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  چکیده

شتی        این پژوهش به منظور ارزیابی  سی روده باریک جوجه گو شنا سامانه ایمنی و ریخت  شد،  شده با  عملکرد ر صاره عل تغذیه  ف پودر مومیایی و ع
ضه (کک  سویه راس  قطعه جوجه یک 360. براي اجراي آزمایش تعداد انجام پذیرفتکش بیابانی) هی شکل    308روزه نر  صادفی به  در قالب طرح کامالً ت

سطح مومی  میلی 200و  100، 0هیضه ( شامل سه سطح عصاره علف      3×3فاکتوریل  سه   9میلی گرم در لیتر آب) در  40و  20، 0ایی (گرم در کیلوگرم) و 
گرم مومیایی ســبب افزایش وزن بدن و کاهش میلی 20هیضــه و گرم عصــاره علفمیلی 200پرنده در هر تکرار توزیع شــدند. تیمار  10تکرار و  3تیمار، 

یش راندمان الشه و وزن نسبی سینه نسبت به شاهد       ، هر دو سطح اصلی مومیایی باعث افزا  )P>05/0(ضریب تبدیل خوراك در مقایسه با شاهد شدند     
سطح   ،هیضه باعث افزایش وزن نسبی کبد، صفرا، قلب، طحال و بورس در مقایسه با شاهد شدند      هر دو سطح اصلی، مومیایی و علف   ).P>05/0( گردید
گرم عصــاره میلی 200گرم مومیایی و میلی 40 . تیمار حاوي)P>05/0هیضــه باعث کاهش چربی بطنی در مقایســه با شــاهد شــد (گرم علفمیلی 200
ولی  ،)P>05/0لیپوپروتئین کم چگال، کلسترول و فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز خون در مقایسه با شاهد گردید (غلطت هیضه باعث کاهش علف

گرم میلی 20علف هیضــه با گرم میلی 100تیمار  ثر نداشــتند.بر غلظت لیپوپروتئین با چگالی باال و تري گلیســرید خون، پروتئین تام و آلبومین خون ا
علیه گلبول   G و Mو ایمینوگلوبین مومیایی در مقایسه با شاهد باعث افزایش عیار پادتن تام   گرم میلی 40علف هیضه و  گرم میلی 100مومیایی و تیمار 
سفندي   سطح جذب در تیمارهاي تغ )P>05/0شدند ( قرمز گو صاره علف  . ارتفاع پرز و  شده با مومیایی و ع شاهد باالتر بود. این     ذیه  سه با  ضه در مقای هی

گرم باعث بهبود عملکرد رشد و کاهش چربی بطنی، کلسترول و میلی 200و  20هیضه بترتیب در سطوح ها نشان داد افزودن مومیایی و عصاره علفیافته
 گردد.ی میگوشتهاي جوجه هاي کبدي و ریخت شناسی رودهفعالیت آنزیم
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    1 مقدمه

صل مهم در       سالمت گله دو ا صرف خوراك و  صنعت  راندمان م
ــوند، بنابراین افزایش راندمان خوراك     پرورش طیور محســـوب می شـ

سامانه ایمنی از اهمیت زیادي برخوردارند تا    صرفی، بهبود عملکرد و  م

                                                        
، دانشیار و استاد گروه علوم دامی، دانشکده    کارشناسی ارشد    آموختهبترتیب دانش -1

  .ایرانکشاورزي، دانشگاه بیرجند، بیرجند، 
 .استادیار گروه شیمی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران -2

تولید محصوالت شامل گوشت     ها در گله، هزینهبا ارتقاي این شاخص 
ست   )20(و تخم مرغ کاهش یابد  شته دور از پادزی هاي محرك . از گذ

ــد در جیره ــالمت روده، قابلیت      رشـ غذایی طیور در جهت افزایش سـ
ده ش استفاده از مواد غذایی و کاهش ضریب تبدیل خوراك استفاده می   

ست   سوء جانبی این ترکیبات      )44(ا شدن اثرات  شخص  . امروزه با م
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ــت و فرآورده        نده این داروها در گوشـ باقیما ــیمیایی از جمله  هاي  شـ
ض نــامطلوبی همچون         تواننــد بــاعــث بروز عوار    خوراکی کــه می   

ــاســیتی و  زایی، ناقص الخلقهزایی، جهشســرطان زایی، واکنش حس
شوند نگرانی    سان  ستفاده از آن مقاومت دارویی در ان ها هاي در مورد ا

درصد   70ایجاد نموده است. عالوه بر این گزارش شده است، بیش از    
ــت ــاها و بقایاي دارویی همانند پاتوژنپادزیس ــالمت انس  نها براي س

ها و عوامل . امروزه به دلیل افزایش مقاومت باکتري)3(مضـر هسـتند   
ماري  ند گیاهان دارویی          بی فاده از جایگزین هاي طبیعی همان زا، اســـت

گیاهان دارویی به علت خواص درمانی و ). 28(افزایش پیدا کرده است  
ــیمیایی          ــبی براي داروهاي شـ ناسـ پایین جایگزین م عوارض جانبی 

داروهاي گیاهی با اثر ضد میکروبی و تقویت کننده  شوند.  محسوب می 
هاي تولید و مقاومت     دســـتگاه گوارش نقش موثري در کاهش هزینه   

با    کککش گیاه  ). 39(باکتریایی در خوراك دام و طیور دارند     بانی  یا ب
ــمــی   ــل ــام ع کاسنی ه متعلق به تیرPulicaria gnaphalodes ن

)Asteraceae ست نام قدیمی کک ست    کش ) ا ضه ا بیابانی، علف هی
ان یردر اپنج گونه ن و جهادر ین جنس از ابالغ بر صد گونه ن که تاکنو

. کک کش بیابانی، گیاهی علفی، چندساله، داراي  )1(اند هشدشناسایی   
ست، برگ    شگاه    هاي متراکم و داراي میوهساقه را ست، روی ي فندقه ا
که رودهاي ناحیه ها، اراضی تخریب شده، بستر خشآن اغلب کنار جاده

ــک    -ایرانی ــک و نیمه خش ــتانی نواحی خش تورانی، ارتفاعات کوهس
ست امروزه در اکثر عطاري      شار یافته ا شور انت  ها بعنوان گیاه داروییک

ي این گیاه ). عصــاره26 و 1شــود (براي درمان گرمازدگی معرفی می
دار رسرشار از ترکیبات فنلی بوده و از خاصیت پاداکسندگی باالیی برخو

توان از آن به عنوان یک منبع گیاهی حاوي ترکیبات است، بنابراین می
ستفاده کرد. آزمایش     صنعت غذا و دارو ا سنده در  شیمی پاداک  هاي فیتو

ید را در            تانن و فالونوئ یانین،  ــ ید، آنتوسـ ند آلکالوئ مان باتی  وجود ترکی
. )39(کش بیابانی تأیید نمود ي الکلی (اتانولی و متانولی) ککعصــاره

ید  ــتین و        فالونوئ بانی از کوئرسـ یا ــحه از گیاه کک کش ب هاي مترشـ
شده     شکیل  شتقات آن ت شده     ).47(اند م ساس تحقیقات انجام   36برا

ترکیب شیمیایی در اسانس گیاه کک کش بیابانی شناسایی شده است.   
بانی را       یا ــترین مواد موثره کک کش ب ــینئول-1، 8بیشـ  93/22( سـ

 36/8( ال-2-دي ان4، 9-درصـــد)، آمورفا 13/8( درصـــد)، آلفا پینن
. کوئرستین و  )16 و1(دهند درصد) تشکیل می   24/7( درصد)، میرتنول 

ــتقات آن فالنوئید   ــلی موجود در گیاه کک کش بیابانی      مشـ هاي اصـ
و  1هستند. ماده موثره غالب علف هیضه و اکالیپتوس مشابه و ترکیب   

جه کلی، پیاز، چاي، گوسـینئول اسـت. کوئرسـتین در کاهو، کلم برو    8
به عنوان ترکیب پاداکسنده، ضد التهاب و محرك پاسخ     فرنگی و توت

کوئرستین  ).38 و 33(ایمنی در جیره طیور مورد توجه قرار گرفته است 
ــافه می ــت جوجه وقتی به جیره پرندگان اض ــود پایداري گوش هاي ش

ش وزن ). کمبود اسید فولیک باعث کاه46(دهد گوشتی را افزایش می
ها و فلجی        پا ــعف  ندمان خوراك، افزایش مرگ و میر و ضـ بدن و را

اي در مطالعه ).23شود ( هاي ژاپنی در حال رشد می گردن در بلدرچین
ــتی    ــامیدنی جوجه گوش ــه در آب آش ــتفاده از علف هیض در زمینه اس

سطح      ضه در  ستفاده از علف هی گرم در لیتر باعث  5/7گزارش گردید ا
شاهد      افزایش وزن بدن و سه با  ضریب تبدیل خوراك در مقای کاهش 

). اســتفاده از پودر 27هاي گوشــتی تحت تنش گرمایی شــد (در جوجه
درصد در جوجه گوشتی نشان داد که استفاده  3/0علف هیضه تا سطح 

ــطح   ــه در س ــد باعث افزایش وزن بدن،  3/0از پودر علف هیض درص
ف         فاع پرز، ا یل خوراك، افزایش ارت بد یب ت ازیش میزان کاهش ضـــر

ــموتاز و کاهش    ــیددس ــوپراکس ــیداز، س فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکس
شد     غلظت مالون دي شتی  شت ران جوجه گو آلدئید در خون، کبد وگو

ــطح  ــه در س ــد باعث افزایش  3/0از طرف دیگر پودر علف هیض درص
گوشــت جوجه  3-اســیدهاي چرب غیراشــباع و اســیدهاي چرب امگا

شتی گردید و این محققین  ض بیان کردند می گو ه توان از پودر علف هی
ــد در جیره جوجه        ــت محرك رشـ پادزیسـ بات  بعنوان جایگزین ترکی

). استفاده از عصاره اکالیپتوس که داراي ماده 41گوشتی استفاده نمود (  
ــه ( ــابه علف هیض ــینئول ) اســت باعث بهبود  8و1موثره غالب مش س

تی وجه گوش عملکرد، کیفیت الشه و ترکیب اسیدهاي چرب گوشت ج   
  ).11گردید (

ــیاه رنگ و نیمه جامدمومیایی، ترکیبی هیدروکربنی قهوه  اي یا س
زمین  هايهاي نفتی در شکافاست که در نتیجه اکسایش هیدروکربن

در  شود ها که در مجاورت ذخایر نفتی هستند، یافت می و در بعضی غار 
. مومیایی )6(ترکیب این ماده کربن، اکسیژن، ازت و گوگرد وجود دارد  
ها و عناصــر شــامل فســفر، هیدروژن، نیتروژن، کربن، گوگرد، هالوژن

ست (  شامل       34فلزي ا شده در مومیایی  سایی  شنا ). مواد موثره غالب 
هاي چرب، صمغ، مواد موم مانند،  اسید بنزوئیک، اسید هیپوریک، اسید   

ید  عال آنها          رزین، آلبومینو یک جز ف ید بنزوئ ــ ها و مواد گیاهی که اسـ
ــندمی . عملکرد فیزیولوژیکی اصـــلی مومیایی به دلیل )18 و 7( باشـ

د پیرون بیواکتیو، اسـید هیومیک و اسـی   -حضـور ترکیبات دي بنزوآلفا 
سدیم) به جیره بر        سولفات  ضافه کردن گوگرد معدنی ( ست. ا فولیک ا

سویا با انرژي باال باعث افزایش وزن بدن و کاهش  -پایه ذرت کنجاله 
شد  ضریب تبدیل خورا  سایر حیوانات مزرعه     ). 10(ك  سبت به  طیور ن

ساس    سیون ح سید فولیک   تر به نظر میبه کمبود فوال سند. کمبود ا  ر
رفت شود. با پیشباعث کندي رشد، پردرآوري، کم خونی و پروسیس می

کم خونی، تاج ســـفید رنگ و غشـــاهاي مخاطی دهان زرد کم رنگ 
ــوند می ــید فولیک باعث کاهش). 42(ش وزن بدن، راندمان  کمبود اس

ــعف پــاهــا و فلجی گردن در              خوراك، افزایش مرگ و میر و ضـ
ها خاصــیت فالنوئید ).23شــود (هاي ژاپنی در حال رشــد میبلدرچین

ساد دارند      ضد ف سخ ایمنی و  شین    37(محرك پا سی مطالعات پی ). برر
دهد که میزان مطالعات در زمینه اســتفاده از علف هیضــه و نشــان می

ــت.     مومیایی در  یار محدود اسـ ــ نابراین هدف از این   جیره طیور بسـ ب
پژوهش ارزیابی عملکرد رشـد، سـامانه ایمنی و ریخت شـناسـی روده     
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صاره کک کش      شده با پودر مومیایی و ع شتی تغذیه  باریک جوجه گو
 بیابانی بود.

  
  هامواد و روش

قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر سویه راس  360در این تحقیق، از   
ــد. این آزمایش در قالب  42ر یک دوره پرورش ) د308( ــتفاده ش روزه اس

شکل فاکتوریل     صادفی به  صاره        3×3طرح کامال ت سطح ع سه  شامل 
ــه (علف ــطح   200و  100، 0هیض ــه س میلی گرم در کیلوگرم جیره) و س

تکرار  4تیمار  9میلی لیتر در لیتر آب آشـــامیدنی) با  40، 20، 0مومیایی (
شی در  10و شد.  علف  واحد آزمای ضه یا کک  هر تکرار طراحی و اجرا  هی

کش بیابانی و مومیایی از مراتع و نواحی کوهستانی منطقه طبس مسیناي 
هاي آوري شــد هر دو ماده مورد آزمایش در عطاريخراســان جنوبی جمع

ضه می   سان جنوبی عر ضه پس از خشک کردن     منطقه خرا شود. علف هی
صورت مخلوط آسیاب شد سپس     به روش سایه خشک، ساقه، و برگ به    

ــبت         72با هم ترکیب و به مدت      5به   1کک کش بیابانی و آب به نسـ
شت        ستگاه همزن مخلوط گردید. پس از گذ سط د ساعت   72ساعت تو

شد و محلول بدست آمده به        صاف  صافی،  مواد داخل ظرف توسط کاغذ 
ضافه گردید (     ستی و روزانه به جیره طیور ا ه  ). مومیایی هم ب40صورت د

ــرفی مخلوط       یاز توزین و در آب مصـ به میزان مورد ن نه  ــورت روزا صـ
 گردید. می

ــم و  )31( دگیرى ش کالتیو اندازه قادیر فنول تام با روش فولین سیوـ
ــاره با روش رنگس ــد میزان محتواي فالونوئید عص  ).2( نجی ارزیابی ش

یایی و عصـــاره         ید موجود در پودر موم نل و فالونوئ بات ف میزان ترکی
 ارائه شده است. 1هیضه در جدول علف

  
  میزان فنل و فالونوئید پودر مومیایی و عصاره کک کش بیابانی  -1 جدول

Table 1- The concentration of phenol and flavonoid in Pulicaria gnaphalodes and mummy 
  گرم در کیلوگرم)فنل ((میلی

Phenol (mg/kg)  
  گرم در کیلوگرم)فالونوئید (میلی

Flavonoid (mg/kg)   

  عصاره کک کش بیابانی  5.51  386.03
Pulicaria gnaphalodes  

  مومیایی 0.108  23.96
Mummy 

  
 1-10اي آغازین (روزه در قالب جیره سه مرحله  42ها در دوره جوجه

ــد ( یانی (   11-24روزگی)، رشـ پا شدند  تغذیهروزگی)  25-42روزگی) و 
ــد و پایانی بر مبناي        هاي جوجه  نیازمندي   ــه مرحله آغازین، رشـ ها در سـ

ــیمیایی مواد خوراکی  308دفترچه راهنماي راس  ــد و ترکیب ش تنظیم ش
هت متوازن نمودن جیره  جدول هاي  ج یایی مواد      از  ــیم یب شـ هاي ترک

). در دوره آزمایش، شـــرایط 2(جدول  ) اســـتفاده شـــدNRCخوراکی (
پرورشـی شـامل برنامه نوري، درجه حرارت و رطوبت مطابق پیشـنهادات    
ســویه راس اجرا شــد. دســترســی به آب و خوراك در طی دوره آزمایش  

ن روزانه و آزادانه بود. صفات عملکردي شامل مصرف خوراك، افزایش وز  
شد و پایانی رکوردبرداري       سه دوره آغازین، ر ضریب تبدیل خوراك طی 
شــدند. براي محاســبه شــاخص تولید در هر دوره ابتدا مقدار افزایش وزن 

صل        شد و بر حا ضرب  صد زنده مانی  ضریب     دوره (گرم) در در ضرب 
  ).22 و 12تبدیل خوراك در طول دوره آزمایش تقسیم شد (

 يریدو قطعه جوجه از هر تکرار کشتار و خونگ ش،یزمادوره آ انیدر پا
شد. براي اندازه  بخششده و   گیري الشه، پس  هاي مختلف تجزیه الشه 

از جدا کردن پوســت و پاها، الشــه (فاقد محتویات درون شــکمی) توزین 
شد.            سبه  صدي از وزن زنده محا ساس در شه برا وزن  شد و راندمان ال

 وسیران، طحال، بورس فابرس نه،یس یالشه شامل وزن نسب ياجزا ینسب
شد       یبطن یچرب و سبه  صدي از وزن زنده محا ساس در  هايشاخص  .برا

ــامل غلظت ل   یخون  مینزآ تی فعال  زانیتام و م  نیخون، پروتئ يدها ی پیشـ

                                                        
1 -Sheep red blood cells (SRBC) 

سفراز یآم نینآال ستفاده از ک   نوتران ش یب هايتیبا ا رکت پارس ش  ییایمیو
 ,Gesan Chem 200( خودکار ينور یسنج  فیآزمون و دستگاه ط 

Italyــد ( نیی) تع )  LDL). غلظت لیپوپروتئین کم چگال (  40 و 25شـ
  :)4زیر محاسبه شد ( خون با استفاده از فرمول

  -HDL* 9853/0 -گلیســرید * تري1998/0+ 1449/7):  1رابطه (
  (میلی گرم بر دسی لیتر)LDL= غلظت  9955/0کلسترول تام *

عداد به ت ،یگوشت  يهاجوجه یمنیسامانه ا  تیوضع  یبه منظور بررس  
 35در سن   و یس یس  7/0ی روزگ 18 سن سه قطعه پرنده از هر تکرار در  

سفند  یس یس  کی روزگی، صد  10  يگلبول قرمز گو از  )1SRBC( در
ــله زمان    )40، 30( دی گرد قیبال تزر  دی ور قیطر   5-7پس از  یو در فاصـ

سخ ا  يریمذکور خونگ يهااز پرنده ،قیاز تزربعد روز   یمنیبعمل آمده و پا
س  شتار دو قطعه جوجه (در   در قرار گرفت. یمورد برر ) یروزگ 42زمان ک

ــانت قبل از زائده مکل) 10( ژژنوم هیاز ناح ــانت کی، قطعات س  متريیس
شو در فرمال       ست ش شته و پس از  شد     10( نیبردا صد) قرار داده  و ) 24(در

ــاعت فرمال   24پس از  ــده و پس از تثب ضیتعو نیسـ  برش هیو ته تی شـ
نسـبت ارتفاع   پتیارتفاع پرز، عرض پرز، عمق کر هايشـاخص مناسـب،  

  .)19( شد نییتعپرز به عمق کریپت و سطح جذب 
(میانگین طول  × /میانگین عرض پرزها) 2× ( π2)               2(رابطه 

  پرزها)  =سطح جذبی پرزها
) 2005( 9,1ورژن  SASها از نرم افزار  به منظور تجزیه آماري داده   
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مورد آنالیز  )GLM( ها با اســتفاده از مدل عمومی اســتفاده شــد. داده  
سینوس مورد    واریانس دوطرفه گرفتند. داده صد پس از تبدیل آرک هاي در

ــتفاده از آزمونه توکیتجزیه آماري قرار گرفتند. مقایســه میانگین  ها با اس

  انجام گرفت. P> 05/0داري درسطح معنی
  

 هاي آغازین، رشد و پایانیجزاء تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره پایه در طی دورها- 2جدول 
Table 2- Ingredients and chemical composition of the basal diet used for starter, grower and finisher period  

  پایانی
Finisher 

  رشد
Grower  

   آغازین
Starter 

  (%) خوراکی ماده
Ingredients (%) 

  ذرت  57.09  58.96  62.86
Corn  

  کنجاله سویا  36.00  34.60  29.85
Soya bean meal   

  پودر ماهی  3.45  0.00  0.00
Fish meal  

  روغن سویا  0.00  2.90 4.00
Soybean oil  

  کربنات کلسیم  1.14  1.44  1.35
Carbonate calcium  

  دي کلسیم فسفات 1.40 1.44 1.22
DiCalcium phosphate 

  1مکمل ویتامینه  0.25  0.25  0.25
1Vitamin Premix 

  2مکمل معدنی  0.25  0.25  0.25
2Mineral Premix  

  نمک  0.30  0.30  0.30
Salt  

  ال متیونین-دي  0.13  0.15  0.17
DL- Methionine 
  ترکیب شیمیایی مواد مغذي
Chemical composition (%)  

  انرژي سوخت و ساز (کیلوکالري بر کیلوگرم)  2900 3050 3170
Metabolisable energy (Kcal kg)  

  پروتئین خام (%)  23.00 20.50 18.75
Crud protein(%) 

  فیبر خام (%) 2.54 3.51 2.47
Crude fiber(%) 

  عصاره اتري (%) 2.41 5.30 6.61
Ether extract (%) 

  (%)لیزین   1.46 1.21 1.05
Lysine (%)  

  متیونین + سیستئین (%)  0.97 0.75 0.68
Methionine + cysteine(%)  

  کلسیم(%)  1.05 1.00 0.90
Calcium(%)  

  فسفر قابل دسترس (%)  0.52 0.50 0.45
Available phosphorus(%)  

 ن،یگرم کوباالم یلیم K، 640 نیتامیگرم و یلیم E،  2000 نیتامیگرم و یلیم D، 14400 نیتامیواحد و 72000، 4400000 نیتامیواحد و يحاو نهیتامیمکمل و لوگرمیک هر 1
    .نیوکسیدریگرم پ یلیم 12 ک،یپانتوتن دیگرم اس 55 گرم نیکوتینیک اسید؛ 2 ن،یبوفالویگرم ر یلیم C، 300 نیتامیگرم و یلیم 612

 گرم 32/0 آهن، سولفات گرم 50 وم،یسلن گرم 8 و کبالت گرم یلیم 640 مس، دیاکسگرم  8 ،يرو دیاکسگرم  22 منگنز، دیاکسگرم  32 يحاو یمکمل معدن لوگرمیهر ک 2
 .دیکلرا نیکول گرم 200 م،یسد داتی

 
1 Each Kg Vitamin premix contained 4400000 IU Vitamin A; 72000 IU Vitamin D3; 14400 IU Vitamin E; 2 g Vitamin K3; 612 mg 
Vitamin C;  300 mg Vitamin B2; 2 g Vitamin B3; 55 g Vitamin B5; 12 g Vitamin B6; 1.75 g Vitamin B9; 640 mg Vitamin B12;  
2 Each Kg Mineral premix contained 32 mg Mn; 50 g Fe; 22 g Zn=; 8 g Cu; 0.32 g I; 8 g Selenium; 200 g; 640 mg Co; Cholin 
Choloride,  
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  گوشتی جوجه) گرم( رشد عملکرد صفات بر هیضه علف عصاره و مومیایی از استفاده اثر -3 جدول

Table 3- Effect of Pulicaria gnaphalodes and mummy on growth performance indices in broilers 

 
  وزن  افزایش

Body weight gain (g/bird) 
  خوراك  مصرف

Feed intake (g/bird)  
  خوراك تبدیل ضریب

Feed conversion ratio  
1-10 
days  

11-24 
days 

25-42 
days 

1-42 
days 

1-10 
days  

11-24 
days 

25-42 
days 

1-42 
days 

1-10 
days  

11-24 
days 

25-42 
days 

1-42 
days 

عصاره کک کش (میلیگرم در 
  کیلوگرم)
Pulicaria (mg/kg) 

            

0  193.9  610.8 c1434  b2238.7 244.3 812.9 2664 3721 1.267 1.355 a1.875 b1.662 
100 197.4  635.3 b1543 ab2375.7 242.4  834.2 2646  3723 1.335 1.327 1.720

b 
b1.567 

200 196.4 645.8  a1618 a2460.2 241.0 831.4 2661 3733 1.234 1.300 1.648
b 

b1.518 

  )گرم در لیترپودر مومیایی (میلی 
Mummy(mg/l) 

                    

0 192.4 609.6 1437 2239 241.1  835.1  2652  3728 1.266 1.399 a1.861 a1.665 
20 200.1  629.5 1589  2418.6 241.8  807.4  2665  3714 1.215 1.296 1.684

b 
b1.536 

40 195.4 652.9 1568  2416.3 243.7 836.1  2654 3734 1.255  1.288 1.697
b 

b1.545 

  اشتباه معیار میانگین
SEM  4.55  19.08  20.91  44.54 1.45  10.78 5.82 18.05 0.030 0.051 0.025

4 0.035 

  کش کک عصاره و مومیایی متقابل اثر
Mummy and Pulicaria Interaction 

           

  کشعصاره کک
Pulicaria 

  مومیایی
Mummy              

0 0 185.9 556 c1273 b2014.9 243 830.5 2663 3737 1.310 1.535 a2.097 a1.854 
100 0 203.6 670.3 b1464 ab2337.9 243.1 852.7 2642 3738 1.202 1.285 1.805

b 
b1.599 

200 0 187.8 602.2 ab1575 ab2365 240.2 822.2 2652 3714 1.287 1.377 1.682
bc 

b1.571 

0 20 194.8 625.8 b1475 b2295.6 243.1 777.7 2670 3691 1.252 1.250 1.812
b 

b1.608 

100 20 196.2 601.4 ab1583 ab2380.6 240 819.4 2653 3712 1.232 1.377 1.677
bc 

b1.559 
200 20 209.2 661.2 a1710 a2580.4 242.3 825 2672 3739 1.160 1.262 c1.562 b1.449 
0 40 200.9 650.7 ab1554 ab2405.6 246.6 830.5 2658 3735 1.240 1.282 1.715

bc 
b1.553 

100 40 192.4 634.2 ab1581 ab2407.6 243.9 830.5 2644 3718 1.270 1.320 1.677
bc 

b1.544 

200 40 192.2 637.7 ab1570 ab2399.9 240.5 847.2 2660 3748 1.255 1.262 1.700
bc 

b1.562 

SEM   7.88  33.06  36.22  45.98 2.52  18.68 10.08  15.21 0.052  0.089
0  

0.044
1 0.052 

سطح معنی 
  داري

P-Value    
              

  کک کش
Pulicaria   0.852

2 
0.424

9 0.0001 0.0214 0.301
9  

0.331
0 

0.090
7 

0.452
1 0.6779 0.753

4 
0.000

1 
0.002

4 
  مومیایی

Mummy   0.494
8 

0.293
3 0.0001 0.1342 0.629

4 
0.120

9 
0.242

3 
0.328

7 0.4590 0.254
3 

0.000
1 

0.003
7 

اثر تقابل 
مومیایی و 

  کشعصاره کک
Pulicaria*m

ummy 

  0.266
5  

0.187
7 0.0071  0.0421 0.720

4  
0.495

4  
0.966

4  
0.624

1  0.5006  0.321
8  

0.002
4 

0.004
8 

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). a,b  
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  نتایج و بحث

زن و شیبر افزا هیضــهعلف یی و عصــارهایمومپودر افزودن  ریتاث
ضریب تبدیل خوراك   بدن صرف خوراك و  شت  هايجوجه ، م در  یگو

ست.     ارائه 3 جدول صرف خوراك،      شده ا شامل م صفات عملکردي 
شد و      سه دوره آغازین، ر ضریب تبدیل خوراك در  افزایش وزن بدن و 

ــاره کک            یایی و عصـ بل پودر موم قا تأثیر اثرات مت حت  یانی ت ش کپا
ل و ضــریب تبدیوزن بدن  شیافزا صشــاخ جزبیابانی قرار نگرفت ب

 یشیآزما يمارهایت ریتحت تأث ی و در کل دورهانیدر دوره پاخوراك که 
ــتری). بP>05/0قرار گرفت (   هاي در جوجه وزن  شیافزا زانیم نیشـ

سطح    هیتغذ  کشکک گرمیلیم 200 + ییایموم ی گرملیم 20شده با 
  با گروه شاهد بود. سهمقای در

شاخص      هاي داده ضه بر  صاره علف هی مرتبط با اثر مومیایی و ع
شده است. تحلیل داده ها نشان     4تولید جوجه گوشتی در جدول   ارائه 

دهد که اثرات متقابل پودر مومیایی و عصـــاره علف هیضـــه بطور می
شد، پایانی و     معنی سه دوره ر شاخص تولید در هر  داري باعث افزایش 

شد (     شاهد  سه با  صلی   P>05/0کل دوره در مقای سمت اثرات ا ). در ق
شاهد         سه با  ضه و یا پودر مومیایی در مقای صاره علف هی سطوح ع نیز 

 باعث افزایش شاخص تولید شدند. 

  
  گوشتی جوجه شاخص تولید بر علف هیضه عصاره و مومیایی از استفاده اثر -4 جدول

Table 4- Effect of Pulicaria gnaphalodes and mummy on production index in broilers  
1-42 days  25-42 days  11-24 days      

 عصاره کک کش (میلیگرم در کیلوگرم)        
Pulicaria (mg/kg) 

3.219  b4.249  b3.207    0 
3.419  a4.984  a3.609    100 
3.548  a5. 454  a3. 859    200 

گرم در لیتر)پودر مومیایی (میلی          
Mummy(mg/l) 

b3.112  b4.289  b3.202    0 
a3.469  a5.242  a3.750    20 
a3.621  a5.133  a3.724    40 

  اشتباه معیار میانگین    0.117  0.241  0.094
SEM  

  اثر متقابل مومیایی و عصاره کک کش        
Mummy and Pulicaria Interaction  

  کشعصاره کک      
Pulicaria  

  مومیایی
Mummy  

b2.587  c3.372  b2.587  0  0  
a3.725  b4.506  ab3.481  100  0  

ab3.124  ab5.202  ab3.584  200  0  
a3.576  b4.522  ab3.399  0  20  

ab3.119  ab5.244  ab3.635  100  20  
a3.742  a6.082  a4.240  200  20  
a3.625  ab5.034  ab3.688  0  40  

ab3.432  ab5.237  ab3.713  100  40  
a3.609  b5.130  ab3.658  200  40  

  اشتباه معیار میانگین    0.3635  0.443  0.214
SEM  

  سطح معنی داري        
P-Value    

  کک کش    0.0245  0.0362  0.0634
Pulicaria  

  مومیایی    0.0327  0.0456  0.0471
Mummy  

  کشاثر تقابل مومیایی وعصاره کک    0.0139  0.0143  0.0398
Pulicaria*mummy  

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
a,b Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05).  
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هاي عملکردي و شاخص تولید نشان داد استفاده از ترکیبات    یافته

بهبود صفات عملکردي جوجه گوشتی گردید. مومیایی   آزمایشی باعث  
سید هیومیک و      سید بنزوئیک، ا صد قابل توجهی از ترکیبات ا داراي در

سیدهاي چرب، انولین و رزین    سید فولیک، ا ست که این ترکیبات ا  ها ا
ــید هیومیک بعنوان ترکیبات محرك   بویژه انولین، اســید فولیک و اس

ــناخته می  ــد ش ــوند رش ــیدي موجود در مومیایی ترکیب )،45(ش ات اس
احتماالً باعث کاهش اسیدیته محیط گوارشی و افزایش فعالیت جمعیت 
میکروبی اســـید دوســـت آن و در نهایت افزایش گوارش پذیري مواد 

). بطور 17(شود مغذي (پروتئین و چربی) و بهبود افزایش وزن بدن می
ضه در جی        ستفاده از پودر علف هی ست ا شده ا شابه گزارش  ره جوجه م

ــریب تبدیل خوراك           ــتی باعث افزایش بدن باالتر و کاهش ضـ گوشـ
ــود (می ــنی مانند        ). 42و  27شـ از طرف دیگر، گیاهان خانواده کاسـ

ــورت فروکتان اینولین ذخیره میکک نند، ککش بیابانی انرژي را به ص
 بیوتیکی داشـــته و باعث بهبود محیطاینولین در جیره طیور نقش پري

سخ ایمنی و عملکرد  گردد بروده می هبود محیط روده باعث باالرفتن پا
صیت پاداکسندگی قوي که   شود. کک رشد می  کش بیابانی به علت خا

ست توان خنثی         ستین ا صوص کوئر شی از ترکیبات پلی فنلی به خ نا
ــریب تبدیل خوراك را دارد    کردن رادیکال  ، 27(هاي آزاد و کاهش ضـ

48.(  
ستفاده از پودر مومیایی و   ضه بر راندمان    اثر ا صاره آبی علف هی ع

) ارائه 5هاي گوشتی در جدول ( الشه و وزن نسبی اجزاي الشه جوجه   
ضه بر راندمان        صاره علف هی ست اثر متقابل پودر مومیایی و ع شده ا
صلی           شت. در بخش اثرات ا شه اثر ندا سبی اجزاي ال شه و وزن ن ال

ه ســبت بمومیایی باعث افزایش راندمان الشــه و وزن نســبی ســینه ن
). میانگین وزن نسـبی قلب و صـفرا تحت تاثیر   P>05/0شـاهد شـد (  

ــه قرار گرفت و در      ــاره علف هیضـ اثرات متقابل پودر مومیایی و عصـ
شد و تیمار             شاهده  صفرا م سبی قلب و  صفر، کمترین وزن ن سطح 

بانی داراي   گرم کک میلی 200گرم مومیایی و  میلی 40حاوي   یا کش ب
  و قلب در مقایسه با شاهد بودند. بیشترین وزن نسبی صفرا

ضه در جیره جوجه     صاره علف هی ستفاده از ع شتی باعث  ا هاي گو
شاهد گردید (   سه با  ستفاده از  P>05/0کاهش چربی بطنی در مقای ).  ا

پودر علف هیضه یا عصاره آویشن باغی نیز باعث کاهش چربی بطنی    
اره ه با عص). کاهش چربی بطنی در پرندگان تغذیه شد42و  11گردید (

توان به اثر آن بر کورتیکوســـترون خون نســـبت داد. کک کش را می
ــولین و افزایش         افزودن ترکیبات گلوکورتیکوئیدي باعث پایداري انسـ

گلیسرید خون و در نتیجه افزایش وزن نسبی چربی بطنی و   قند و تري
گزارش کردند اســتفاده از  )35( . ســاکی و افتخاري)34(شــود کبد می

ردد و گاســید آلی به میزان یک درصــد باعث بهبود کیفیت الشــه می

ــینه و  بیوتیکپري ــبی س ــبی ران و وزن نس ها باعث افزایش وزن نس
عصاره ، )27نجفی (هاي یافته بر اساس. شودافزایش راندمان الشه می

  اشد. بعلف هیضه نسبت به شاهد نتوانست بر وزن نسبی قلب اثرگذار       
ــتین به جیره جوجه   هاي گوشـــتی باعث افزایش وزن    افزودن کوئرسـ

). بنابراین اســتفاده از پودر مومیایی و عصــاره  8نســبی قلب گردید (
شتی کمک    کش بیابانی میکک شه جوجه گو تواند به بهبود کیفیت ال

  نماید.
 در دوره انیپا در) 6(جدول و طحال  وسیبورس فابرس یوزن نسب

بطوري که در  )P>05/0( نشــان داد ی افزایششــیآزما يهاماریت نیب
ــطح      گروه با سـ ــده   گرممیلی 100گرم مومیایی و  میلی 40تغذیه شـ

عصاره کک کش در مقایسه با شاهد وزن نسبی طحال و بورس باالتر     
  .بود

صاره کک داده س هاي مرتبط با اثر مومیایی و ع خ کش بیابانی بر پا
بر  M) ارائه شــده داد عیار پادتن تام و ایمنوگلوبین 7ایمنی در جدول (

 200گرم مومیایی و میلی 20هایی که با ســطح درجوجه SRBCضــد 
مومیایی و صــفر کک کش تغذیه  40گرم عصــاره کک کش یا میلی

ــاهد باالتر بود (  ــه با ش ). افزایش وزن  P>05/0شــده بودند در مقایس
منی اي از پیشرفت سامانه ای  هاي لمفوئیدي به عنوان نشانه سبی اندام ن

ــت ( ــرف مکمل   32). پاندي و همکاران (   15اسـ ) گزارش کردند مصـ
کوئرستین در خوراك طیور باعث افزایش وزن نسبی بورس فابرسیوس 

صاره کک   و تیموس می ش و کشود. بنابراین در بخش اثرات متقابل ع
ــطح   ــاره باعث بهبود وزن    100ومیایی و  م 40پودر مومیایی، سـ عصـ

ــبی اندام ــاره آبی 27هاي لمفاوي گردید. نجفی (نس ) گزارش کرد عص
یدنی         ــام به آب آشـ ــده  بانی) افزوده شـ یا ــه (کک کش ب علف هیضـ

هاي گوشـــتی در هیچ یک از ســـطوح بر عیار پادتن تام و عیار جوجه
IgG  وIgM   ضد سیر که داراي       SRBCبر  صاره گلپر و  شت. ع ندا

ستین می  شد     میزان زیادي کوئر سبب ایمنی هومورال در موش  شند  با
هاي مطالعه حاضر در بهبود پاسخ ایمنی و افزایش وزن   که با یافته )5(

 هاي لمفاوي مطابقت دارد.نسبی اندام
ــتفاده از جیره اثرات ــی ژژنوم  اس ــناس ــی بر ریخت ش هاي آزمایش

شتی در جدول ( جوجه ست. ار   8هاي گو شده ا تفاع پرز در ناحیه ) ارائه 
ژژنوم تحت تاثیر اثرات متقابل پودر مومیایی و عصــاره کک کش قرار 

با ســـطح          گرفت بطوري  ــده  ندگان تغذیه شـ  40که ارتفاع پرز در پر
گرم عصـــاره کک کش در مقایســـه با میلی 200گرم مومیایی و میلی

سطح جذب در      سبت ارتفاع پرز به عمق کریپت و  شاهد باالتر بود و ن
گرم عصــاره میلی 200گرم مومیایی و میلی 20پرندگان تغذیه شــده با 

  ). P>05/0کک کش در مقایسه با شاهد باالتر بود (
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  گوشتی جوجه) زنده وزن از درصدي( الشه اجزاي نسبی وزن بر کش کک عصاره و مومیایی از استفاده اثر -5 جدول
Table 5-  Effect of Pulicaria gnaphalodes and mummy on relative weight of  carcass (% of live weight) in broilers 

 Abdominalچربی بطنی 
fat   

  کبد
Liver 

 Gallکیسه صفرا
bladder 

  قلب
Heart 

  ران
Thigh  

  سینه
Breast  

راندمان 
  الشه

Carcass  
  

              
عصاره کک کش (میلیگرم در 
  کیلوگرم)
Pulicaria (mg/kg) 

a1.358 a 2.168  a 0.077 b 0.525  18.80  22.23  61.54 0 

ab1.110 b 2.106  b 0.068  a 0.548  18.91  22.54  62.03  100 
b1.089 

ab 
2.122 

ab 0.073  ab 
0.531  18.95  21.94 61.36 200 

  گرم در لیتر)پودر مومیایی (میلی             
Mummy(mg/l) 

1.291 b 2.114 b0.060 b0.510 18.90  b21.65 b60.33 0 
1.070  a 2.165 a0.077 ab0.334 18.70  a23.00 a62.33 20 
1.182 b 2.117 a0.081 a0.561 19.07  ab22.05 a62.28 40 

  اشتباه معیار میانگین 0.4627  0.3155  0.2115 0.0141  0.0031 0.0549  0.0735
SEM 

  کش اثر متقابل مومیایی و عصاره کک          
Mummy and Pulicaria Interaction 

  عصاره کک کش مومیایی       
Mummy    Pulicaria 

a1.69 2.28 c0.047 0.475 18.57 21.18 60.53 0 0 
b1.05 1.98 bc0.059 0.515 19.35 22.12 60.22 100 0 
ab1.15 2.07 ab0.074 0.540 18.76 21.66 62.30 200 0 
ab1.16 2.07 ab0.078 0.548 18.56 22.80 61.79 0 20 
b1.10 2.21 a0.086 0.568 18.41  23.61 62.86 100 20 
b0.946 2.21 abc0.066 0.485 19.12 22.59 62.30 200 20 

ab1.21 2.15 ab0.078 0.554 19.28 22.70 62.30 0 40 
ab1.17 2.12 ab0.075 0.563 18.98 21.90 36.62 100 40 
ab1.17 2.07  a0.090 0.568 18.97 21.57 62.30 200  40 

0.1273 0.0952 0.0055 0.0244 0.3663 0.5465 0.7979 
  اشتباه معیار میانگین

  
SEM  

  سطح معنی داري       
P-Value    

  عصاره کک کش  0.5752  0.4044  0.8739 0.0034 0.0005 0.0249  0.0205
Pulicaria  

  مومیایی 0.0038 0.0114  0.4567 0.0158 0.0029 0.0193  0.0980
Mummy  

  کک کش* مومیایی  0.8179  0.4360  0.3295 0.0101  0.0010 0.1112  0.0951
Pulicaria*mummy 

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
< 0.05).Means within same column with different superscripts differ (P  a,b  
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  گوشتی جوجه) زنده وزن از درصدي( لمفاوي هاياندام نسبی وزن بر کش کک عصاره و مومیایی از استفاده اثر -6 جدول
Table 6- Effect of Pulicaria gnaphalodes and mummy on relative weight of lymphatic organs (% of live weight) in broilers  

  بورس فابرسیوس
Burs of fabricus  

  طحال
Spleen  

    

  عصاره کک کش (میلیگرم در کیلوگرم)   
Pulicaria (mg/kg) 

b0.173 b0.118  0 
a0.204 a0.147  100 

ab0.197 ab0.130  200 
  گرم در لیتر)پودر مومیایی (میلی     

Mummy(mg/l) 
b0.173 b0.147  0 
a0.203 ab0.129  20 

ab0.198  a0.119  40 
  اشتباه معیار میانگین   0.0063  0.0078

SEM 
  اثر متقابل مومیایی و عصاره کک کش    

Mummy and Pulicaria Interaction 
عصاره کک     

  کش
    Pulicaria 

   مومیایی
Mummy 

b0.095 b0.139 0 0 
ab0.139 ab0.175 100 0 
ab0.1247 a0.205 200 0 

ab0.128 ab0.181 0 20 
ab0.138 a0.223 100 20 
ab0.121 a0.206 200 20 
ab0.131 ab0.200 0 40 
a0.164 a0.215 100 40 
a0.145 ab0.180 200 40 

  اشتباه معیار میانگین  0.0135 0.0109
SEM 

  سطح معنی داري       
P-Value 

  عصاره کک کش  0.0100 0.0125
Pulicaria  

  مومیایی  0.0093 0.0127
Mummy  

  مومیایی کک کش*   0.0032 0.0169
Pulicaria*mummy 

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
with different superscripts differ (P < 0.05). columnMeans within same  a,b    

  
درصد   3/0استفاده از سطح   در مطالعات پیشین گزارش شده است    

سبت ارتفاع پرز به عمق     ضه باعث افزایش ارتفاع پرز و ن پودر علف هی
ــه ناحیه دئودنوم، ایلئوم و ژژنوم روده باریک جوجه         کریپت در هر سـ

ــتی گردید ( مواد  بجذ سطح یشافزا سبب بلندتر يهاز).  پر42گوش
  به زپر عتفاار نسبتدر  یشافزو ا میشوند مغذي در مجراي گوارشــی

 کاهشو  يمغذ ادمو بهتر بجذ با مثبت همبستگیداراي  کریپت عمق
  یشافزا سبب نتیجهدر  که دمیشو ارشگو هستگااز د فعو د ترشح

) گزارش 21). مرعشی سرائی و همکاران (49شد ( هداخو شدر دعملکر
بیوتیک، گیاهان دارویی و اســید آلی به عنوان کردند اســتفاده از پري

ــبت  جایگزین  ــت باعث افزایش ارتفاع پرز، عمق کریپت، و نس پادزیس
یدآلی اس  .ارتفاع پرز به عمق کریپت در دوازدهه و ارتفاع پرز ایلئوم شد 

ا زدر جیره باعث افزایش ارتفاع پرز و کاهش جمعیت باکتریایی بیماري        
ضخامت الیه ماهیچه  بره موم باعث افزایش ارتفاع . )9شود ( اي میو 

سطح جذب و ظرفیت جذب مواد غذایی می   هاي رودهویلی و افزایش 
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). با توجه به اینکه اســتفاده از پودر مومیایی و عصــاره کک 13شــود (
کش از طریق افزایش طول پرزها و سطح جذب باعث افزایش فرصت   

تواند بهبود عملکرد جوجه گوشــتی را جذب مواد مغذي و در نتیجه می

  به همراه داشته باشد.
  
  

  
  گوشتی جوجه در) 2 پایه بر لگاریتم( گوسفندي قرمز گلبول ضد بر پادتن عیار بر کش کک عصاره و مومیایی از استفاده اثر -7 جدول

Table 7- Effect of Pulicaria gnaphalodes and mummy on antibody titer against sheep red blood cell (log 2) in broilers  
IgM IgG Total Antibody      
  عصاره کک کش (میلیگرم در کیلوگرم)       

Pulicaria (mg/kg) 
b3.58 2.25  5.83  0 
ab4.33 2.25  6.58  100 
ab4.08 2.58  6.67   200 

  لیتر) گرم درپودر مومیایی (میلی        
Mummy(mg/l) 

3.67  2.17  5.83   0 
4.08  2.58  6.67   20 
4.25  2.33  6.58   40 

  اشتباه معیار میانگین   0.293  0.244  0.283
SEM 

  اثر متقابل مومیایی و عصاره کک کش      
Mummy and Pulicaria Interatcion 

  عصاره کک کش      
Pulicaria 

  مومیایی
Mummy 

b3.25 1.25  b4.50 0 0 
ab4.00 2.50  ab6.50 100 0 
ab3.75 2.75 ab6.50 200 0 
b3.25 2.50  ab5.75 0 20 
ab4.00 2.50 ab6.50 100 20 
a5.00 2.75  a7.50 200 20 
ab4.25 3.00  a7.25 0 40 
a5.00 1.75  ab6.75 100 40 
ab3.50 2.25  ab5.75 200 40 

  اشتباه معیار میانگین  0.507  0.417 0.360
SEM 

  سطح معنی داري       
P-Value 

  عصاره کک کش  0.1044 0.5351 0.0492
Pulicaria  

  مومیایی  0.1044 0.4774  0.4774
Mummy  

  کک کش* مومیایی  0.0066 0.493 0.0110
Pulicaria*mummy   

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
with different superscripts differ (P < 0.05). columnMeans within same  a,b  

  
ظت  ــترول، تر   یخون يها دی پیل غل مل کلسـ ــا ــریگل يشـ  د،ی سـ

 در )HDL( لیپوپروتئین با چگالی باال و )LDL( لیپوپروتئین کم چگال
و  یانابیشده با عصاره کک کش ب هیتغذ یگوشت يهاجوجه یروزگ 42
مده ) 9(در جدول   ییای موم ــت آ بانی و        .اسـ یا بل کک کش ب اثر متقا

دار بود و باعث کاهش خون معنی LDLمومیایی بر غلظت کلسترول و 
شد ولی بر غلظت تري      شاهد  سه با  سرید و  آنها در مقای اثر  HDLگلی

شت.  ستفاده از     ندا شابه ا صد پودر علف هی  3/0بطور م ضه در جیره  در

ــد ولی بر غلظت        ــترول خون شـ ــتی باعث کاهش کلسـ جوجه گوشـ
). بر اســاس تحقیقات 42خون اثر نداشــت ( HDLگلیســرید و تري

سون و کوکس (  سترول و    29نل سید فولیک باعث کاهش غلظت کل ) ا
LDL  گزارش کردند که مریم  )25شود. مصدق و همکاران (  خون می

ــترول و  ــود. خون می LDLگلی باعث کاهش غلظت کلس  باتیترکش
صاره گ  یفنول  يدیلک میآنز تیبا کاهش فعال ییدارو اهانیموجود در ع
سترول (  ساخت کننده  میتنظ س یه -3کل  لیگلوتار لیمت -3- یدروک
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ــترول   ورد) HMG-CoA) A میکوآنز  کتاز جگر موجب کاهش کلسـ
ــوند یم خون  غلظت  کاهش  باعث   قیطر نیا از احتماال  و )43( شـ

  حاضر مطابقت دارد. شیآزما جینتا با که گردندیم یخون يدهایپیل

  
  گوشتی جوجه) میکرومتر( روده شناسی ریخت بر کش کک عصاره و مومیایی از استفاده اثر -8 جدول

Table 8-  Effect of Pulicaria gnaphalodes and mummy on intestinal morphology(µmeter)) in broilers  
  ارتفاع پرز  

Villus 
Height 

  عرض پرز
Villus 
Width 

  عمق کریپت
Crypt 
depth  

ارتفاع پرز به 
  عمق کریپت
Height : 

crypt ratio 

  سطح جذب
Area 

absorption 

  عصاره کک کش (میلیگرم در کیلوگرم)
Pulicaria (mg/kg) 

      

0  b818.3 171.0  158.6 b5.405  b435.2 

100  b883.8 170.1 165.8  b5.396  ab 469.2  
200  a1033 177.8 149.3  a7.167  a58.6.3 

  گرم در لیتر)پودر مومیایی (میلی 
Mummy(mg/l) 

           

0  b682.8 165.1  144.6  b4.859  b352.4 
20  a1037  182.8  170.6  a6.486  b599.7 
40  a1015 171.0  158.5 a6.578 a538.6 

  میانگیناشتباه معیار 
SEM 

 30.323  11.873  10.047  0.4158  38.233 

  اثر متقابل مومیایی و عصاره کک کش
Mummy and Pulicaria Interaction 

     

  مومیایی
Mummy 

عصاره کک 
  کش
Pulicaria 

     

0 0 f597.5 172.0  136.5  b4.389 b323.7 

0 100 ef716.0 173.0  144.5  ab5.041 ab389.3 

0 200 efd735.0 150.5  153.0  ab5.256 ab344.4 

20 0 abc988.5 183.5  198.5  ab5.411 abc492.4 

20 100 abcd979.0 179.0  174.0  ab5.698 abc552.4 

20 200 ab1143.0 212.0  139.5  a8.350 a754.2 

40 0 cde869.0 183.5  141.0  a6.416 abc489.6 

40 100 bcde956.5 158.5  179.0  ab5.450 abc466.0 

40 200 a1222.0 171.0  155.5  a7.896 ab660.2 

  اشتباه معیار میانگین
SEM 

 52.521  20.566  17.402  0.7202 66.223  

  سطح معنی داري
P-Value 

      

  عصاره کک کش
Pulicaria  

 0.0001  0.8826 0.5160 0.0069 0.0240 

  مومیایی
Mummy  

  0.0001  0.5696 0.2059 0.0122 0.0003 

  مومیاییکک کش* 
Pulicaria*mummy 

 0.1137 0.3320 0.1519 0.3407 0.2587 
  

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
a,b Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05) 

 
ــان  هاي کبدي خون جوجهارزیابی فعالیت آنزیم ــتی نش هاي گوش

سفراز در جوجه    سپارتات آمینوتران شد داد فعالیت آنزیم آ ه با هاي تغذیه 
گرم عصـــاره کک کش در میلی 200گرم مومیایی و میلی 40ســـطح 

میزان فعالیت  ) ولیP>05/0؛ 9تر بود (جدول مقایســه با شــاهد پایین
آنزیم آالنین آمینوترانســفراز تحت تاثیر اثرات متقابل پودر مومیایی  و 

صاره کک کش قرار نگرفت(جدول   صلی،  10ع ) ولی در بخش اثرات ا
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ستفاده از مومیایی در جیره  شی باعث کاهش میزان فعالیت  ا هاي آزمای
تات    پار ــ ــفرازیآم نیآالن)، AST( نوترانســـفرازیآم آسـ خون  نوترانسـ

  ).P>05/0هاي گوشتی شد (وجهج

  
  

  گوشتی جوجه) لیتردسی در گرممیلی( خون لیپیدهايغلظت  بر کش کک عصاره و مومیایی از استفاده اثر -9جدول 
Table 9-  Effect of Pulicaria gnaphalodes and mummy on blood lipid concentration (mg / dL) in broilers  

لیپوپروتئین با کم 
  LDL چگال 

ی لیپوپروتئین با چگال
 HDL باال 

  گلیسریدتري
Triglyceride 

 کلسترول
Cholesterol   

    

  عصاره کک کش (میلیگرم در کیلوگرم)         
Pulicaria (mg/kg) 

a84.73 60.79 95.42 106.84  0 

b74.47 61.30 86.11 101.00  100 
ab74.90 62.55 89.70 100.63  200 

  گرم در لیتر)پودر مومیایی (میلی          
Mummy(mg/l) 

82.40 60.26 97.20 102.38  0 
75.66 62.08 86.13 103.25  20 
76.04 62.30 87.90 102.83  40 
  اشتباه معیار میانگین  2.137 4.083 0.955 2.910

SEM 
  اثر متقابل مومیایی و عصاره کک کش        

Mummy and Pulicaria Interaction  
        Pulicaria Mummy 

a97.61 59.00 104.3 a114.6 0 0 
b72.45 60.28 91.71 b94.00  100 0 

ab77.12 61.50 95.50 ab98.50 200 0 
ab75.75 62.00 91.13  ab100.1 0 20 
b74.42 61.37 79.37 ab105.2 100 20 

ab76.80 62.87 87.87 ab104.3  200 20 
ab80.83 61.37 90.75 ab105.7 0 40 
ab76.51 62.25 87.25 ab103.7 100 40 
b70.77 63.28 85.71 ab99.00  200 40 

  اشتباه معیار میانگین  3.701 7.072 1.655 5.040
SEM 

  سطح معنی داري         
P-Value 

  عصاره کک کش  0.0781 0.2739 0.4118 0.0235
Pulicaria  

  مومیایی  0.9586 0.1286 0.2604 0.1923
Mummy  

  کک کش* مومیایی  0.0094 0.9394 0.9800 0.0963
Pulicaria*mummy   

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
with different superscripts differ (P < 0.05). columnMeans within same  a,b  

  
شتی تحت غلظت پروتئین تام خون و آلبومین خون جوجه  هاي گو

صاره کک کش قرار گرفت. دو   سپ یآنزتاثیر پودر مومیایی و ع   ارتاتم آ
بط با ی مرتاصــل هاياز آنزیم نوترانســفرازیآم نیآالنو  نوترانســفرازیآم

ت و ترانسـفراز فقط در کبد اسـ   نویآم نیآالن میکبد هسـتند آنز  فعالیت
لب، قچه، یماهترانســـفراز که عالوه بر کبد در  نویآســـپارتات آم میآنز
، افزایش یابد خون در میآنز دو فعالیت اینو مغز وجود دارد. اگر  هیکل
افزایش ). 50 و 14شــده اســت ( بیکه کبد دچار آســ افتیدر توانیم

شانه  فعالیت آنزیم  ).50(اي از مشکالت کبدي است   هاي کبدي سرم ن
یت آنزیم      عال مایش میزان ف یت      در این آز عال تات    هاي ف پار ــ   آسـ

 در پرندگان تغذیه شــده با نوترانســفرازیآم نیآالنو  نوترانســفرازیآم
ــبت به تیمار  ــه نس ــاهد کاهش پیدا کرد که  مومیایی و  علف هیض ش

سیب    شان دهنده ممانعت از آ ست. نجفی ( ن  ) گزارش27هاي کبدي ه
سپارتات  نمود که فعالیت آنزیم سفراز یآم آ ش  نوتران ده با در جوجه تغذیه 

ــاهد کاهش یافت که با یافته   ــه با ش ــه در مقایس هاي این علف هیض
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  آزمایش مطابقت دارد.  
  

  

  گوشتی جوجه) لیتر در واحد( کبدي هايآنزیم فعالیت و) لیتردسی بر گرممیلی( خون پروتئین غلظت بر کش کک عصاره و مومیایی از استفاده اثر -10 جدول
Table 10- Effect of Pulicaria gnaphalodes and mummy on concentration of blood protein (mg / dL) and liver enzymes activity 

(U/L) in broilers  
  آلبومین

Albumin 
 

  پروتئین
Protein 

  

آالنین 
 آمینوترانسفراز

ALT  

آسپارتات 
  آمینوترانسفراز

AST  

    

عصاره کک کش (میلیگرم در کیلوگرم)         
Pulicaria (mg/kg)

1.39 2.84 6.45 212.8  
1.40 2.85 6.15 201.2  100
1.47 2.86 5.39 200.4  200
گرم در لیتر)پودر مومیایی (میلی         

Mummy(mg/l)
1.41 2.82 a7.36 a215.9  
1.42 2.89 ab5.99 a215.8  20
1.43 2.84 b4.64 b182.7  40

اشتباه معیار میانگین  7.532 0.521 0.107 0.054
SEM

اثر متقابل مومیایی و عصاره کک کش        
Mummy and Pulicaria Interatcion

        Pulicaria Mummy
1.34 2.65 8.37 a232.1 0 
1.41 2.90 7.71 ab186.8 100 
1.49 2.90 6.00 ab228.8  200 
1.40 2.99 5.86 a233.5 0 20
1.44 2.90 6.25 ab220.2 100 20
1.41 2.80 5.87 ab193.5 200 20
1.42 2.89 5.13 b172.6 0 40
1.35 2.76 4.50 ab196.5 100 40
1.50 2.89 4.28 b178.8 200 40

معیار میانگین اشتباه  13.04 0.903 0.186 0.094
SEM

سطح معنی داري         
-Value

عصاره کک کش  0.4347 0.3247 0.9905 0.5413
Pulicaria

مومیایی  0.0028 0.0021 0.8700 0.9862
Mummy

کک کش* مومیایی  0.0208 0.7282 0.7352  0.8414
Pulicaria*mummy   

a,b05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ستون هر هايمیانگین < P .(   
a,b Means within same column with different superscripts differ (P < 0.05). 

  
  کلی گیري نتیجه

شان داد  یافته ستفاده ها ن سطح   ا یی ایگرم مومیلیم 20همزمان از 
بانی در خوراك  گرم کک کش  یلیم 200و  در لیتر آب یا ود بهبباعث    ب

شد،  سی روده،     عملکرد ر شنا سخ ا ریخت  و کاهش لیپیدهاي  یمنیپا
 .خونی جوجه گوشتی شد
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Introduction2 Mummies are the brown or black hydrocarbon that are produced deep layers of earth or mountain 
and contain a significant percentage of benzoic acid, humic acid, and folic acid, fatty acids, inulin, and resins. The 
mummy probably reduces the acidity of the digestive content and increases the activity of its microbial acid-loving 
population, and ultimately increases the digestibility of nutrients (protein and fat) and improves body weight gain. On 
the other hand, pulicariap gnaphalodes is an herbaceous, perennial, with straight stems, dense leaves and hazelnut 
fruit. The pulicariap gnaphalodes store energy in the form of fructan and inulin. The most active component of it is 
8, 1-cinnamol (22.93%), alpha pinene (8.13%), amorphous-9, 4DN-2-L (8.36%), myrtenol (7.24%). Percent). 
Quercetin and its derivatives are the main flavonoids in pulicariap gnaphalodes. Inulin plays a prebiotic role in poultry 
diets and improves the intestinal environment. Improving the intestinal environment increases the immune response 
and growth performance. The strong antibacterial properties of Pulicaria gnaphalodes due to its polyphenolic 
compounds, especially quercetin, has the ability to neutralize free radicals and reduce feed conversion ratio. Therefore, 
this study was carried out to investigate the effect of Pulicaria gnaphalodes extract and mummy on growth 
performance, blood biochemical indices, immune system and jejunal morphology of broiler chickens. 

Materials and Methods A total of 360 one-day-old Ross 308 chicks was used in 9 treatments (three levels of 
PULICARIA GNAPHALODES extract (PGE) (0, 100, and 200 mg/kg) and three levels of mummy (0, 20 and 40 
mg/L). 3 replicates, and 10 birds. The experiment was done in a completely randomized design with 3 × 3 factorial 
design. The growth performance indices were recorded at the end of each period of starter (1-10 days), grower (11-24 
days), finisher (25-42 days). At the end of the experiment, two birds from each replicate were slaughtered to study the 
relative weight of the carcass components. The blood of two birds of each replicate were gathered, then the sera were 
extracted and freezed at -20 oC at 42 days. To study the jejunal morphology, a slice of 1 cm from the midpoint of 
jejunum from each slaughtered birds were separated, then it was placed in formalin until send laboratory. The 
statistical analyses were done with SAS software with GLM procedure. The Tukey test was used to compare average 
treatments. 

Results and Discussion The results showed that growth performance traits including feed intake, body weight 
gain and feed conversion ratio did not affect by the interaction effects of mummy powder and PGE, except for body 
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weight gain index and feed conversion ratio that was affected at the finisher period. The highest weight gain was 
observed in broilers fed 20 mg of mummy + 200 mg of PGE compared to the control group. Mummies contain a 
significant percentage of benzoic acid, humic acid, and folic acid, fatty acids, inulin, and resins. The mummy probably 
reduces the acidity of the digestive content and increases the activity of its microbial acid-loving population, and 
ultimately increases the digestibility of nutrients (protein and fat) and improves body weight gain. The PGE also is an 
energy source in the form of inulin, inulin plays a prebiotic role in poultry diets and improves the intestinal 
environment. Improving the intestinal environment increases the immune response and growth performance. Due to 
its polyphenolic compounds, especially quercetin, PGE has the ability to neutralize free radicals and reduce feed 
conversion ratio. The mummy compares to control significantly increased carcass weight and breast relative weight 
(P <0.05). Both experimental dietary treatments significantly increased liver, bile, heart, spleen and relative weight 
bursa (P <0.05). The interaction of PGE and mummy increased the antibody titer against SRBC and immunoglobin 
M and G compared to control (P <0.05). Increasing the relative weight gain of lymphoid organs is a sign of the 
development of the immune system. Pandey et al. (28) have reported that quercetin supplementation in poultry feed 
increases the relative weight of Fabricius and Thymus. The interaction effect of PGE and mummy powder at the level 
of 40 mummy and 100 extracts improved the relative weight of lymphatic organs and antibody titer against SRBC. In 
this study, no significant alterations were observed in the concentration of blood protein, triglyceride, and high-density 
lipoprotein of broilers fed different dietary treatments. The birds fed 40 mummy and 200 PGE caused a decrease in 
LDL concentration, cholesterol, and aspartate aminotransferase activity compared to control (P <0.05). Phenolic 
compounds in herbal extracts reduce blood cholesterol by lowering the activity of key enzyme-regulating cholesterol-
building enzymes (3- hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A) HMG-CoA liver reeducates. 

Conclusion These findings showed that the addition of mummy and PGE at 20 mg/l of water and 200 mg/kg of 
feed together respectively in the diet may improve growth performance, reduce abdominal fat and blood lipids and 
liver enzyme activity in broiler chickens. 

Keywords: Alanine aminotransferase, Antibody titer, Performance index, Triglyceride, Villus Height. 
 


