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Introduction : Application of growth-promoting antibiotics in poultry nutrition improves growth, feed intake,
feed conversion ratio and reduces mortality. But, due to their persistent effects and increased drug resistance to
pathogenic bacteria and the transmission of bacteria to humans through the food chain, the European Union banned
their use. One of the natural alternatives is medicinal plants. Because plant products for reasons such as availability,
ease of use, reduction of side effects, antibacterial and antioxidant properties, were used to treat some diseases in
humans and animals. Among these medicinal plants we can mention yarrow with the scientific name of Achillea
millefolium. This plant in addition to high antimicrobial and antioxidant properties; has antifungal properties,
stimulates appetite, improves digestion and feed intake, improves the condition of the gastrointestinal tract, etc.
This plant also accelerates digestion and shortens the passage of food through the gastrointestinal tract by
increasing bile production and enzymatic activity. On the other hand, probiotics are living microorganisms of a
nonpathogenic and nontoxic in nature that improve gastrointestinal health and improve performance in birds by
improving intestinal microbial balance. According to these cases, this study was performed to evaluate the effect
of yarrow essential oil in comparison with a growth-promoting antibiotic and probiotic on performance of broiler
chickens.
Materials and Methods: A total of 200 day-old male broiler chicks (Ross 308) were studied in a completely
randomized design with five treatments, and four replicates. Experimental diets were: 1) basal diet (control), 2 and
3) basal diets supplemented with 100 and 200 mg/kg of yarrow essential oil, respectively, 4) basal diet
supplemented with 200 mg/kg probiotic, and 5) basal diet supplemented with 500 mg/kg antibiotic
(flavophospholipol). Body weight and feed intake were measured at the end of each growing period and were used
to calculate Performance parameters such as body weight gain, and feed conversion ratio. At the end of the
experiment, one bird per each replicate was slaughtered for meat quality tests, including measurements of TBARS,
pH, water holding capacity, dripping loss and antibody titer. For TBARS, the amount of fat oxidation of the sample
was measured by measuring the amount of malondialdehyde and the microtiter hemagglutination method was used
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to determine the antibody titer produced against sheep erythrocytes.
Results and Discussion: During the whole experimental period, birds received yarrow essential oil at 100
mg/kg diet, showed significantly higher body weight and lower FCR compared to the control group(P <0.05). The
lowest feed intake was observed in birds that were fed from the level of 200 mg/kg of yarrow essential oil.
However, this effect was significant only in comparison with antibiotic treatment, which showed the highest feed
intake (P <0.05). Different results have been reported in this regard which can be related to the type of plant, the
amount of active ingredients, the level of the medicinal plant used and the interactions with other components of
the diet. The TBARS index, indicating lipid oxidation of meat, in chickens fed with different levels of yarrow
essential oil and probiotic were lower compared to the control group and antibiotics. In vitro, researchers have
shown that plant essential oils, such as yarrow alkaloids, can reduce free radicals and can be a good alternative to
synthetic antioxidants. Also in the study of using a mixture of plant extracts increased the concentration of phenols
and decreased the amount of TBARS in the meat of broilers. pH, water holding capacity, dripping loss and cooking
loss were not affected by the dietary treatments. The antibody titer against sheep red blood cell (SRBC) was lower
in the control group in compare to those fed different levels of yarrow essential oil. In some studies, yarrow has
increased humoral immunity with its antimicrobial and antioxidant properties; but, the amount used and the
concentration of plant material were also effective.
Conclusion: Based on the results, the use of 100 mg/kg yarrow essential oil increased body weight, improved
feed conversion ratio and also increased antibody titer at 42 days of age. On the other hand, the TBARS index in
chickens fed with different levels of yarrow essential oil was lower in compare to control group. Finally, according
to the results, it can be concluded that the use of yarrow essential oil at the level of 100 mg/kg can be a good
substitute to antibiotics in poultry nutrition.
Keywords: Broilers, Meat quality, Probiotic, Yarrow.
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مقاله پژوهشی
تأثیر اسانس بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیستیار باکتریایی بر عملکرد
رشد ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجههای گوشتی
حسن سلطانینژاد ،1محمد ساالر معینی ،2محسن افشارمنش ،2مازیار جاجرمی ،3مسلم اسدی

کرم*4

تاریخ دریافت0044/40/40 :
تاریخ بازنگری0044/49/04 :
تاریخ پذیرش0044/49/04 :

سلطانینژاد ،ح ،.ساالر معینی ،م ،.اف شارمنش ،م ،.جاجرمی ،م ،.و ا سدی کرم ،م .)1041( .تأثیر ا سانس بومادران در مقای سه با پادزی ست محرک
رشد و زیستیار باکتریایی بر عملکرد رشد ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجههای گوشتی .پژوهشهای علوم دامی ایران.013-024 ،)3(10 ،

چکیده
این مطالعه ،بهمنظور بررسی تأثیر اسانس گیاه بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیستیار باکتریایی بر عملکرد رشد،کیفیت گوشت و
پاسخ ایمنی در جوجههای گوشتی انجام شد .تعداد  244قطعه جوجه خروس گوشتی در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار مورد بررسی
قرار گرفتند .تیمارهای خوراکی شاااام  )1جیره پایه )2 ،جیره پایه حاوی  444میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک فالوفسااافولی،و  3 ،و )0جیرههای پایه
حاوی  144و  244میلیگرم در کیلوگرم اساااانس بومادران و  )4جیره پایه حاوی  244میلیگرم در کیلوگرم زیساااتیار باکتریایی تجاری بودند .در این
بررسی ،صفات عملکردی ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند .بر اساس نتایج ،استفاده از  144میلیگرم اسانس بومادران سبب افزایش
وزن بدن و بهبود ضریب تبدی خوراک در مقای سه با شاهد گردید .همچنین ،شاخص تیوباربیتوریک ا سید در جوجههای تغذیه شده با سطوح مختلف
ا سانس بومادران و زی ستیار باکتریایی کمتر از گروه شاهد و فالوف سفولی،و بود .مقدار  ،pHظرفیت نگهداری آب گو شت ،افت خونابه و افت در نتیجه
پخت و پز گوشت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .عیار پادتن علیه گلبو قرمز گوسفندی در شاهد کمتر از مقدار آن در جوجههای تغذیه شده
با سطوح مختلف اسانس بومادران بود .در نهایت ،میتوان نتیجه گرفت استفاده از اسانس بومادران در سطح  144میلیگرم در کیلوگرم میتواند جایگزین
مناسبی برای پادزیستها در تغذیه جوجه گوشتی باشد.
واژههاي کلیدي :اسانس بومادران ،جوجه های گوشتی ،زیستیار باکتریایی ،کیفیت گوشت.

مقدمه

1

استفاده از پادزیستهای محرک رشد در تغذیه طیور سبب بهبود
رشد ،مصرف خوراک ،ضریب تبدی و کاهش مرگ و میر ناشی از
بیماریها میشود .ولی بهدلی باقیماندن تأثیرات آنها و افزایش
مقاومت دارویی به باکتریهای بیماریزا و سرایت باکتریها به انسان
از طریق زنجیره غذایی ،اتحادیه اروپا استفاده از آنها را منع کرده است

) .(Candan et al., 2003امروزه پرورشدهندگان طیور به دنبا
جایگزینهای مناسبی هستند تا مشکالت حاص از مصرف پادزیستها
را کاهش دهند .یکی از این جایگزینهای طبیعی ،گیاهان دارویی
هستند ،زیرا فراوردههای گیاهی از دیرباز بنا به دالیلی مانند در دسترس
بودن ،راحتی کاربرد ،کاهش آثار سوء جانبی ،خواص ضدباکتریایی و
پاداکسندگی ،برای درمان بعضی بیماریها در انسان و حیوانات استفاده

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
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میشوند ). (Hernandez et al., 2004
از جمله این گیاهان دارویی میتوان به بومادران اشاره کرد.
بومادران گیاهی با نام علمی  Achillea millefoliumاز تیره کاسنیها
میباشد .بومادران معمولی یا هزار برگ گیاهی علفی و یکساله میباشد.
این گیاه دارویی به مشک چوپان مشهور است .بومادران علف هرز مزارع
است و بهصورت خودرو در دشتها و کنار جادهها و نواحی کوهستانی
و مناطق شما ایران و در کوههای کرمان بهخصوص کوه هزار و کوه
بیدخوان بردسیر میروید .در طب سنتی ،این گیاه دارویی دارای خاصیت
ضد تشنج ،نیرودهنده ،ضد سرفه و ضد قاعدگی و تسکیندهنده تنگی
نفس میباشد) .(Newall et al., 1996این گیاه عالوهبر خاصیت ضد
میکروبی و پاداکسندگی باال دارای خاصیت ضد قارچی ،تحریککننده
اشتها ،بهبود گوارشپذیری و خوراک مصرفی ،بهبوددهنده وضعیت
محیط دستگاه گوارش و غیره نیز میباشد .همچنین این گیاه بهواسطه
افزایش تولید صفرا و فعالیت آنزیمی ،سبب بهبود سرعت هضم در
دستگاه گوارش میگردد) . (Suresh and Srinivasan, 2007استفاده
از گیاه بومادران در سطح یک درصد سبب افزایش مصرف خوراک و افزایش
وزن در جوجههای گوشتی میشود (Makinia et al., 2014; Poornia
) and Eftekhari, 2012و همچنین در سطح  1/4درصد ضریب تبدی
خوراک را بهبود میبخشد ) ،(Makinia et al., 2014بومادران با فعالیت
ضد میکروبی میتواند به بهبود سالمت روده کمک کند و جایگزین مناسبی
برای پادزیستها باشد ) .(Yakhkeshi et al., 2010این گیاه با افزایش
هتروفی ها موجب افزایش عیار پادتن و باال بردن پاسخ ایمنی
بدن (Nobakht and Aghdam-Shahriar, 2010; Sharifi et al.,
 2013).و با افزایش غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سبب بهبود
کیفیت گوشت میشود ).(Norouzi et al., 2015
ترکیبات زیستیار باکتریایی میتوانند بهعنوان ابزاری در جهت
بهبود جمعیت میکروفلور دستگاه گوارش بهکار روند (Jawad et al.,
) .2016; Golzarand et al., 2004بهطور کلی ،مکانیسم عم
ترکیبات زیستیار باکتریایی در رقابت با عوام بیماریزا برای رشد در
روده ،تولید مواد ضد میکروبی از قبی الکتوفرین ،لیزوزیم ،باکتریوسین
و پادزیستهای طبیعی ،بهبود پاسخهای ایمنی دستگاه گوارش و
کاهش  pHروده میباشد ) .(Zhou et al., 2010مصرف زیست-
یارهای باکتریایی میتواند شرایطی در دستگاه گوارش ایجاد کند که
سبب کاهش اثرات مضر عوام بیماریزا و افزایش اثر ریزجانداران مفید
گردد که نهایتاً تقویت سالمت دستگاه گوارش را سبب میشود
) .(Dorman and Deans 2000; Zhou et al., 2010با توجه به
نکاتی که در مورد این سه افزودنی جیره طیور به آن اشاره شد ،این
سوا ها مطرح گردید که آیا اسانس بومادران میتواند جایگزین مناسبی
برای پادزیست باشد یا خیر؟ و همچنین مقایسه بین اسانس بومادران و
ترکیبات زیستیار باکتریایی و اینکه کدام یک اثرات بهتری بر عملکرد
1- Gas Chromatograph-Mass Spectrometer Machine

رشد ،کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجههای گوشتی دارند و بر این
اساس آزمایش پیشرو طراحی و انجام شد.

مواد و روشها
در این آزمایش از  244قطعه جوجه خروس گوشتی (راس  )343در
قالب یک طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار ( 14پرنده در
هر تکرار) ،بهمدت  02روز مورد استفاده قرار گرفتند .تیمارهای خوراکی
شام  )1جیره پایه )2 ،جیره پایه حاوی  444میلیگرم در کیلوگرم آنتی
بیوتیک فالوفسفولی،و  3 ،و )0جیرههای پایه حاوی  144و  244میلی-
گرم در کیلوگرم اسانس بومادران و  )4جیره پایه حاوی  244میلیگرم
در کیلوگرم زیستیار باکتریایی تجاری بودند .برای انجام این آزمایش
اسانس خالص گیاه بومادران از شرکت گالب زهرا الله زار کرمان تهیه
گردید و س،س با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی -طیف سنج
جرمی ( 1)GC/MSمورد آنالیز قرار گرفت .دستگاه کروماتوگراف گازی
متص به آشکارساز جرمی مد  ،Varian Saturn 2000با سیستم تله
یونی و با انرژی یونیزاسیون  04الکترون ولت با ستون  HP-5MSکه
ستونی بهطو  04متر ،قطر داخلی  4/24میلیمتر و ضخامت داخلی
 4/24میکرومتر است .فشار گاز سر ستون  34پوند بر اینچ مربع ،درجه
حرارت  04تا  244درجه سانتیگراد با سرعت افزایش سه درجه سانتی-
گراد در دقیقه و درجه حرارت محفظه تزریق  204درجه سانتیگراد و
دمای ترانسفر الین  204درجه سانتیگراد تنظیم گردید .یک میکرولیتر
از اسانس به دستگاه کروماتوگراف گازی تزریق شد و پس از یافتن
برنامهریزی مناسب حرارتی ستون برای جداسازی کام ترکیبهای
اسانس و تعیین درصد و زمان بازداری ) (time retentionهر ترکیب،
از هر نمونه یک میکرولیتر اسانس به دستگاه  GC/MSتزریق شده و
طیف جرمی ترکیبها تعیین گردید ) .(Adams, 2007برای یکنواخت
مخلوط شدن اسانس با خوراک ،ابتدا اسانس را در مقدار کمی خوراک
مخلوط کرده و س،س خوراک مخلوط شده با اسانس را در میزان خوراک
محاسبه شده مخلوط میکنیم.
زیستیار باکتریایی پارسیالکت از شرکت فرآوردههای زیستی
پردیس رشد مهرگان (فارس -مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز) با نام تجاری بیواکسیر® حاوی سویههای باکتری
باسیلوس کوآگوالنس ( (1011 CFU/gاستفاده شد .پادزیست مورد
استفاده در جیرهها ،فالوفسفولی،و  4/0درصد از شرکت تولید داروهای
دامی تهیه شد که هر کیلوگرم حاوی  0گرم فالوفسفولی،و میباشد.
جیرههای آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله سویا در سه دوره آغازین (-1
 ،)14رشد (  )20-11و پایانی ( )02-24بر اساس احتیاجات غذایی جوجه
گوشتی سویه راس ( 343سا  )2410تنظیم شدند (جدو .)1
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جدول  -1اجزا و ترکیب شیمیایی جیرههای پایه مورد استفاده در پرورش جوجههای گوشتی
Table 1- Ingredients and nutrient composition of the basal diets

 24تا  02روزگی

 11تا  20روزگی

 1تا  14روزگی

25-41 days of age

11-24 days of age

1-10 days of age

58.22

52.30

48.42

32.20

37.84

42.00

5.70

5.70

5.00

1.00

1.05

1.15

1.40

1.60

1.75

0.43

0.43

0.43

0.30

0.32

0.40

0.19

0.18

0.25

0.06

0.08

0.10

0.50

0.50

0.50

3200

3100

3000

19.5

21.5

23

0.599

0.643

0.740

0.91

0.99

1.08

1.16

1.29

1.44

0.6

0.69

0.8

0.79

0.87

0.96

0.395

0.435

0.480

0.16

0.16

0.17

اجزای خوراک
)Feed ingredients (%

ذرت
Corn

کنجاله سویا (پروتئین خام )%00
)Soybean meal (44% CP

روغن گیاهی
Vegetable oil

پودر صدف
Oyster shell powder

دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate

نمک طعام
Common salt
دی  -ا  -متیونین
D,L-methionine
ا -لیزین هیدروکلراید

L-Lysine HCl

ا  -ترئونین
L-threonine

مکم ویتامین و مواد معدنی
Vitamin and mineral premix1
ترکیب شیمیایی محاسبه شده
Calculated chemical composition

انرژی قاب متابولیسم
)Metabolizable energy (kcal/kg

پروتئین خام
)Crude protein (%

متیونین
)Methionine (%
متیونین  +سیستین
)Methionine + cysteine (%

لیزین
)Lysine (%

ترئونین
)Threonine (%

کلسیم
)Calcium (%

فسفر قاب دسترس
)Available phosphorous (%

سدیم
)Sodium (%

 1ویتامینهای تأمین شده توسط مکم ویتامین (میلیگرم در هر کیلوگرم جیره) رتینو ( ،) 3/03آلفا توکوفرو استات (،) 34کوله کلسیفرو (،) 4/444
منادیون ( ،)2ویتامین  ،)4/414( B12پیریدوکسین ( ،)4/3تیامین ( ،)1/3ریبوفالوین ( ،)0/0اسید پانتوتنیک ( ،)14نیاسین ( ،)34بیوتین ( ،)4/1کولین ( )244و فوالسین (.)1
مواد معدنی تأمین شده توسط مکم معدنی (میلیگرم در کیلوگرم جیره) سلنیوم ( ،)4/2مس ( ،) 14ید ( )1آهن ( ،)44منگنز ( )144و روی (.)34
1

Vitamins supplied by vitamin supplements (mg per kg of diet): retinol (3.78) alpha tocopherol acetate (30), cholecalciferol (0.055),
Menadione (2), Vitamin B12 (0.015), Pyridoxine (0.3), Thiamine (1.8), Riboflavin (6.6), Pantothenic acid (10), Niacin (30), Biotin
(0.1), Choline (250) and folacin (1).
Minerals supplied by mineral supplements (mg/kg diet): selenium (0.2), copper (10), iodine (1), iron (50), manganese (100) and zinc
(85).

وزن بدن و مصرف خوراک در پایان هر دوره اندازهگیری و برای

محاسبه صفات عملکردی از جمله وزن نهایی و ضریب تبدی غذایی
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استفاده شدند .در پایان دوره آزمایش ،یک پرنده از هر تکرار که
میانگینی از پرندگان آن تکرار را از لحاظ وزن ،جثه و سالمتی داشت
برای انجام آزمایشات کیفیت گوشت ناحیه سینه شام اندازهگیری
میزان اسید تیوباربیتوریک ،pH ،1ظرفیت نگهداری آب 2،میزان خونابه3
و افت در نتیجه پخت ،0کشتار گردید.
اندازهگیري شاخص (عدد) اسید تیوباربیتوریک

بر اساس روش  4/4 (Tarladgis et al., 1960) Tarladgisگرم
از نمونه سینه با  2/4میلیلیتر محلو استاک (شام  4/304درصد
تیوباربیتوریک اسید 14 ،1درصد تری کلرو استیک 3و  4/24نرما
محلو کلریدریک اسید )0بهوسیله هموژنایزر مخلوط شد .محلو آماده
شده بهمدت  14دقیقه در حمام آب جوش در دمای  144درجه سانتی-
گراد قرار گرفت تا پس از  14دقیقه رنگ صورتی حاص از واکنش
مالون دی آلدئید با اسید تیوباربیتوریک ایجاد شود .نمونهها از حمام آب
جوش خارج و زیر شیر آب سرد شد .س،س نمونهها سانتریفیوژ شد
(سرعت  4444دور در دقیقه ،زمان  24دقیقه) .در مرحله بعد ،مقدار
اکسیداسیون چربی نمونه از طریق اندازهگیری مقدار مالون دی آلدئید
با استفاده از دستگاه اس،کتروفتومتر ( Eppendorfآلمان ،مد )RS 232
در طو موج  432نانومتر ضمن در نظر گرفتن ضریب خاموشی (= )ε
1 /40 × 144برآورد شد .بالنک شام محلو استاک بود .مقدار TBA
با استفاده از معادله  1محاسبه گردید.
معادله ()1
( TBA number = Sample A532 × 2.77میلیگرم مالوندی-
آلدئید در کیلوگرم گوشت)
اندازهگیري pH

پنج گرم از نمونه گوشت در  24میلیلیتر آب مقطر با دستگاه
هموژنایزر (® ULTRA-TURRAXآلمان ،مد  )IKA® T25هم
زده تا یکنواخت گردید ،س،س با استفاده از گاز استری صاف و بهکمک
دستگاه pHمتر(  SELECTAاس،انیا ،مد  ،)RS 232در دمای
اتاق pH ،نمونهها اندازهگیری گردید ( pHمتر با بافرهای چهار و هفت
کالیبره شد) ).(Jang et al., 2008
اندازهگیري درصد ظرفیت نگهداري آب (Water Holding
)Capacity

یک گرم از نمونه سینه را در کاغذ صافی پیچیده و در لولههای
فالکون  14میلیلیتری بهمدت چهار دقیقه در سانتریفیوژ (Hettich
آلمان ،مد  )UNIVERSAL 320Rقرار داده و سرعت سانتریفیوژ
)1- Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS
2- Thiobarbituric (TBA) (sigma,T5)005

روی 1444دور در دقیقه تنظیم شد .نمونه پس از سانتریفیوژ بهآرامی با
پارچه کتان خشک و وزن شد ،س،س نمونه بهمدت  20ساعت در آون
(شرکت فاطر الکترونیک) با دمای  04درجه سانتیگراد قرار داده شد و
دوباره وزن گردید .در نهایت ،اعداد در معادله  2قرار داده و درصد WHC
محاسبه شد )(Nakamura and Katoh, 1985
معادله ()2
×144

ظرفیت
وزن پس از خشک شدن (گرم) -وزن پس از سانتریفیوژ (گرم)
= نگهداری
وزن اولیه (گرم)
آب

اندازهگیري درصد افت خونابه ))Dripping Loss

یک قطعه گوشت سینه بدون چربی و بافت همبند با ضخامت 2/4
سانتیمترمربع برداشته و وزن گردید (وزن اولیه) و در پوشش پنبهای
قرار داده شد ،س،س نمونه مورد نظر در پاکت پالستیکی گذاشته شد.
نمونه مورد نظر بهمدت  20ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد قرار
گرفت .پس از  20ساعت رطوبت گوشت بهآرامی بهوسیله پارچه کتانی
گرفته شد و دوباره وزن شد و س،س با معادله  3اندازه گیری شد
(Christensen, 2003).

معادله()3
×144

وزن نهایی (گرم)  -وزن اولیه (گرم)
وزن اولیه (گرم)

=

افت خونابه
Dripping loss

اندازهگیري درصد افت در نتیجه پخت ((Cooking Loss

یک سانتیمتر مکعب از گوشت سینه بریده و وزن گردید .قطعه
جدا شده گوشت بهمدت  20ساعت در دمای چهار درجه سانتیگراد
نگهداری شد ،پس از آن بهمدت  14دقیقه در حمام آب گرم در دمای
 34درجه سانتیگراد قرار داده شد ،بهطوریکه دمای عمق گوشت به
 04درجه سانتیگراد برسد .در مرحله آخر نمونه بهآرامی با پارچه کتان
خشک و دوباره وزن شد و در معادله  0قرار داده شد .(Bertram et
al., 2003).

معادله()0
× 144

وزن نهایی(گرم)  -وزن اولیه (گرم)
وزن اولیه (گرم)

=

افت در اثر پختن
Cooking loss

برای تعیین عیار پادتن تولید شده علیه گلبو قرمز گوسفند از روش
(Wegmann and
هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد
) .Smithies, 1966دادههای حاص از آزمایش با استفاده از رویه
 GLMنرمافزار  Mini Tabمورد تجزیه و تحلی آماری قرار گرفتند و
میانگینها توسط آزمون توکی در سطح خطای آماری پنج درصد مقایسه
شدند.

)3- Trichloroacetic acid (Merck, k46451107
)4- Hydrochloric acid (Merck, k36816017
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نتایج و بحث
تجزیه ترکیبات شیمیایی اسانس بومادران

ترکیب مواد مؤثره اسانس گیاه بومادران در جدو  2آورده شده
است .گزارشهای محققین نشان میدهد که کمیت و کیفیت ترکیبات
موجود در اسانس گونههای بومادران خیلی متفاوت است و ترکیبات
شیمیایی و خواص درمانی آنها وابسته به شرایط متنوع اکولوژیکی و
اقلیمی در مناطق مختلف جهان متفاوت میباشد ،بهطوریکه با افزایش
رشد و توسعه گیاه ،میزان برخی ترکیبات کاهش و یا افزایش مییابد.
ترکیبات عمده آنالیز اسانس حاضر با بسیاری از آنالیزها مشابهت داشت
شاخصهاي عملكرد رشد

تأثیر تیمارهای خوراکی بر عملکرد جوجههای گوشتی در جدو 3
آمده است.
در قسمت عملکردی این آزمایش ،جوجههایی که از سطح 144
میلیگرم در کیلوگرم اسانس بومادران تغذیه کرده بودند ،در پایان دوره
پرورشی وزن نهایی باالتری نسبت به گروه شاهد داشتند ()P > 4/44
و وزن نهایی در سایر تیمارها تغییر قاب توجهی را نسبت به گروه شاهد
و همچنین بین خودشان ایجاد نکرد .کمترین میزان مصرف خوراک در
ک دوره پرورش مربوط به پرندگانی بود که از سطح  244میلیگرم در
کیلوگرم اسانس بومادران تغذیه کرده بودند .البته این اثر فقط در مقایسه
با تیمار پادزیست که بیشترین مصرف خوراک را نشان داد ،معنیدار
گردید ( .)P > 4/44بین سایر تیمارها و از جمله سطح پایین اسانس در
مقایسه با گروه شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد .در ک دوره
پرورشی ،جوجههای تغذیه شده با جیره دارای  144میلیگرم در کیلوگرم
اسانس بومادران ،بهترین ضریب تبدی را در مقایسه با تیمارشاهد و
پادزیست نشان دادند (.)P > 4/44
et
نتایج وزن نهایی این آزمایش با نتایج آزمایشهای مکینیا
) (Makinia al., 2014و ایمانشهیدی و حسینزاده (Imanshahidi
) and Hosseinzadeh, 2008مطابقت دارد که دلی آن را مادهای
بهنام پالماتین در گیاه بومادران میدانند که این ماده به همراه آلکالوئید
موجود در این گیاه موجب واکنش با رادیکا های آزاد شده و باعث
بهبود افزایش وزن در جوجههای گوشتی میشود .در مقاب  ،تحقیقاتی
وجود دارد که به عدم بهبود وزن در جوجههای تغذیه شده با گیاه
بومادران میپردازد ) .(Tarladgis et al., 1960میزان مصرف خوراک
در گروهی که از 144میلیگرم در کیلوگرم اسانس بومادران استفاده
کرده بود تغییر خاصی نداشت ،ولی بهترین ضریب تبدی را داشت.
مطالعات مختلف در این زمینه نتایج متناقضی را ارائه می دهند .در
پژوهشی که به بررسی تأثیر اسانس و روغنهای ضروری گیاهان
آویشن ،پونه ،رزماری و بومادران بر رشد ،عملکرد و هضم مواد مغذی
در جوجههای گوشتی مربوط بود ،مشاهده گردید استفاده از اسانس
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بومادران منجر به افزایش خوراک مصرفی و بهبود راندمان رشد میشود
).(Cross et al., 2007

در آزمایشی دیگر نیز نشان داده شد که استفاده از جیره حاوی
سطوح مختلف گیاه بومادران تا یک درصد ،اثرات مثبتی بر افزایش
مصرف خوراک جوجههای گوشتی داشته است (Poornia and
) Eftekhari, 2012که نتایج مصرف خوراک در مطالعه حاضر با این
گزارشها در توافق نبوده است ،ولی در مورد بهبود راندمان رشد
مشابهت داشتهاست و در مقاب  ،در مطالعه دیگری که انجام گرفت،
هیچ گزارشی مبنی بر بهبود میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدی
خوراک در اثر افزودن گیاه بومادران به جیره غذایی جوجههای گوشتی
مشاهده نشد ) .(Ross et al., 2009و از سوی دیگر ،زمانی که میزان
اسانس بومادرا ن به سطح  244میلی گرم در کیلوگرم افزایش پیدا کرده
بود ،مصرف خوراک نسبت به گروه پادزیست کاهش یافت .یکی از
دالی محتم کاهش مصرف خوراک در سطح  244میلیگرم در
کیلوگرم اسانس ،میتواند وجود رایحه و بوی تند اسانس باشد و دلی
تفاوت در نتایج مطالعات مختلف میتواند تا حد زیادی مربوط به نوع
گیاه دارویی و میزان مواد موثره آن و سطح مورد استفاده گیاه دارویی
در جیره و اثرات متقاب آن با سایر اجزای جیره باشد ( Lee et al.,
).2003
پژوهشگرانی که عقیده دارند این گیاه دارویی به علت مواد مؤثره
میتواند تأثیرات مثبتی بر عملکرد جوجهها داشته باشد ،دالی متعددی
را برای این بهبود عملکرد ذکر میکنند ،از جمله اینکه احتما بهبود
ضریب تبدی خوراک در جوجههای تیمار شده با گیاهان دارویی
بهخاطر اثرات ضد میکروبی و تأثیر این مواد بر افزایش ترشح آنزیمهای
هضمی با توجه به کام نبودن ظرفیت فعالیت آنزیمهای هضمی در
جوجههای گوشتی بهخصوص در دورههای آغازین و همچنین خاصیت
پاداکسندگی گیاه بومادران میباشد ) .(Kanner, 1994همچنین عنوان
شده است که بومادران موجب افزایش طو پرزهای روده و متعاقباً
بهبود عملکرد در جوجههای گوشتی میگردد (Yakhkeshi et al.,
) .2010در آزمایشی دیگر ،گزارش شد مهمترین مواد موجود در
بومادران پالماتین و متوکسی هیدروکارپاتین میباشند (Hossain et
) .al., 2015این پژوهشگران همچنین عقیده داشتند آلکالوئیدهای
موجود در بومادران میتواند در واکنش با رادیکا های آزاد موجود در
بدن از آسیب به سلو های زنده جلوگیری نماید .قبال مشخص شده
است که از بین بردن رادیکا های آزاد میتواند استرس جوجههای
گوشتی را کاهش داده و متعاقباً ضریب تبدی خوراک و وزن بدن را
بهبود بخشد .آنچه از این بحث بهصورت خالصه برمیآید این است
که مکم های گیاهی یا فیتوبیوتیکها بهمنظور افزایش و بهبود راندمان
تولید به جیره طیور اضافه میگردند و این مواد اثرات خود را بیشتر
بهواسطه فعالیت ضد میکروبی و تأثیر بر فلور میکروبی دستگاه گوارش
و همچنین خواص پاداکسندگی اعما میکنند و موجب بهبود ضریب
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.(Golzarand et al., 2004) گوشتی میشوند

424

تبدی غذایی و افزایش مواد مغذی و خاصیت محرک رشد در جوجههای

GC/MS  آنالیز ترکیبات شیمیایی اسانس بومادران مورد استفاده با دستگاه-2 جدول
Table 2- Analysis of chemical compounds of yarrow essential oil used by GC/MS

محدوده

زمان ماندگاری

Area

Retention time

% of total

درصد از ک

4.140e+7

3.13

8.62

4.019e+7

8.479

8.39

3.929e+7

3.45

8.211

2.008e+7

8.86

4.197

1.850e+7

7.39

3.879

1.506e+7

3.95

3.152

1.2508e+7

5.38

2.613

1.151e+7

7.94

2.406

1.145e+7

9.3

2.394

7.188e+6

18.7

1.502

6.038e+6

18.36

1.262

4.159e+6

20.09

0.869

3.058e+6

2.28

0.639

2.483e+6

14.61

0.519

2.375e+6

5

0.496

2.216e+6

9.66

0.463

2.179e+6

5.8

0.455

1.833e+6

13.95

0.393

1.762e+6

12.64

0.368

4.652e+6

9.74

0.345

1.190e+6

14.72

0.249

اجزا

Row

Component

ردیف

کامفور

1

Camphor

_سینئو1.3
1,8-Cineole

ن،کام
Camphene

کلسیتریو
Calcitriol

لینالو
Linalool

تریسایکلن
Tricyclene

متی بوتی-2 ایزوبوتیرات
2-Methylbutylisobutyrate

کریزانتنون
Chrysanthenone

بورنئو
Borneol

بنزوفوران
Benzofuran
< نرولیدوE->
Nerolidol<E->

بتولین
Betulin

مینتفورانون
Mintfuranone

تیمو
Thymol

ایندنو
Indenol

نفتالین
Naphthalene

بنزندیو
Benzenediol

ریتونون،پی
Piperitenone

کارواکرو
Carvacrol
α- ترپینو
α-Terpineol

بنزن
Benzene

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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جدول  -3تأثیر تیمارهای خوراکی بر عملکرد رشد در جوجههای گوشتی (02روزگی)
)Table 3- The effect of dietary treatments on growth performance of broilers (d 42

ضریب تبدی خوراک

مصرف خوراک

FCR1
)(g/g

Feed Intake
)(g/b/d

)Body Weight (g/b

1.66a

95.57ab

2469b

1.48b

92.15ab

2675a

1.56ab

91.84b

2533ab

1.61ab

94.85ab

2550ab

1.59a

96.93a

2600ab

تیمارهای خوراکی

وزن بدن

Treatments

جیره پایه
Basal diet

جیره پایه  144 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 100 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 200 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم زیستیار باکتریایی
Basal diet + 200 mg probiotic

جیره پایه  444 +میلیگرم پادزیستها
Basal diet + 500 mg antibiotics
SEM2
P- value

42.06
1.15
0.028
0.037
0.028
0.006
 a,bمیانگینهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار میباشند ).(P<0.05
 1ضریب تبدی خوراک
 2خطای استاندارد از میانگین
a,b
Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05).
Feed Conversion Ratio
Standard error of the means

کیفیت گوشت

مقدار  ،pHظرفیت نگهداری آب ،درصد افت خونابه طی پخت و
پز گوشت تحت تأثیر تیمارهای خوراکی قرار نگرفت ،در حالیکه
شاخص تیوباربیتوریک اسید ،که نشاندهنده میزان اکسایش چربی
گوشت است ،در جوجههای تغذیه شده با سطوح مختلف اسانس
بومادران کمتر از گروه شاهد و پادزیستها بود (جدو  .)0در شرایط
آزمایشگاهی ،محققان اثبات کردهاند که اسانسهای گیاهی از جمله
آلکالوئیدهای بومادران قادر به کاهش رادیکا های آزاد بوده و میتوانند
جایگزین مناسبی برای پاداکسندگیهای مصنوعی باشند (Dehghani
) .et al., 2018در مطالعهای استفاده از مخلوطی از عصارههای گیاهی
سبب افزایش غلظت فنو ها و کاهش میزان تیوباربیتوریک اسید در
گوشت جوجههای گوشتی گردید ) .(Jang et al., 2008استفاده از
اجزای فعا گیاهان و ادویهها بهدلی دارا بودن ترکیبات آروماتیک فعا
سبب افزایش کیفیت الشه میشوند ،همچنین از پراکسیداسیون لی،ید
جلوگیری میکنند ) .(Dorman and Deans, 2000زیستیارهای
باکتریایی نیز بهدلی کنتر واکنشهای اکسایش در گوشت سبب حفظ
فضای ذخیرهی آب بین میوفیبری ها و افزایش ظرفیت نگهداری آب
میشوند ،زیرا اکسایش چربیها و پروتئینها و تمام عواملی که وضعیت
پروتئینهای میوفیبریلی را تغییر میدهد ،در میزان از دست رفتن
رطوبت گوشت مؤثر است ) .(Wood and Enser, 1997افزودن
مکم زیستیار باکتریایی به غذای طیور احتماالً بهدلی کاهش مقدار

1
2

چربی و غلظت اسیدهای چرب غیراشباع گوشت و کنتر روند اکسایش
بهدلی تولید بیشتر پرواکسیدانهایی مانند میوگلوبین و دیگر
پروتئینهای حاوی آهن ،سبب بهبود کیفیت نگهداری میگردند
).(Nasehi et al., 2014
یکی از مهمترین دالی افت کیفیت گوشت و فراوردههای گوشتی،
اکسایش چربی است که نتیجه آن فاسد شدن ،بیرنگی و غیر قاب
فروش بودن محصو است .رادیکا های آزاد ،اتمها یا مولکو هایی
هستند که بهخاطر وجود الکترون آزاد بسیار واکنشپذیر بوده و آسیب-
های جبرانناپذیری را به ماکرو مولکو های بدن مانند ،DNA
پروتئین ،لی،ید و کربوهیدرات وارد میسازند (Mirzaei-Aghsaghali
) .et al., 2012از طرف دیگر ،بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که از
بین تمامی این مواد ،ترکیبات لی،یدی نسبت به رادیکا های آزاد دارای
بیشترین حساسیت هستند .پراکسیداسیون لی،یدها منجر به مرگ سلو ،
کاهش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و همجنین تولید متابولیت-
های سمی مانند مالوندیآلدئید میشود (Mirzaei-Aghsaghali et
) .al., 2012در میان بسیاری از روشهای پیشنهاد شده برای ارزیابی
مالوندیآلدئید ،تیوباربیتوریک اسید روش سنجش دقیقی برای اکسید
شدن لی،یدها در بافتها بهویژه برای گوشت ذخیره شده یا پخته شده
حیوانی است .در واقع ،مشخص گردیده است پراکسیداسیون چربیها
منجر به تخریب غشای سلولی میشود ).(Cheeseman, 1993
محصوالت حاص از اکسایش لی،یدها با از بین بردن ویتامینها و
اسیدهای چرب ضروری گوشت و ایجاد ترکیبات سمی میتوانند سبب
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افت خونابه

بدن انسان شوند ). (Kanner, 1994

جدول  -4تأثیر تیمارهای خوراکی بر کیفیت گوشت سینه در جوجههای گوشتی
Table 4- The effect of dietary treatments on breast meat quality in broilers
ز
ظرفیت نگهداری آب
افت پخت وپز

Drippingloss
)(%

Cooking
)loss (%

WHC 2
)(%

TBARS 1
)(mg/kg

pH

7.18

26.12

60.75

0.61a

5.89

7.43

32.08

59.25

0.33b

6.02

7.79

29.39

57.25

0.33b

6.02

6.34

33.33

61.25

0.32b

5.94

تیمارهای خوراکی
Treatments

جیره پایه
Basal diet

جیره پایه  144 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 100 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 200 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم زیستیار باکتریایی
Basal diet + 200 mg probiotic

جیره پایه  444 +میلی گرم پادزیستها

6.90

42.27

43.7

54a.0

6/00

0.372

2.016

2.198

0.037

0.077

Basal diet + 500 mg antibiotics
SEM3

0.001

0.702

P- value

0.714
0.086
0.124
 a,bمیانگینهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار میباشند ).(P<0.05

 1تیوباربیتوریک اسید -ماده فعا ( دیهید مالون میلیگرم /کیلوگرم)
 2ظرفیت نگهداری آب
 3خطای استاندارد از میانگین
a,b

Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05).
)Thiobarbituric acid-reactive substance (mg malondialdehyde/kg
2
Water holding capacity
3
Standard error of the means.
1

پاسخ ایمنی

تأثیر تیمارهای خوراکی بر پاسخ ایمنی هومورا جوجههای گوشتی
در جدو  4آمده است .نتایج بررسیها در این زمینه نشان داد که میزان
پاسخ ایمنی هومورا در سن  23روزگی تحت تأثیر تیمارهای خوراکی
قرار نگرفت ،در حالیکه این شاخص با افزایش سن در  02روزگی تحت
تأثیر عصاره بومادران قرار گرفت و مقدار آن در شاهد کمتر از تیمارهای
دارای سطوح مختلف اسانس بومادران بود.
در آزمایشی ،استفاده دو درصدی از پودر بومادران باعث تقویت
سیستم ایمنی شد ).(Nobakht and Aghdam-Shahriar, 2010
برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهد گیاه بومادران
با دارا بودن خواص ضد میکروبی و پاداکسندگی ،سطح ایمنی هومورا
را افزایش داده است ،البته مقدار استفاده شده و غلظت ماده گیاهی نیز
در اثرگذاری آن موثر بوده است ).(Stojanovic et al., 1985
همچنین در یک مطالعه دیگر ،تأثیر گیاهان بابونه ،بومادران و زالزالک
بر افزایش مقاومت گلبو های قرمز وحفاظت گروههای تیو ()-SH

1- Sheep red blood cell

در مقاب مواد اکسیدکننده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این بررسیها نشان داد که میتوان از گیاهان مزبور بهعنوان
مواد آنتیاکسیدان طبیعی در پیشگیری و یا درمان بسیاری از بیماری-
هایی که عام بیماریزای آنها ،پراکسیداسیون لی،ید باشد استفاده نمود
) .(Askari et al., 2003در مطالعه دیگری که انجام گرفت ،ماتیوانان
و کالیاراسی) .(Mathivanan and Kalaiarasi, 2007نشان دادند
گیاهان دارویی نسبت به پادزیستها ویرجینامایسین واکنش بدن را
نسبت به عیار پادتن علیه گلبو قرمز گوسفند  )SRBC(1افزایش می-
دهند .برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند افزودنیهای گیاهی از طریق
افزایش فعالیت ویتامین  Cمیتوانند باعث افزایش سطح ایمنی شوند
).(Cook and Samman, 1996
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جدول  -5تأثیر تیمارهای خوراکی بر عیار پادتن ( )log 2بر علیه گلبو قرمز گوسفند
Table 5- The effect of dietary treatments on the antibody titer (log 2) against sheep red blood cell

 02روزگی

 23روزگی

42 days of age

28 days of age

5.75b

4.66

9.30a

3.50

9.20a

3.00

7.50ab

4.70

7.50ab

4 .2

تیمارهای خوراکی
Treatments

جیره پایه
Basal diet

جیره پایه 144 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 100 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم اسانس بومادران
Basal diet + 200 mg yarrow essential oil

جیره پایه  244 +میلیگرم زیستیار باکتریایی
Basal diet + 200 mg probiotic

جیره پایه  444 +میلیگرم انتی بیوتیک

0.736
0.060
0.395
0.011
 a,ᵇمیانگینهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدارمی باشند ).(P<0.05
1خطای استاندارد از میانگین

Basal diet + 500 mg antibiotics
SEM1
P- value

)ᵇ Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05
error of the means.

a,

1standard

این موضوع نیز امروزه مورد پذیرش قرار گرفته است که مصرف
مکم های گیاهی میتواند منجر به بهبود ایمنی عمومی به شک
افزایش تعداد لکوسیتها ،ماکروفاژها و تشدید فعالیتهای آنزیمی آنها
و افزایش فعالیت بیگانهخواری گردد؛ همچنین خاصیت پاداکسندگی
بسیاری از این ترکیبات گیاهی احتماالً منجر به تقویت سیستم ایمنی و
بروز اثرات ضد سرطان میشود .در آزمایشی دیگر ،مشخص شد گیاه
بومادران حاوی سزکوئی ترپنها ،آچیلین ،آچیلیفلین و ترکیباتی از این
دست است که میتوانند با افزایش تولید و ترشح سیتوکینها ،موجب
افزایش تیتر پادتنها در بدن و بهبود عملکرد سیستم ایمنی شوند.
همچنین ،تحقیقات نشان داده است که این خاصیت بومادران میتواند
با ترکیبات تلخ موجود در آن نیز ارتباط داشته باشد ).(Makinia, 2014
امّا در سمت مقاب  ،طغیانی و همکاران )(Toghyani et al., 2011
موفق به مشاهده هیچ گونه اثر مهمی از گیاه دارویی بومادران در تولید
آنتیبادی در برابر ویروسهای نیوکاس و آنفلوانزا در مرغها نشدند .این
محققین اضافه کردند پارامترهای خونی نیز از لحاظ آماری تحت تأثیر
تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و هیچ تأثیر معنیداری بر روی پاسخ
ایمنی هومورا مشاهده نشد ،امّا نسبت هتروفی به لنفوسیت بهطور
قاب توجهی در جوجههای تغذیه شده با زیستیار باکتریایی کاهش

یافت ) .(Toghyani et al., 2011مواد گیاهی مورد استفاده در
آزمایشهای مختلف ،نوع و ماهیت ماده افزودنی (پودر ،عصاره و،)...
میزان ماده مؤثره و سطوح مختلف مورد استفاده آن در جیره و اثرات
متقاب آن با سایر اجزای جیره و همچنین وضعیت سالمتی گله و دیگر
شرایط آزمایش از دالی ناهمگونی در نتایج گزارشات پژوهشگران
مختلف شمرده میشود.

نتیجهگیري کلی
بر اساس نتایج حاصله ،استفاده از سطح  144میلیگرم در کیلوگرم
اسانس بومادران باعث افزایش وزن بدن ،بهبود ضریب تبدی خوراک
و همچنین افزایش عیار پادتن علیه گلبو قرمز گوسفند در سن 02
روزگی گردید .از طرفی ،مقدار شاخص تیوباربیتوریک اسید در جوجه-
های تغذیه شده با سطوح مختلف اسانس بومادران کمتر از گروه شاهد
بود .در نهایت ،با توجه به نتایج حاصله میتوان چنین جمعبندی نمود
که استفاده از اسانس بومادران در سطح  144میلیگرم در کیلوگرم
میتواند جایگزین مناسبی برای پادزیستها باشد و همانند ترکیبات
زیستیار باکتریایی قادر است تأثیرات سودمندی را در تغذیه جوجههای
گوشتی داشته باشد.
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