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Introduction1: 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.     

 
  



 b     414اساس توالی ژن سیتوكروم های مختلف شتر برتنوع مولكولی و تجزیه فیلوژنتیكی شتر تركمن و گونه 

 ایران علوم دامیژوهشهای پنشریه 
Homepage: https://ijasr.um.ac.ir/ 

 مقاله پژوهشی

 ملکردع بر یار باکتریاییزیست و رشد محرک پادزیست با مقایسه در بومادران اسانس تأثیر

 گوشتی هایجوجه در ایمنی پاسخ و گوشت ، کیفیترشد
 

 *4مسلم اسدی کرم ،3، مازیار جاجرمی2، محسن افشارمنش2، محمد ساالر معینی1نژادحسن سلطانی

 40/40/0044تاریخ دریافت: 

 04/49/0044تاریخ بازنگری: 

 04/49/0044تاریخ پذیرش: 

 
شارمنش،  ،.م ساالر معینی،  .،نژاد، حسلطانی  سدی کرم  و .،م، جاجرمی .،م اف سانس  تأثیر. (1041) .م، ا سه  در بومادران ا ست  با مقای  محرک پادزی

 .013-024، (3)10 ،های علوم دامی ایرانپژوهش. گوشتی هایجوجه در ایمنی پاسخ و گوشت ، کیفیترشد عملکرد بر یار باکتریاییزیست و رشد

 

 چکیده

سه با پادزیست محرک رشد و زیست       تأثیربررسی   منظوربه ،این مطالعه سانس گیاه بومادران در مقای   و گوشت  رشد،کیفیت  یار باکتریایی بر عملکردا
تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار مورد بررسی    کامالًقطعه جوجه خروس گوشتی در قالب طرح   244تعداد  .های گوشتی انجام شد  جوجه در ایمنی پاسخ 

های پایه ( جیره0و 3بیوتیک فالوفسااافولی،و ، گرم در کیلوگرم آنتیمیلی 444( جیره پایه حاوی 2( جیره پایه، 1خوراکی شاااام   تیمارهای قرار گرفتند. 
در این  یار باکتریایی تجاری بودند.     گرم در کیلوگرم زیساااتمیلی 244پایه حاوی     ( جیره4گرم در کیلوگرم اساااانس بومادران و  میلی 244و  144حاوی  
سبب افزایش  بومادرانگرم اسانس میلی 144استفاده از مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج،  صفات عملکردی، کیفیت گوشت و پاسخ ایمنیبررسی، 

ضریب تبدی    سه با   خوراکوزن بدن و بهبود  سید در جوجه   گردی شاهد در مقای شاخص تیوباربیتوریک ا سطوح مختلف   د. همچنین،  شده با   های تغذیه 
سا  ست ا سفولی،و  بود. مق   نس بومادران و زی شاهد و فالوف شت، افت خونابه و افت در نتیجه  ، ظرفیت نگpHدار یار باکتریایی کمتر از گروه  هداری آب گو

تغذیه شده های کمتر از مقدار آن در جوجه شاهدعیار پادتن علیه گلبو  قرمز گوسفندی در  .تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت تأثیرپخت و پز گوشت تحت 
تواند جایگزین گرم در کیلوگرم میمیلی 144توان نتیجه گرفت استفاده از اسانس بومادران در سطح    می در نهایت،با سطوح مختلف اسانس بومادران بود.   

 در تغذیه جوجه گوشتی باشد.  هامناسبی برای پادزیست
 

 ، کیفیت گوشت. باکتریایییار زیست گوشتی، های جوجهاسانس بومادران،  ي کلیدي:هاواژه
 

 1مقدمه

ی محرک رشد در تغذیه طیور سبب بهبود هااستفاده از پادزیست
رشد، مصرف خوراک، ضریب تبدی  و کاهش مرگ و میر ناشی از 

ها و افزایش ات آنتأثیرماندن دلی  باقیبهشود. ولی ها میبیماری
سان ها به انزا و سرایت باکتریهای بیماریمقاومت دارویی به باکتری

 ها را منع کرده استاز طریق زنجیره غذایی، اتحادیه اروپا استفاده از آن
                                                           

 .رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،یارشد، گروه علوم دام یآموخته کارشناسدانش  -1

 .رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دامدانشیار،  -2

 .رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دی، دانشگاه شهی، دانشکده دام،زشکیولوژی، گروه پاتوباریاستاد -3
 .رانیکرمان، ا کشاورزی، آموزش و پرورش،. هنرآموز، هنرستان باهنر کرمان دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،ی، گروه علوم دامدانشجوی دکتری -0
 Email: moslemasadi3@gmail.com)           نویسنده مسئو   -)*

DOI: 10.22067/ijasr.2021.70009.1019 

)2003 et al.,Candan (دهندگان طیور به دنبا  . امروزه پرورش
 اهتا مشکالت حاص  از مصرف پادزیستهای مناسبی هستند جایگزین

های طبیعی، گیاهان دارویی را کاهش دهند. یکی از این جایگزین
های گیاهی از دیرباز بنا به دالیلی مانند در دسترس هستند، زیرا فراورده

 خواص ضدباکتریایی و جانبی، سوءبودن، راحتی کاربرد، کاهش آثار 
ده ها در انسان و حیوانات استفا، برای درمان بعضی بیماریپاداکسندگی
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 . )et al., Hernandez 2004( ندوشمی
توان به بومادران اشاره کرد. از جمله این گیاهان دارویی می

ها از تیره کاسنی  Achillea millefoliumبومادران گیاهی با نام علمی
اشد. بگیاهی علفی و یکساله می بومادران معمولی یا هزار برگباشد. می

بومادران علف هرز مزارع . این گیاه دارویی به مشک چوپان مشهور است
ها و نواحی کوهستانی ها و کنار جادهصورت خودرو در دشتبهاست و 

کوه هزار و کوه  خصوصبههای کرمان و مناطق شما  ایران و در کوه
یت یاه دارویی دارای خاصطب سنتی، این گ در. رویدبیدخوان بردسیر می

تنگی  دهندهضد تشنج، نیرودهنده، ضد سرفه و ضد قاعدگی و تسکین
 خاصیت ضد برعالوهگیاه  این. )et al. Newall ,1996(باشدمینفس 

کننده قارچی، تحریک میکروبی و پاداکسندگی باال دارای خاصیت ضد
دهنده وضعیت خوراک مصرفی، بهبودپذیری و اشتها، بهبود گوارش

واسطه هبباشد. همچنین این گیاه محیط دستگاه گوارش و غیره نیز می
افزایش تولید صفرا و فعالیت آنزیمی، سبب بهبود سرعت هضم در 

ستفاده ا . )Suresh and Srinivasan, 2007(گردددستگاه گوارش می
افزایش مصرف خوراک و افزایش  سببسطح یک درصد از گیاه بومادران در 

)Poornia 2014;, et al. Makinia  دشوهای گوشتی میوزن در جوجه

 )Eftekhari, 2012 and  درصد ضریب تبدی   4/1و همچنین در سطح
فعالیت بومادران با  ،)et al. Makinia ,2014(بخشد خوراک را بهبود می

تواند به بهبود سالمت روده کمک کند و جایگزین مناسبی میکروبی می ضد
افزایش . این گیاه با )20et al. Yakhkeshi ,10( باشد هاپادزیستبرای 

باال بردن پاسخ ایمنی  پادتن وها موجب افزایش عیار هتروفی 
)et al. Sharifi; Shahriar, 2010-and Aghdam Nobakht ,بدن

و با افزایش غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سبب بهبود  2013(. 
  .)et al. Norouzi ,2015( شودکیفیت گوشت می

هت عنوان ابزاری در جبهتوانند یار باکتریایی میترکیبات زیست
) et al.Jawad ,روند کاربهبهبود جمعیت میکروفلور دستگاه گوارش 

), 2004et al. Golzarand 2016; .مکانیسم عم   ،کلی طوربه
 رای رشد درزا بیار باکتریایی در رقابت با عوام  بیماریترکیبات زیست

ن میکروبی از قبی  الکتوفرین، لیزوزیم، باکتریوسی روده، تولید مواد ضد
های ایمنی دستگاه گوارش و های طبیعی، بهبود پاسخپادزیستو 

-مصرف زیست. )al. et Zhou ,2010( باشدروده می pHکاهش 

تواند شرایطی در دستگاه گوارش ایجاد کند که یارهای باکتریایی می
فید م ریزجاندارانزا و افزایش اثر سبب کاهش اثرات مضر عوام  بیماری

 شودگردد که نهایتاً تقویت سالمت دستگاه گوارش را سبب می

)2010, et al. Zhou ;Dorman and Deans 2000(.  توجه به با
 نیا ،به آن اشاره شد وریط رهیج یسه افزودن نیکه در مورد ا ینکات
 یاسبمن نیگزجای تواندمیاسانس بومادران  ایکه آ گردیدمطرح  هاسوا 
ادران و اسانس بوم نیب سهیمقا نیو همچن ؟ریخ ایباشد  ستیپادز یبرا
بر عملکرد  یاثرات بهتر کیکدام  نکهیاو  ییایباکتر اریستیز باتیترک

                                                           
1- Gas Chromatograph-Mass Spectrometer  Machine 

بر این  و دندار یگوشت یهادر جوجه یمنیگوشت و پاسخ ا تیفیک ،رشد
 .و انجام شدرو طراحی اساس آزمایش پیش

 

 هامواد و روش

( در 343قطعه جوجه خروس گوشتی )راس  244در این آزمایش از 
پرنده در  14تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار ) کامالًقالب یک طرح 

تیمارهای خوراکی  روز مورد استفاده قرار گرفتند. 02مدت بههر تکرار(، 
گرم در کیلوگرم آنتی میلی 444( جیره پایه حاوی 2( جیره پایه، 1  شام 

-میلی 244و  144ی پایه حاوی ها( جیره0و 3بیوتیک فالوفسفولی،و ، 

گرم میلی 244( جیره پایه حاوی 4م اسانس بومادران و گرم در کیلوگر
 مایشزآ ینا منجاا ایبر تجاری بودند.یار باکتریایی زیستدر کیلوگرم 

گالب زهرا الله زار کرمان تهیه شرکت از  بومادران هگیا خالص سانسا
سنج  فیط -یدستگاه کروماتوگراف گاز گردید و س،س با استفاده از

آنالیز قرار گرفت. دستگاه کروماتوگراف گازی مورد  1(GC/MS) یجرم
سیستم تله ، با Varian Saturn 2000 ساز جرمی مد متص  به آشکار

که  HP-5MSن لت با ستوون ولکترا 04ن سیوایونیزژی نرابا و یونی 
متر و ضخامت داخلی میلی 24/4متر، قطر داخلی  04طو  بهستونی 

پوند بر اینچ مربع، درجه  34 میکرومتر است. فشار گاز سر ستون 24/4
-درجه سانتی سهگراد با سرعت افزایش درجه سانتی 244تا  04حرارت 

گراد و درجه سانتی 204گراد در دقیقه و درجه حرارت محفظه تزریق 
تر یک میکرولیگراد تنظیم گردید. درجه سانتی 204دمای ترانسفر الین 
شد و پس از یافتن تزریق  یکروماتوگراف گاز از اسانس به دستگاه

های ریزی مناسب حرارتی ستون برای جداسازی کام  ترکیببرنامه
هر ترکیب،  (time retention) اسانس و تعیین درصد و زمان بازداری

تزریق شده و  GC/MS از هر نمونه یک میکرولیتر اسانس به دستگاه
رای یکنواخت ب ). ,7200Adams( ها تعیین گردیدطیف جرمی ترکیب

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 

 کنیم. محاسبه شده مخلوط می
تی های زیسالکت از شرکت فرآوردهپارسییار باکتریایی زیست

رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم مرکز  -پردیس رشد مهرگان )فارس
ی های باکترحاوی سویه ®پزشکی شیراز( با نام تجاری بیواکسیر

مورد  پادزیست شد. استفاده )CFU/g 1110) کوآگوالنس باسیلوس
درصد از شرکت تولید داروهای  0/4 ها، فالوفسفولی،و استفاده در جیره

 باشد.گرم فالوفسفولی،و  می 0دامی تهیه شد که هر کیلوگرم حاوی 
-1) سه دوره آغازیندر  کنجاله سویا و بر پایه ذرت های آزمایشیجیره
جوجه  اساس احتیاجات غذایی بر (02-24( و پایانی )20-11(، رشد ) 14

 .(1)جدو   تنظیم شدند( 2410)سا   343سویه راس  گوشتی



 414     … و رشد محرک پادزیست با مقایسه در بومادران اسانس تأثیر سلطانی نژاد و همكاران،

 
 گوشتی هایهای پایه مورد استفاده در پرورش جوجهاجزا و ترکیب شیمیایی جیره -1 جدول

Table 1- Ingredients and nutrient composition of the basal diets  

 خوراک اجزای

Feed ingredients (%) 

 روزگی 14تا  1
1-10 days of age 

 روزگی 20تا  11
11-24 days of age 

 روزگی 02تا  24
25-41 days of age 

 ذرت

Corn 
48.42 52.30 58.22 

 (%00 خام )پروتئین سویا کنجاله

Soybean meal (44% CP) 
42.00 37.84 32.20 

 روغن گیاهی
Vegetable oil 

5.00 5.70 5.70 

 پودر صدف

Oyster shell powder 
1.15 1.05 1.00 

 فسفات کلسیم دی
Dicalcium phosphate 

1.75 1.60 1.40 

 نمک طعام
Common salt 

0.43 0.43 0.43 

 متیونین - ا  - دی
D,L-methionine 

0.40 0.32 0.30 

 هیدروکلراید لیزین -ا 

L-Lysine HCl 
0.25 0.18 0.19 

 ترئونین -ا 
L-threonine 

0.10 0.08 0.06 

 مکم  ویتامین و مواد معدنی
1mineral premix andVitamin  

0.50 0.50 0.50 

 همحاسبه شد ییایمیش بیترک

Calculated chemical composition  
 متابولیسم قاب  انرژی

Metabolizable energy (kcal/kg) 
3000 3100 3200 

 خام پروتئین

Crude protein (%) 
23 21.5 19.5 

 متیونین
Methionine (%) 

0.740 0.643 0.599 

 سیستین +متیونین 
Methionine + cysteine (%) 

1.08 0.99 0.91 

 لیزین
Lysine (%) 

1.44 1.29 1.16 

 ترئونین
Threonine (%) 

0.8 0.69 0.6 

 کلسیم
Calcium (%) 

0.96 0.87 0.79 

 دسترس قاب  فسفر
Available phosphorous (%) 

0.480 0.435 0.395 

 سدیم
Sodium (%) 

0.17 0.16 0.16 

 (، 444/4)کوله کلسیفرو  (، 43)آلفا توکوفرو  استات  ،( 03/3)  رتینو  (میلیگرم در هر کیلوگرم جیره)شده توسط مکم  ویتامین  های تأمینویتامین 1
 (.1) سینالفو ( و244) کولین (،1/4) بیوتین(، 34) نیاسین(، 14) پانتوتنیکاسید  (،0/0) وینالریبوف(، 3/1) تیامین (،3/4) پیریدوکسین12B (414/4 ،) ویتامین (،2)منادیون 

 .(34)و روی  (144) منگنز ،(44)آهن  (1) ، ید( 14)مس  ،(2/4)  سلنیوم (گرم در کیلوگرم جیرهمیلی)شده توسط مکم  معدنی  مواد معدنی تأمین
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). 

 
 

محاسبه صفات عملکردی از جمله وزن نهایی و ضریب تبدی  غذایی گیری و برای وزن بدن و مصرف خوراک در پایان هر دوره اندازه
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در پایان دوره آزمایش، یک پرنده از هر تکرار که استفاده شدند. 
 سالمتی داشت میانگینی از پرندگان آن تکرار را از لحاظ وزن، جثه و

یری گبرای انجام آزمایشات کیفیت گوشت ناحیه سینه شام  اندازه
 3میزان خونابه 2،ظرفیت نگهداری آب، pH ،1اسید تیوباربیتوریک میزان

 کشتار گردید.، 0و افت در نتیجه پخت
 

 گیري شاخص )عدد( اسید تیوباربیتوریک   اندازه

گرم  Tarladgis )1960 et al., Tarladgis( 4/4بر اساس روش 
درصد  304/4لیتر محلو  استاک )شام  میلی 4/2سینه با  از نمونه

نرما   24/4و  3درصد تری کلرو استیک 14، 1تیوباربیتوریک اسید
مخلوط شد. محلو  آماده وسیله هموژنایزر به( 0محلو  کلریدریک اسید

-درجه سانتی 144قیقه در حمام آب جوش در دمای د 14مدت بهشده 

دقیقه رنگ صورتی حاص  از واکنش  14تا پس از  گرفت گراد قرار
ز حمام آب ها امالون دی آلدئید با اسید تیوباربیتوریک ایجاد شود. نمونه
ها سانتریفیوژ شد جوش خارج و زیر شیر آب سرد شد. س،س نمونه

دقیقه(. در مرحله بعد، مقدار  24 دور در دقیقه، زمان 4444)سرعت 
د مقدار مالون دی آلدئی گیریاندازهاکسیداسیون چربی نمونه از طریق 
( RS 232مد آلمان،  Eppendorfبا استفاده از دستگاه اس،کتروفتومتر )

=  (ε) نانومتر ضمن در نظر گرفتن ضریب خاموشی 432در طو  موج 
 TBAرآورد شد. بالنک شام  محلو  استاک بود. مقدار ب1 /40×  414

 .محاسبه گردید 1 معادلهبا استفاده از 
 (1معادله )

× 2.77   532TBA number = Sample A دیگرم مالون)میلی-

 آلدئید در کیلوگرم گوشت(
 

 pH گیرياندازه

لیتر آب مقطر با دستگاه میلی 24پنج گرم از نمونه گوشت در 
®)هموژنایزر 

TURRAX-ULTRA   آلمان، مدT25® IKA)  هم
کمک هبزده تا یکنواخت گردید، س،س با استفاده از گاز استری  صاف و 

در دمای  (،RS 232اس،انیا، مد   SELECTA) مترpHدستگاه 
 هفتو  چهارمتر با بافرهای  pHگیری گردید )اندازهها نمونه  pHاتاق،

 .)2008et al.,  Jang(کالیبره شد( 
 

 Water Holding)  درصد ظرفیت نگهداري آب گیرياندازه

Capacity)   
ی هالوله یک گرم از نمونه سینه را در کاغذ صافی پیچیده و در

 Hettichدقیقه در سانتریفیوژ ) چهارمدت بهلیتری میلی 14فالکون 
سانتریفیوژ ( قرار داده و سرعت UNIVERSAL 320Rآلمان، مد  

                                                           
1- Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS)     
2- Thiobarbituric (TBA) (sigma,T5)005  

آرامی با هبدور در دقیقه تنظیم شد. نمونه پس از سانتریفیوژ  1444روی
ساعت در آون  20مدت بهپارچه کتان خشک و وزن شد، س،س نمونه 

گراد قرار داده شد و درجه سانتی 04)شرکت فاطر الکترونیک( با دمای 
 WHCدرصد قرار داده و  2 معادلهاعداد در  در نهایت،دوباره وزن گردید. 

  )and Katoh Nakamura, 1985(حاسبه شد م
 (2معادله )

ظرفیت 
نگهداری 
 آب

= 
وزن پس از سانتریفیوژ )گرم( -وزن پس از خشک شدن )گرم(  

144×  
 وزن اولیه )گرم(

    

 ((Dripping Lossگیري درصد افت خونابه اندازه

 4/2چربی و بافت همبند با ضخامت یک قطعه گوشت سینه بدون 
ای برداشته و وزن گردید )وزن اولیه( و در پوشش پنبه مترمربعسانتی

قرار داده شد، س،س نمونه مورد نظر در پاکت پالستیکی گذاشته شد. 
گراد قرار درجه سانتی چهارساعت در دمای  20مدت بهنمونه مورد نظر 
ی پارچه کتانوسیله هامی بآربهساعت رطوبت گوشت  20گرفت. پس از 

 داندازه گیری ش 3د و  س،س با معادله گرفته شد و دوباره وزن ش
.)2003Christensen, ( 

 (3معادله)
  افت خونابه

Dripping loss 
= 

وزن اولیه )گرم( -)گرم(  وزن نهایی   
144×  

 

   وزن اولیه )گرم(

  Cooking Loss))گیري درصد افت در نتیجه پخت اندازه

متر مکعب از گوشت سینه بریده و وزن گردید. قطعه یک سانتی
گراد درجه سانتی چهارساعت در دمای  20مدت بهجدا شده گوشت 

دقیقه در حمام آب گرم در دمای  14مدت بهنگهداری شد، پس از آن 
که دمای عمق گوشت به طوریهب ،گراد قرار داده شددرجه سانتی 34
آرامی با پارچه کتان بهگراد برسد. در مرحله آخر نمونه سانتیدرجه  04

.)et  Bertramدقرار داده ش 0د و در معادله خشک و دوباره وزن ش

 .)2003al.,  
 (0معادله)

پختنافت در اثر    
Cooking loss 

= 
اولیه )گرم(وزن  -وزن نهایی)گرم(   

× 144 
 وزن اولیه )گرم(

برای تعیین عیار پادتن تولید شده علیه گلبو  قرمز گوسفند از روش 
)and  Wegmann   لوتیناسیون میکروتیتر استفاده شدهماگ

)Smithies, 1966 .ی حاص  از آزمایش با استفاده از رویه هاداده
GLM افزارنرم Mini Tab  مورد تجزیه و تحلی  آماری قرار گرفتند و
ایسه مقدرصد  پنجآماری  خطای توکی در سطحها توسط آزمون میانگین
 شدند.
 

3- Trichloroacetic acid (Merck, k46451107) 

4- Hydrochloric acid (Merck, k36816017)        



 414     … و رشد محرک پادزیست با مقایسه در بومادران اسانس تأثیر سلطانی نژاد و همكاران،

 نتایج و بحث  

 اسانس بومادران تجزیه ترکیبات شیمیایی

آورده شده  2در جدو   بومادرانثره اسانس گیاه ؤترکیب مواد م
 ترکیبات کیفیت و کمیت که دهدمی نشان محققین هایگزارش است.
 ترکیبات و است متفاوت خیلی بومادران هایگونه اسانس در موجود

 و یاکولوژیک متنوع شرایط به وابسته هاآن درمانی خواص و شیمیایی
 زایشاف با کهطوریبه ،باشدمی جهان متفاوت مختلف مناطق در اقلیمی
 .ابدییم افزایش یا و کاهش ترکیبات برخی میزان گیاه، توسعه و رشد

 آنالیز اسانس حاضر با بسیاری از آنالیزها مشابهت داشت  عمده ترکیبات

 

 ي عملكرد رشدهاشاخص

 3در جدو   یگوشت یهاجوجه عملکردبر خوراکی  یمارهایتأثیر ت
 .آمده است

 144هایی که از سطح در قسمت عملکردی این آزمایش، جوجه
بومادران تغذیه کرده بودند، در پایان دوره گرم در کیلوگرم اسانس میلی

 (P < 44/4) پرورشی وزن نهایی باالتری نسبت به گروه شاهد داشتند
و وزن نهایی در سایر تیمارها تغییر قاب  توجهی را نسبت به گروه شاهد 

کمترین میزان مصرف خوراک در  و همچنین بین خودشان ایجاد نکرد.
گرم در میلی 244نی بود که از سطح ک  دوره پرورش مربوط به پرندگا

کیلوگرم اسانس بومادران تغذیه کرده بودند. البته این اثر فقط در مقایسه 
دار یمعن که بیشترین مصرف خوراک را نشان داد، با تیمار پادزیست

بین سایر تیمارها و از جمله سطح پایین اسانس در  .(P < 44/4)گردید 
داری مشاهده نشد. در ک  دوره عنیمقایسه با گروه شاهد اختالف م

گرم در کیلوگرم میلی 144های تغذیه شده با جیره دارای پرورشی، جوجه
، بهترین ضریب تبدی  را در مقایسه با تیمارشاهد و اسانس بومادران

 (.P < 44/4)پادزیست نشان دادند 

 etنیا         های مکینتایج وزن نهایی این آزمایش با نتایج آزمایش

)2014, al. Makinia( زاده شهیدی و حسینو ایمان Imanshahidi(

)Hosseinzadeh, 2008and  ای مطابقت دارد که دلی  آن را ماده
د دانند که این ماده به همراه آلکالوئیمادران مینام پالماتین در گیاه بوبه

های آزاد شده و باعث در این گیاه موجب واکنش با رادیکا موجود 
شود. در مقاب ، تحقیقاتی های گوشتی میبهبود افزایش وزن در جوجه

های تغذیه شده با گیاه وجود دارد که به عدم بهبود وزن در جوجه
میزان مصرف خوراک  .)et al., Tarladgis 1960(پردازد بومادران می

گرم در کیلوگرم اسانس بومادران استفاده میلی 144در گروهی که از
 .ضریب تبدی  را داشت کرده بود تغییر خاصی نداشت، ولی بهترین

ر د نتایج متناقضی را ارائه می دهند. مطالعات مختلف در این زمینه
های ضروری گیاهان اسانس و روغن تأثیرپژوهشی که به بررسی 

یشن، پونه، رزماری و بومادران بر رشد، عملکرد و هضم مواد مغذی آو
های گوشتی مربوط بود، مشاهده گردید استفاده از اسانس در جوجه

 ودشبومادران منجر به افزایش خوراک مصرفی و بهبود راندمان رشد می
)2007 et al., Cross.( 

ده شد که استفاده از جیره حاوی نیز نشان دا در آزمایشی دیگر
گیاه بومادران تا یک درصد، اثرات مثبتی بر افزایش  مختلف سطوح

)and  Poornia داشته استهای گوشتی مصرف خوراک جوجه

)Eftekhari, 2012  که نتایج مصرف خوراک در مطالعه حاضر با این
در مورد بهبود راندمان رشد  ها در توافق نبوده است، ولیگزارش

در مطالعه دیگری که انجام گرفت،  است و در مقاب ،مشابهت داشته
هیچ گزارشی مبنی بر بهبود میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدی  

های گوشتی خوراک در اثر افزودن گیاه بومادران به جیره غذایی جوجه
زمانی که میزان  ،. و از سوی دیگر)et al.,  Ross(2009 مشاهده نشد
میلی گرم در کیلوگرم افزایش پیدا کرده  244سطح  ن به اسانس بومادرا

ز یکی ا بود، مصرف خوراک نسبت به گروه پادزیست کاهش یافت.
گرم در میلی 244دالی  محتم  کاهش مصرف خوراک در سطح 

دلی   وباشد  تواند وجود رایحه و بوی تند اسانسکیلوگرم اسانس، می
تواند تا حد زیادی مربوط به نوع تفاوت در نتایج مطالعات مختلف می

گیاه دارویی و میزان مواد موثره آن و سطح مورد استفاده گیاه دارویی 
) et al., Lee در جیره و اثرات متقاب  آن با سایر اجزای جیره باشد 

)2003. 

ثره ؤعلت مواد م دارند این گیاه دارویی بهپژوهشگرانی که عقیده 
متعددی  دالی  ،ها داشته باشدات مثبتی بر عملکرد جوجهتأثیرتواند می

 بهبود کنند، از جمله اینکه احتما را برای این بهبود عملکرد ذکر می

 های تیمار شده با گیاهان داروییدر جوجه خوراک ضریب تبدی 

 هایآنزیم ترشح افزایش بر مواد این ثیرتأ و میکروبی ضد اثرات خاطربه

 در هضمی هایآنزیم فعالیت ظرفیت نبودن کام  به هضمی با توجه

های آغازین و همچنین خاصیت خصوص در دورههای گوشتی بهجوجه
همچنین عنوان  .)Kanner, 1994(باشد گیاه بومادران می پاداکسندگی

شده است که بومادران موجب افزایش طو  پرزهای روده و متعاقباً 
 )et al., Yakhkeshi گردد میهای گوشتی بهبود عملکرد در جوجه

ترین مواد موجود در در آزمایشی دیگر، گزارش شد مهم. 2010(
)et  Hossainباشند ین میبومادران پالماتین و متوکسی هیدروکارپات

) 2015 al., این پژوهشگران همچنین عقیده داشتند آلکالوئیدهای .
های آزاد موجود در تواند در واکنش با رادیکا موجود در بومادران می
های زنده جلوگیری نماید. قبال مشخص شده بدن از آسیب به سلو 

های تواند استرس جوجههای آزاد مییکا است که از بین بردن راد
ضریب تبدی  خوراک و وزن بدن را  متعاقباًرا کاهش داده و  گوشتی

آید این است صورت خالصه برمیبهچه از این بحث آن بهبود بخشد.
دمان منظور افزایش و بهبود رانبه هاهای گیاهی یا فیتوبیوتیککه مکم 

ر خود را بیشتند و این مواد اثرات گردتولید به جیره طیور اضافه می
گوارش  بر فلور میکروبی دستگاه ضد میکروبی و تأثیر فعالیت واسطهبه

کنند و موجب بهبود ضریب اعما  می پاداکسندگیو همچنین خواص 
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 .et al., (Golzarand 200(4شوند گوشتی می هایتبدی  غذایی و افزایش مواد مغذی و خاصیت محرک رشد در جوجه
 

 GC/MSدستگاه  اسانس بومادران مورد استفاده با آنالیز ترکیبات شیمیایی -2 جدول

Table 2- Analysis of chemical compounds of yarrow essential oil used by GC/MS 
Row 
 ردیف

 اجزا
Component 

 درصد از ک 
% of total 

یزمان ماندگار  

Retention time 

 محدوده
Area 

1 
فورمکا  

Camphor 
8.62 3.13 4.140e+7 

2 
نئو یس_1.3  

1,8-Cineole 
8.39 8.479 4.019e+7 

3 
 کام،ن

Camphene 
8.211 3.45 3.929e+7 

4 
 کلسیتریو 

Calcitriol 
4.197 8.86 2.008e+7 

5 
نالو یل  

Linalool 
3.879 7.39 1.850e+7 

6 
سایکلنتری  

Tricyclene 
3.152 3.95 1.506e+7 

7 
  یبوت  یمت-2 راتیزوبوتیا

2-Methylbutylisobutyrate 
2.613 5.38 1.2508e+7 

8 
زانتنونیکر  

Chrysanthenone 
2.406 7.94 1.151e+7 

9 
 بورنئو 

Borneol 
2.394 9.3 1.145e+7 

10 
 بنزوفوران

Benzofuran 
1.502 18.7 7.188e+6 

11 
دو ینرول  <E-> 

Nerolidol<E-> 
1.262 18.36 6.038e+6 

12 
نیبتول  

Betulin 
0.869 20.09 4.159e+6 

13 
نتفورانونیم   

Mintfuranone 
0.639 2.28 3.058e+6 

14 
مو یت  

Thymol 
0.519 14.61 2.483e+6 

15 
ندنو یا  

Indenol 
0.496 5 2.375e+6 

16 
نینفتال  

Naphthalene 
0.463 9.66 2.216e+6 

17 
و یبنزند  

Benzenediol 
0.455 5.8 2.179e+6 

18 
تونونی،ریپ  

Piperitenone  
0.393 13.95 1.833e+6 

19 
 کارواکرو 

Carvacrol 
0.368 12.64 1.762e+6 

20 
α- نو یترپ  

α-Terpineol 
0.345 9.74 4.652e+6 

21 
 بنزن

Benzene 
0.249 14.72 1.190e+6 
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 روزگی(02) های گوشتیبر عملکرد رشد در جوجهخوراکی های تیمار تأثیر -3 جدول

Table 3- The effect of dietary treatments on growth performance of broilers (d 42) 

 خوراکیتیمارهای 
Treatments 

 وزن بدن
Body Weight (g/b) 

 مصرف خوراک
Feed Intake 

 (g/b/d) 

 ضریب تبدی  خوراک
FCR1 

(g/g) 

 جیره پایه

Basal diet 
b2469 ab95.57 a1.66 

 گرم اسانس بومادرانمیلی 144 جیره پایه +

Basal diet + 100 mg yarrow essential oil 
a2675 ab92.15 b1.48 

 گرم اسانس بومادرانمیلی 244 جیره پایه +

Basal diet + 200 mg yarrow essential oil 
ab2533 b91.84 ab1.56 

 یار باکتریاییزیست گرممیلی 244 جیره پایه +

Basal diet + 200 mg probiotic 
ab2550 ab94.85 ab1.61 

 هاپادزیستگرم میلی 444جیره پایه + 

Basal diet + 500 mg antibiotics 
ab2600 96.93a 1.59a 

SEM2 42.06 1.15 0.028 
P- value 0.037 0.028 0.006 

a,b باشنددار میدارای اختالف معنیهای هر ستون با حروف غیر مشترک میانگین (P<0.05). 
 ضریب تبدی  خوراک 1

 خطای استاندارد از میانگین 2

a,b Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05). 
1 Feed Conversion Ratio 
2 Standard error of the means 

 

 کیفیت گوشت

و  درصد افت خونابه طی پخت نگهداری آب،، ظرفیت pHمقدار 
 کهتیمارهای خوراکی قرار نگرفت، در حالی تأثیرگوشت تحت  پز

ی میزان اکسایش چرب دهندهنشان اسید، که شاخص تیوباربیتوریک
های تغذیه شده با سطوح مختلف اسانس گوشت است، در جوجه

در شرایط (. 0)جدو   بود هاپادزیستبومادران کمتر از گروه شاهد و 
های گیاهی از جمله اند که اسانسزمایشگاهی، محققان اثبات کردهآ

انند توهای آزاد بوده و میبومادران قادر به کاهش رادیکا  آلکالوئیدهای
)Dehghani های مصنوعی باشند جایگزین مناسبی برای پاداکسندگی

)2018 et al.,. های گیاهی مخلوطی از عصارهای استفاده از در مطالعه
ها و کاهش میزان تیوباربیتوریک اسید در سبب افزایش غلظت فنو 

استفاده از . )et al., Jang 2008(های گوشتی گردید گوشت جوجه
دلی  دارا بودن ترکیبات آروماتیک فعا  بهها اجزای فعا  گیاهان و ادویه
ی،ید چنین از پراکسیداسیون لشوند، همه میسبب افزایش کیفیت الش

یارهای زیست .)Deansand  Dorman, 2000(کنند جلوگیری می
سبب حفظ  در گوشت کسایشهای ادلی  کنتر  واکنشبهنیز باکتریایی 

ها و افزایش ظرفیت نگهداری آب ی آب بین میوفیبری فضای ذخیره
ت ها و تمام عواملی که وضعیها و پروتئینچربیکسایش شوند، زیرا امی

دهد، در میزان از دست رفتن های میوفیبریلی را تغییر میپروتئین
 . افزودن)Enser, 1997and  Wood(رطوبت گوشت مؤثر است 

 مقدار کاهش دلی به احتماالً طیور غذای به یار باکتریاییزیست مکم 

کسایش ا روند کنتر  و گوشت غیراشباع چرب غلظت اسیدهای و چربی
 و دیگر میوگلوبین مانند هاییپرواکسیدان بیشتر تولید دلی به

 گردندمی نگهداری کیفیت بهبود سبب آهن، حاوی هایپروتئین
)2014 et al., Nasehi( . 

شتی، های گوگوشت و فراورده ین دالی  افت کیفیتترمهمیکی از 
اب  ق غیر رنگی وآن فاسد شدن، بی چربی است که نتیجهکسایش ا

هایی و ها یا مولکهای آزاد، اتمفروش بودن محصو  است. رادیکا 
-یبپذیر بوده و آسخاطر وجود الکترون آزاد بسیار واکنشبههستند که 

 ،DNAانند های بدن مناپذیری را به ماکرو مولکو های جبران
)Aghsaghali-Mirzaei  سازندپروتئین، لی،ید و کربوهیدرات وارد می

)2012 et al.,. ز ا اند کهاز طرف دیگر، بسیاری از مطالعات نشان داده
آزاد دارای  هایبین تمامی این مواد، ترکیبات لی،یدی نسبت به رادیکا 

لو ، پراکسیداسیون لی،یدها منجر به مرگ سبیشترین حساسیت هستند. 
-کاهش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و همجنین تولید متابولیت

)et  Aghsaghali-Mirzaeiشود آلدئید میدیهای سمی مانند مالون

)2012 al.,های پیشنهاد شده برای ارزیابی . در میان بسیاری از روش
کسید سنجش دقیقی برای ا آلدئید، تیوباربیتوریک اسید روشدیمالون

ویژه برای گوشت ذخیره شده یا پخته شده بهها شدن لی،یدها در بافت
ا همشخص گردیده است پراکسیداسیون چربی ،حیوانی است. در واقع

. )Cheeseman, 1993(شود منجر به تخریب غشای سلولی می
ا و هلی،یدها با از بین بردن ویتامینکسایش محصوالت حاص  از ا

بب توانند ساسیدهای چرب ضروری گوشت و ایجاد ترکیبات سمی می

file:///C:/Users/Agric/AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/amir/Desktop/Soltaninejad/Hasan/پایان%20نامه%20اصلاحی%206).docx%23_Toc366850896
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  . )Kanner, 1994(بدن انسان شوند های التهابی، سرطان و نقص ایمنی در اثرات نامطلوب از قبی  بیماری
 

 های گوشتی جوجهدر بر کیفیت گوشت سینه خوراکی تیمارهای  تأثیر -4 جدول
Table 4- The effect of dietary treatments on breast meat quality in broilers 

 خوراکیتیمارهای 

Treatments 
pH 

 ز
1 TBARS 

(mg/kg) 

 ظرفیت نگهداری آب
2 WHC 

(%) 

 افت پخت وپز

Cooking 
loss (%) 

 افت خونابه

Drippingloss 

(%) 

 جیره پایه
Basal diet 

5.89 a0.61 60.75 26.12 7.18 

 گرم اسانس بومادرانمیلی 144 جیره پایه +
Basal diet + 100 mg yarrow essential oil 

6.02 b0.33 59.25 32.08 7.43 

 بومادرانگرم اسانس میلی 244جیره پایه + 
Basal diet + 200 mg yarrow essential oil 

6.02 b0.33 57.25 29.39 7.79 

 یار باکتریاییزیستگرم میلی 244جیره پایه + 
Basal diet + 200 mg probiotic 

5.94 b0.32 61.25 33.33 6.34 

 هامیلی گرم پادزیست 444جیره پایه + 

Basal diet + 500 mg antibiotics 
6/00 0.a54 7.43 27.42 6.90 

3SEM
 

0.077 0.037 2.198 2.016 0.372 

P- value 0.702 0.001 0.714 0.086 0.124 
a,b باشنددار میهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین (P<0.05). 

 گرم/ کیلوگرم(هید مالون میلیماده فعا ) دی -تیوباربیتوریک اسید 1
 نگهداری آبظرفیت  2
 خطای استاندارد از میانگین 3

 
a,b Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05). 
1 Thiobarbituric acid-reactive substance (mg malondialdehyde/kg) 

 2 Water holding capacity 
3 Standard error of the means.  

 

 پاسخ ایمنی

تی های گوشبر پاسخ ایمنی هومورا  جوجهخوراکی  تیمارهای تأثیر
زان میها در این زمینه نشان داد که نتایج بررسیآمده است.  4در جدو  

تیمارهای خوراکی  تأثیرروزگی تحت  23در سن پاسخ ایمنی هومورا  
روزگی تحت  02که این شاخص با افزایش سن در قرار نگرفت، در حالی

 کمتر از تیمارهای شاهدعصاره بومادران قرار گرفت و مقدار آن در  تأثیر
 سطوح مختلف اسانس بومادران بود. دارای 

استفاده دو درصدی از پودر بومادران باعث تقویت  ،در آزمایشی
 .)Shahriar-Aghdamd an Nobakht ,2010(سیستم ایمنی شد 

دهد گیاه بومادران برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می
 ، سطح ایمنی هومورا پاداکسندگیو  با دارا بودن خواص ضد میکروبی

ه است، البته مقدار استفاده شده و غلظت ماده گیاهی نیز را افزایش داد
. )et al., Stojanovic 1985( در اثرگذاری آن موثر بوده است

گیاهان بابونه، بومادران و زالزالک  تأثیرهمچنین در یک مطالعه دیگر، 
 (-SH)های تیو  های قرمز وحفاظت گروهگلبو  بر افزایش مقاومت

 کسیدکننده مورد بررسی قرار گرفت. در مقاب  مواد ا
عنوان توان از گیاهان مزبور بهه میها نشان داد کنتایج این بررسی

-اکسیدان طبیعی در پیشگیری و یا درمان بسیاری از بیماریمواد آنتی

 ها، پراکسیداسیون لی،ید باشد استفاده نمودزای آنهایی که عام  بیماری
)2003 et al., Askari( در مطالعه دیگری که انجام گرفت، ماتیوانان .

نشان دادند . )Kalaiarasi, 2007and  Mathivanan(و کالیاراسی
ویرجینامایسین واکنش بدن را  هاگیاهان دارویی نسبت به پادزیست

-افزایش می (SRBC)1 گوسفندعلیه گلبو  قرمز  عیار پادتن نسبت به

های گیاهی از طریق برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند افزودنیدهند. 
 شوندتوانند باعث افزایش سطح ایمنی می Cافزایش فعالیت ویتامین 

)Samman, 1996and  Cook(. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1- Sheep red blood cell 
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 دنبر علیه گلبو  قرمز گوسف (log 2) تیمارهای خوراکی بر عیار پادتن تأثیر -5 جدول
Table 5- The effect of dietary treatments on the antibody titer (log 2) against sheep red blood cell 

 خوراکیتیمارهای 

Treatments 
 روزگی 23

28 days of age 
 روزگی 02

42 days of age 
 جیره پایه 

Basal diet 
4.66 b5.75 

 گرم اسانس بومادران میلی144 جیره پایه +

Basal diet + 100 mg yarrow essential oil 
3.50 a9.30 

 گرم اسانس بومادرانمیلی 244جیره پایه + 

Basal diet + 200 mg yarrow essential oil 
3.00 a9.20 

 یار باکتریاییزیستگرم میلی 244 جیره پایه +

Basal diet + 200 mg probiotic   
4.70 ab7.50 

 انتی بیوتیک گرممیلی 444جیره پایه + 

Basal diet + 500 mg antibiotics  
4.2 7.50ab 

1SEM 0.736 0.060 
P- value 0.395 0.011 

ᵇa, باشند دارمیهای هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین (P<0.05). 
 خطای استاندارد از میانگین1

a,ᵇ Means within each column with uncommon superscripts differ significantly (p<0.05) 
1standard error of the means. 

 

پذیرش قرار گرفته است که مصرف  این موضوع نیز امروزه مورد
تواند منجر به بهبود ایمنی عمومی به شک  های گیاهی میمکم 

ها آن های آنزیمیها، ماکروفاژها و تشدید فعالیتلکوسیت افزایش تعداد
 دگیپاداکسنخواری گردد؛ همچنین خاصیت و افزایش فعالیت بیگانه

منی و منجر به تقویت سیستم ای احتماالًبسیاری از این ترکیبات گیاهی 
شود. در آزمایشی دیگر، مشخص شد گیاه بروز اثرات ضد سرطان می

ن ها، آچیلین، آچیلیفلین و ترکیباتی از ایی ترپنبومادران حاوی سزکوئ
ها، موجب سیتوکین با افزایش تولید و ترشح تواننددست است که می
وند. شها در بدن و بهبود عملکرد سیستم ایمنی افزایش تیتر پادتن

واند تهمچنین، تحقیقات نشان داده است که این خاصیت بومادران می
. )Makinia, 2014(ن نیز ارتباط داشته باشد با ترکیبات تلخ موجود در آ

 )et al., Toghyani 2011(امّا در سمت مقاب ، طغیانی و همکاران 
موفق به مشاهده هیچ گونه اثر مهمی از گیاه دارویی بومادران در تولید 

ند. این ها نشدس  و آنفلوانزا در مرغهای نیوکابادی در برابر ویروسآنتی
 محققین اضافه کردند پارامترهای خونی نیز از لحاظ آماری تحت تأثیر

خ داری بر روی پاسمعنی تأثیرتیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و هیچ 
طور نشد، امّا نسبت هتروفی  به لنفوسیت بهایمنی هومورا  مشاهده 

هش کا یار باکتریاییزیست باهای تغذیه شده توجهی در جوجهقاب 

. مواد گیاهی مورد استفاده در )et al., Toghyani 2011(یافت 
)پودر، عصاره و...(،  های مختلف، نوع و ماهیت ماده افزودنیآزمایش

ثره و سطوح مختلف مورد استفاده آن در جیره و اثرات ؤمیزان ماده م
 اجزای جیره و همچنین وضعیت سالمتی گله و دیگرمتقاب  آن با سایر 

از دالی  ناهمگونی در نتایج گزارشات پژوهشگران  آزمایش شرایط
 شود.مختلف شمرده می

 

 کلی يریگجهینت

گرم در کیلوگرم میلی 144اساس نتایج حاصله، استفاده از سطح  بر
اسانس بومادران باعث افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدی  خوراک 

 02گوسفند در سن علیه گلبو  قرمز  عیار پادتنو همچنین افزایش 
-مقدار شاخص تیوباربیتوریک اسید در جوجه. از طرفی، روزگی گردید

های تغذیه شده با سطوح مختلف اسانس بومادران کمتر از گروه شاهد 
نمود  بندیتوان چنین جمعدر نهایت، با توجه به نتایج حاصله می د.بو

گرم در کیلوگرم میلی 144که استفاده از اسانس بومادران در سطح 
و همانند ترکیبات  ها باشدتواند جایگزین مناسبی برای پادزیستمی

ای هات سودمندی را در تغذیه جوجهتأثیریار باکتریایی قادر است زیست
 داشته باشد.گوشتی 

 

References 
1. Adams, R. P. (2007). Identification of Essential oils Components by Gas Chromatography/Quadrupole Mass 

Spectroscopy. Allured Publishing Corporation, USA, 804 p. 
2. Askari, S., Naderi, G., Ghannadi, A., Gharipour, M., & Golbon, S. (2003). Protective effect of Achillea millefolium, 

Crataegus curvisepala and Matricaria chamomilla on oxidative hemolysis of human erythrocytes and -SH capacity. 
Journal of Medicinal Plants, 2(6), 41-48. (In Persian). 

3. Bertram, H.C., H.J., Andersen, A. H., Karlsson, P., Horn, J., Hedegaard, L., Norgaard., & Engelsen, S. B. (2003). 
Prediction of technological quality (cooking loss and Napole Yield) of pork based on fresh meat characteristics. 



 4144پاییز  3، شماره 41نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     424

Meat Science, 65(2), 707-711. https://doi.org/10.1016/S0309-1740(02)00272-3 
4. Candan, F. M., Unlu, B., Tepe, D., Daferera, M., Polissiou, A., Sokrnen, & Akpulat, H. A. (2003). Antioxidant and 

antimicrobial activity of the essential oil and methanol extracts of Achillea millefolium subsp. Millefolium of on 
Asteraceae. Journal of Ethnopharmacology, 87, 21S-220. https://doi.org/10.1016/S0378-8741(03)00149-1 

5. Casewell, M. C., Friis, E., Marco, P., McMullin, & Phillips, I. (2003). The European ban on growth-promoting 
antibiotics and emerging consequences for human and animal health. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 52, 
159-161. https://doi.org/10.1093/jac/dkg313 

6. Cheeseman, K.H. (1993). Mechanisms and effects of lipid peroxidation. Molecular Aspects of Medicine, 14(3), 191-
197. https:// doi.org/10.1016/0098-2997(93)90005-X 

7. Christensen, L. B. (2003). Drip loss sampling in porcine m. longissimus dorsi. Meat Science, 63(4), 469-477. 
https://doi.org/10.1016/S0309-1740(02)00106-7 

8. Cook, N. C., & Samman, S. (1996). Flavonoids-chemistry, metabolism, cardioprotective effects and dietary sources. 
The Journal of Nutritional Biochemistry, 7, 66-76. https://doi.org/10.1016/S0955-2863(95)00168-9 

9. Cross, D. E., Mcdevith, R. M., Hillman, K., & Agamovic, T. (2007). The effect of herbs and their associated 

essential oils on performance, digestibilities gut microflora in chickens to 28d of age. British Poultry Science, 4, 

496-506. https://doi.org/10.1080/00071660802613286 

10. Dehghani, N., Afsharmanesh, M., Salarmoini, M., & Ebrahimnejad, H. (2018). Characterization of pennyroyal 

(Mentha pulegium) essential oil as an herbal, antibacterial, and antioxidant substance. Comparative Clinical 

Pathology, 27, 1575–1581. https://doi.org/10.1007/s00580-018-2776-4 

11. Dorman, H. J. D., & Deans, S. G. (2000). Antimicrobial agents from plants: Antibacterial activity of plant volatile 

oils. Journal of applied microbiology, 88(2), 308-316. https://doi.org/10.1046/j.13652672.2000.00969.x 
12. Farahi, A., Kasiri, M., Sudagar, M., Soleimani, I. M., & Zorriehzahra, S. M. J. (2012). Effect of dietary 

supplementation of Melissa officinalis and aloe vera on hematological traits, lipid oxidation of carcass and 
performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Online Journal of Animal and Feed Research, 2(1), 1-5. 

13. Garcia, V., Catala-Gregori, P., Hernandaz, F., Megias, M.D., & Madrid, J. (2007). Effect of formic acid and plant 
extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers. Applied Poultry 
Research, 16,555-562. https://doi.org/10.3382/japr.2006-00116 

14. Golzarand, M., Ebrahimi-Mamaghani, M., Arefhosseini, S. R., & Aliasgarzadeh, A. (2004). Effect of lipid oxidation 
of meat enriched with n-3 PUFAs processed Berberis vulgaris in apple vinegar on in broilers. South African Journal 
of Animal Science, 34, 119-123. 

15. Hernandez, F., Madrid, J., Garcia, V., Orengo, J., & Megías, M. D. (2004). Influence of two plant extracts on broilers 
performance, digestibility, and digestive organ size. Poultry Science, 83, 169-174. 
https://doi.org/10.1093/ps/83.2.169 

16. Hossain, M. M., Begum, M., & Kim, I. H. (2015). Effect of Bacillus subtilis, Clostridium butyricum and 
Lactobacillus acidophilus endospores on growth performance, nutrient digestibility, meat quality, relative organ 
weight, microbial shedding and excreta noxious gas emission in broilers. Veterinarni Medicina (Praha), 60(2), 77-
86. doi: 10.17221/7981-VETMED 

17. Imanshahidi, M., & Hosseinzadeh, H. (2008). Pharmacological and therapeutic effects of Berberis vulgaris and its 

active constituent, berberine. Phytotherapy Research, 22, 999-1012.  https://doi.org/10.1002/ptr.2399 
18. Jaimand, K., & Rezaee, M. B. (2004). Investigation on chemical constituents of essential oils from Achillea 

millefolium L. subsp. millefolium by distillation methods. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 
Research, 20(2), 181-190. (In Persian). 

19. Jang, A., Liu, X. D., Shin, M. H., Lee, S. K., Lee, B. D., & Lee, J. H. (2008). Antioxidative potential of raw breast 
meat from broiler chicks fed a dietary medicinal herb extract mix. Poultry Science, 87, 2382-2389. 
https://doi.org/10.3382/ps.2007-00506 

20. Jawad, H. S., Lokman, I. H., Naji, S.A Zuki, A. B. Z.,  &  Kassim, A. B. (2016). Effect of soluble probiotic on 
production performance of Akar Putra Chicken. International Journal of Poultry Science, 15(4), 134-138. 

21. Kanner, J. (1994). Oxidative processes in meat and meat products: Quality implications. Meat Science, 36(1), 169-
189. https://doi.org/10.1016/0309-1740(94)90040-X 

22. Lee, K. W., Everts, H., Kappert, H. J., Yeom, K .H., & Beynen, A. C. (2003). Dietary carvacrol lowers body weight 
gain but improves feed conversion in female broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research, 12(4), 394-399. 
https://doi.org/10.1093/japr/12.4.394 

23. Makinia, M. (2014). The study of the effects of adding Yarrow to Broiler chickens’ ration as the growth stimulant. 
Bull. Bulletin of Environment. Pharmacology and Life Sciences, 3(12), 64-67. 

24. Mathivanan, R., & Kalaiarasi, K. (2007). Panchagavya and Andrographis paniculata as alternative to anti biotic 
growth promoters on haematological, serum biochemical parameters and immune status of broilers. Poultry Science 
Journal, 44, 198-204. 

25. Mirzaei-Aghsaghali, A., Syadati, S. A., & Fathi, H. (2012). Some of thyme (Thymus vulgaris) properties in 
ruminant's nutrition. Annals of Biology Researches, 3(2), 1191-1195. 

https://doi.org/10.1016/S0309-1740(02)00272-3
https://doi.org/10.1016/S0378-8741(03)00149-1
https://doi.org/10.1093/jac/dkg313
https://doi.org/10.1016/0098-2997(93)90005-X
https://doi.org/10.1016/S0309-1740(02)00106-7
https://doi.org/10.1016/S0955-2863(95)00168-9
https://doi.org/10.1080/00071660802613286
https://doi.org/10.1046/j.13652672.2000.00969.x
https://doi.org/10.3382/japr.2006-00116
https://doi.org/10.1093/ps/83.2.169
https://doi.org/10.17221/7981-VETMED
https://doi.org/10.1002/ptr.2399
https://doi.org/10.3382/ps.2007-00506
https://doi.org/10.1016/0309-1740(94)90040-X
https://doi.org/10.1093/japr/12.4.394


 424     … و رشد محرک پادزیست با مقایسه در بومادران اسانس تأثیر سلطانی نژاد و همكاران،

26. Modiri, A., Nobakht, V., & Mehmannavaaz, Y. (2010). Investigation of the effects of different components of nettle, 
mahogany and cactus on the performance and carcass characteristics of broiler chickens. In: Proceedings of the 4th 
Iranian Congress of Animal Science, pp. 254-252. (In Persian). 

27. Nakamura, M., & Katoh, K. (1985). Influence of thawing method on several properties of rabbit meat. Bulletin of 
Ishikawa Prefecture College of Agriculture, 11, 45–49. 

28. Najafi, P., Torki, M., & Modaresi, M. (2008). The effect of adding essential oils of thyme, cinnamon and clove to 
the diet of broilers. In: Proceedings of the First Conference on New Technology in Agriculture and Natural 
Resources, pp. 1587-1581. (In Persian). 

29. Nasehi, B., Chaji, M., Ghodsi, M., & Puranian, M. (2014). Effect of diet containing probiotic on the properties of 
Japanese quail meat during the storage time. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology, 9(4), 77-
86. 

30. Newall, C. A., Anderson, L. A., & Phillipson, J. D. (1996). Herbal medicines. A guide for health-care professionals. 
The pharmaceutical Press, London, pp. 208-210. 

31. Nobakht, A., & Aghdam-Shahriar, H. (2010). The effects of different mixtures of Malva silvestris, AMlhaji 
maurorum and Mentha spicata medical plants on performance, carcass quality and blood biochemical and immunity. 
Journal of Animal Science, 3(3), 51- 63. (In Persian). 

32.  Norouzi, B., Alaw-Qotbi, A. A., Seidavi, A., Schiavone, A., & Martínez, M. A. L. (2015). Effect of different 

dietary levels of Rosemary (Rosmarinus officinalis) and Yarrow (Achillea millefolium) on the growth 

performance, carcass traits and ileal micro-biota of broilers, Italian Journal of Animal Science, 14(3), 448-453. 

https://doi.org/10.4081/ijas.2015.3930 
33. Poornia, K., & Eftekhari, M. (2012). Influence of yarrow on population, size and yield of cellular function as well 

as protein synthesis rate in broiler chickens (21 days old). Third National Conference of Iranian Agricultural 
Biotechnology (Plant, Animal and Industrial), Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian). 

34. Ross, S. P., Lewis, M. R., Mackenzie, A. M., & Reece, L. P. (2009). Feeding yarrow to assist digestion in broiler 
chickens. Harper Adams University College, Project Report. www.harper-adams.ac.uk, pp. 86-87. 

35. Sharifi, S. D., Khorsandi, S. H., Khadem, A. A., Salehi, A, & Moslehi, H. (2013). The effect of four medicinal plants 
on the performance, blood biochemical traits and ileal microflora of broiler chicks. Veterinarski Arhiv, 83(1), 69-80. 

36. Suresh, D., & Srinivasan, K. (2007). Studies on the in vitro absorption of spice principles–curcumin, capsaicin and 
piperine in rat intestines. Food and chemical toxicology, 45(8), 1437-1442. https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.02.002 

37. Stojanovic, G., Radulovic, N., Hashimoto, T, & Palic, R. (2005). In vitro antimicrobial activity of extracts of four 
achillea species: The composition of Achillea clavennae L. (Asteraceae) extract. Journal of Ethnopharmacology, 
101, 185-190. https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.04.026 

38. Tarladgis, B. G., Watts, B. M., Younatan, M. T., & Dudan, L. J. (1960). A distillation method for the quantitative 

determination of malonaldehyde in rancid foods. Journal of the American Oil Chemists Society, 37, 44-48. 

https://doi.org/10.1007/BF02630824 
39. Toghyani, M., Tohidi, M., Toghyani, M., Gheisari, A., & Tabeidian, S. A. (2011). Evaluation of yarrow (Achillea 

millefolium) as a natural growth promoter in comparison with a probiotic supplement on performance, humoral 
immunity and blood metabolites of broiler chicks. Journal of Medicinal Plants Research, 5(13), 2748-2754. 

40. Wegmann, T. G., & Smithies, O. (1966). A simple hemagglutination system requiring small amounts of red cells 

and antibodies. Transfusion, 6(1), 67-73.  https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.1966.tb04696.x 
41. Wood, J.D., & Enser, M. (1997). Factors influencing fatty acids in meat and the role of antioxidants in improving 

meat quality. British journal of Nutrition, 78(01), S49-S60. DOI: https://doi.org/10.1079/BJN19970134 
42. Yakhkeshi, S., Rahimi, S., Niknam, A., & Hoseinian, H. (2010). Effects of yarrow (Achillea millefolium) levels on 

carcass characteristics, serum lipids and immune response of broilers. In: XΙΙΙth European Poultry Conference, 10, 
23-27. 

43. Zhou, X., Wang, Y., Gu, Q., & Li, W. (2010). Effect of dietary probiotic, Bacillus coagulans, on growth 
performance, chemical composition, and meat quality of Guangxi Yellow chicken. Poultry Science, 89(3), 588-593. 
https://doi.org/10.3382/ps.2009-00319 

 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=13705
https://doi.org/10.4081/ijas.2015.3930
http://www.harper-adams.ac.uk/
https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.02.002
https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.04.026
https://doi.org/10.1007/BF02630824
https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.1966.tb04696.x
https://doi.org/10.1079/BJN19970134
https://doi.org/10.3382/ps.2009-00319

