هیتغذ شیمورد آزما هاييافزودن

هاي تغذیه جوجه (.>05/0P) افتیکاهش پرندگان شاهد 

 000استثناي جيره حاوي  هاي آزمایشي )بهگوشتي با جيره

کاهش (، سبب چویرگياه عصاره در کيلوگرم گرم ميلي

در مقایسه هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت درصد 

هاي قرمز خون تعداد گلبول .(>05/0P)با جيره شاهد شد 

 000و سطح  تيکپروبيوشده با مكمل  تغذیه پرندگاندر 

 پرندگان باالتر ازچویر گياه عصاره  در کيلوگرم گرمميلي

 (. >05/0P)بود شاهد 
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 های گوشتیهای خون جوجهتأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر برخی سلول .3جدول 

 ونهاي خسلول
 6تيمارهاي آزمایشي

SEM P-value 
6 0 8 0 5 1 

 056/0 17/0 10/01 00/86 00/01 30/86 10/86 00/86 )درصد( هماتوکریت

 600/0 31/0 10/1 30/60 00/1 00/66 00/60 00/60 ليتر(هموگلوبين )گرم در دسي

00/03 )درصد( لنفوسيت c 00/50 b 10/10 a 00/16 a 00/56 b 00/10 a 07/6 006/0> 

00/01 هتروفيل )درصد( a 00/00 b 10/80 d 30/83 c 00/07 ab 30/80 cd 81/6 006/0> 

00/6 نسبت هتروفيل به لنفوسيت a 30/0 b 50/0 c 18/0 c 10/0 ab 50/0 c 00/0 006/0> 

 600/0 85/0 00/6 00/6 10/6 00/0 00/0 10/6 ائوزینوفيل )درصد(

 660/0 00/0 00/0 00/0 10/0 10/0 30/0 00/6 مونوسيت )درصد(

00/0 در هر ميكروليتر( 601قرمز )گلبول c 03/0 bc 33/0 a 50/0 bc 03/0 bc 70/0 ab 01/0 006/0> 

10/65 در هر ميكروليتر( 608) گلبول سفيد d 60/61 cd 01/63 a 38/61 bc 81/65 d 05/67 b 07/0 006/0> 

 هايترتيب براي دوره گرم در کيلوگرم بهميلي 005و  050، 100) ®پروبيوتيک پریماالك -8گرم در کيلوگرم(؛ ميلي 500بيوتيک سالينومایسين )آنتي -0 شاهد؛ -6 (6

عصاره چویر  -5 گرم در کيلوگرم سلنيوم(؛ميلي 8/0و  Cو  Eهاي گرم در کيلوگرم از هر یک از ویتامينميلي 000ها و مواد معدني )ویتامين -0، رشد و پایاني(؛ نآغازی

 گرم در کيلوگرم(.ميلي 000عصاره چویر )  -1 گرم در کيلوگرم(؛ ميلي 000)

a-c: است دار معني غيرمشابه حروف با ها ميانگينتفاوت ر هر ردیف، د (05/0> P.) 

SEM:  ها.ميانگين معيارخطاي 

 

 يیهاهاي سفيد خون در جوجهتعداد گلبول چنين هم

مواد -پروبيوتيک، مخلوط ویتامين يحاو يهارهيکه با ج

گياه عصاره  در کيلوگرم گرمميلي 000و سطح معدني 

هاي افزودني (.>05/0P) افتیشدند کاهش  هیچویر تغذ

غلظت داري بر مورد استفاده در این آزمایش اثر معني

هموگلوبين، درصد هماتوکریت، تعداد مونوسيت و تعداد 

 (.P>05/0)نداشتند  ائوزینوفيل

 هاحاوي افزودني هايتغذیه جيره در این آزمایش

و سطح  معدنيمواد  -يبيوتيک، پروبيوتيک، ویتامين)آنتي

 و لنفوسيتدرصد افزایش سبب چویر( گياه عصاره  باالتر

در هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت درصد کاهش 

 ،که در ماکيان با توجه به این .شد هاي گوشتي جوجه

هاي سفيد خون را تشكيل  گلبول تعدادها باالترین  لنفوسيت

ها و متعاقب آن افزایش  افزایش تعداد لنفوسيت ،دهند مي

عملكرد بهتر  دهنده ننشا هاي سفيد خون، گلبولتعداد کل 

بنابراین با توجه  .[63] بادي استسيستم ایمني و توليد آنتي

تعداد ها در سيستم ایمني، افزایش به نقش مثبت لنفوسيت

از این طریق تأثير  در تيمارهاي حاوي افزودني هالنفوسيت

ممكن زا   تنشعوامل  ،سيستم ایمني دارد. از طرفي برمثبتي 

هتروفيل و افزایش نسبت عداد تاست موجب افزایش 

که  [ و با توجه به این61] هتروفيل به لنفوسيت در طيور شوند

احتمال  ،نخواهد بود تنشگاه بدون  شرایط پرورش هيچ

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

در  گرمميلي 000سطح استثناي تيمار حاوي  )بهافزودني 

 درصدتوانستند سبب کاهش ( یرچوگياه عصاره  کيلوگرم

هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت شوند. بنابراین 

این  مورد استفاده در توان گفت مواد افزودنينوعي ميبه

و باعث افزایش  اندمحيطي را کم کرده تنشاثرات  ،آزمایش

ي که یهامولكول ،. عالوه بر ایناندایمني شدهقدرت سيستم 

يداني هستند مثل گياهان حاوي اکسآنتي داراي خواص

ها ترکيبات فنولي )فالونوئيدها، تانن، اسيدهاي فنوليک، ترپن

سازي ( از طریق خنثيCو  A ،Eها )و ...( و برخي ویتامين
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 شوندسبب افزایش سطح ایمني پرنده مي ،هاي آزادرادیكال

هاي مورد چویر و ویتامينگياه عصاره  بنابراین. [61، 60]

اکسيداني خود دليل خواص آنتي هاین آزمایش بر داستفاده 

 و در نهایت سطح ایمني هالنفوسيتتعداد سبب افزایش 

با توجه به خاصيت ضدميكروبي  چنين هم اند.شده پرنده،

ها، بهبود سطح ایمني پرنده بيوتيک گزارش شده در مورد آنتي

 مورد انتظار است. ،بيوتيک در جيرههنگام وجود آنتيبه

چویر بر هماتوکریت و گياه عصاره  ین آزمایش،در ا

دیگران همخواني  گزارش با اثري نداشت کههموگلوبين 

ميزان هموگلوبين و  ،در این مطالعه. [63] دارد

 چویرگياه عصاره استفاده از  تأثيرتحت خون هماتوکریت 

مبني بر افزایش  هایي گزارشقرار نگرفت اما  در جيره

کریت و گلبول قرمز در اثر ميزان هموگلوبين، هماتو

طيور گوشتي غذایي مصرف گياهان دارویي در جيره 

ثير مثبت گياهان دارویي أت گران پژوهش .[00] وجود دارد

بر پارامترهاي خوني )هموگلوبين، هماتوکریت و گلبول 

نسبت  ،اکسيداني این گياهان خاصيت آنتيقرمز خون( را به

از  ،اصيت آنتي اکسيدانياند که این خاند و بيان کردهداده

هاي قرمز خون جلوگيري و گلبول يشدن غشا پراکسيد

 .[60] یابدکاهش ميها  آن در نتيجه ميزان هموليز

 حاضر، افزودنآزمایش  آمده از دست هتوجه به نتایج ببا 

عصاره گياه چویر به جيره  در کيلوگرم گرمميلي 000سطح 

هاي  اسنجهمنفي بر فر تأثيربدون هاي گوشتي جوجه

ي خون، سبب بهبود عملكرد و فعاليت سيستم یبيوشيميا

 .شود ایمني مي
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