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Introduction The Ferula badrakema from the Apiaceae family is a resinous plant with a strong 

smell that is native to Iran (Rechinger et al., 1994). The anti-bacterial and anti-fungal properties 

of Ferula badrakema are believed to be due to its high content of alpha-pinene and beta-pinene. 

Similar to other Ferula species, this plant is a rich source of sesquiterpene coumarins (Bukreeva 

and Pimenov, 1991). Based on the investigations, no study has been done on the volatile 

compounds of this species. However, studies on other species of this plant that grow in other 

parts of the world have been reported (Başer et al., 2000; Takeoka, 2001, Iranshahi et al., 2006). 

Saccharin is a sulfonamide produced from compounds found in coal tar (Abdelaziz et al., 2011). 

Its taste is 300 to 500 times sweeter than sucrose. Due to its high sweetness, it is widely used to 

improve feed palatability and can increase feed intake (Feighner et al., 1987). Studies by Han et 

al. (2019) have shown that Japanese quails prefer sucrose solution instead of ordinary water due 

to its palatability. However, few studies have been conducted on the physiological relationship 

between sweeteners and the gastrointestinal tract of broilers (Kimmich et al., 1989). Considering 

that most medicinal plants have a bitter taste and reduce the feed consumption and growth of 

chickens, this experiment aimed to investigate the effects of adding sweeteners and preventing 

the activation of bitter taste receptors of the Ferula plant on the growth performance, immune 

system and blood metabolites of chickens. 

Materials and Methods This experiment was conducted using 468 one-day-old commercial 

broilers from the Ross 308 strain with 6 treatments, 6 replicates and 13 birds each in a 

completely randomized design as a 3×2 factorial arrangement (3 levels of Ferula badrakema root 

powder at the levels of 0, 0.75 and 1.5% and two levels of 0 and 0.15% sodium saccharin in 

diet). Standard diets during the periods of starter (1-10 d), grower (11-24 d) and finisher (25-42 

d) were used. The diets were formulated using the UFFDA software to provide all the 

requirements of the broilers based on the recommendations of the Ross 308 strain (2019). 

Throughout the experiment, the birds had ad libitum access to water and feed and an hour 

darkness and 23 hours of light was provided. The initial temperature of the room was 32°C, 

which was reduced by 0.5°C per day according to the Ross company guidelines, until it reached 

21°C at the age of 21 days and remained constant after that. Average feed intake, weight gain 

and feed conversion ratio for each group were measured at the end of each period. To measure 

blood parameters, one male bird at the end of the experiment (42 d), was selected from each 

replicate and blood samples were taken from the wing vein in syringes without anticoagulant, 

and after centrifugation, the sera were collected in 0.5 ml microtubes and kept at -20°C until the 

further analysis. To evaluate the humoral immune response, 0.1 ml sheep red blood cells (SRBC) 

suspension was injected to breast muscle of one bird from each replicate on 28 and 35 d and total 

antibody, IgG and IgM were measured. 
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Results Adding saccharin to the diet caused a significant increase in feed intake during the 

periods of 1-10 and 1-42 days (P < 0.05). The interaction effect of saccharin and Ferula on feed 

intake was significant (P < 0.05) during the periods of 25-42 and 1-42 days; So that the addition 

of Ferula to diets containing saccharin increased feed intake; while in diets without saccharin, it 

reduced feed intake. The body weight gain of chicks at the age of 1-10, 42-25 and 1-42 days in 

the treatment with 0.15% saccharin was significantly (P < 0.05) higher than the treatment 

without saccharin; but adding Ferula had no significant effect on the weight gain. Addition of 

Ferula and saccharin to the diet and their interaction had no significant effect on the carcass traits 

of broilers. Adding saccharin to the diet caused a significant increase (P < 0.05) in blood uric 

acid, but it did not have a significant effect on the concentration of other blood metabolites. An 

independent comparison of Ferula supplemented diets with treatment without it, showed that 

Ferula caused a significant (P < 0.05) increase in blood uric acid, albumin and phosphorus and a 

significant decrease in blood cholesterol and triglyceride. The titer of total antibody and IgG at 

the age of 35 days, as well as IgG and IgM at the age of 42 days, increased compared to its 0 

level under the influence of Ferula consumption.  

Conclusion In general, the results showed that the use of sodium saccharin in the diet prevents 

the reduction of feed intake caused by the bitter taste of Ferula, and the consumption of Ferula 

improves the immune system and reduces the concentration of cholesterol and triglycerides in 

the blood broiler chicks. 

 

Keywords: Ferula badrakema, broiler, sodium saccharin, performance, immune system, blood 

metabolites. 
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کننده شیرین بدون و با (Ferula Badrakema)فروال بدرکما گیاه  ریشه پودراثر افزودن  بررسی

 گوشتی هایجوجه خون هایمتابولیت و ایمنی سیستم رشد، جیره بر عملکردبه سدیم  ساخارین
 

 2مهدی عسکری بدوئی، *1آبادی، احمد حسن1حمیدرضا خواجوی

 .، مشهد، ایرانمشهد کشاورزی، دانشگاه فردوسی گروه علوم دامی، دانشکدة دکتری تغذیه طیور و استاد دانشجوی ترتیببه -1
 .، مشهد، ایرانمشهد ، دانشگاه فردوسیدامپزشکی ، دانشکدةپاتوبیولوژیگروه  استادیار -2

 

 چکیده

کننده ساخارین با و بدون شیرین( Ferula Badrakema)منظور ارزیابی پودر ریشه گیاه فروال بدرکما به این آزمایش

قطعه  864 آزمایش با تعداد های گوشتی انجام شد.های سرم خون جوجه، سیستم ایمنی و متابولیترشد سدیم بر عملکرد
سطح پودر ریشه فروال بدرکما:  سه) 8×2صورت فاکتوریل تیمار به 6با  804روزه سویه تجاری راس جوجه گوشتی یک

در قالب هر تکرار قطعه جوجه  18تکرار و  6درصد ساخارین سدیم( با  17/0درصد و دو سطح صفر و  7/1و  57/0صفر، 
دار مصرف خوراک در سن افزودن ساخارین به جیره باعث افزایش معنیانجام شد.  روز 82به مدت  تصادفی کامالًطرح 

دار بود؛ معنی روزگی 1-82و  27-82روزگی شد. اثر متقابل ساخارین و فروال بر مصرف خوراک در سن  1-82و  10-1
های بدون که در جیرهراک گردید؛ درحالیهای حاوی ساخارین باعث افزایش مصرف خوکه افزودن فروال به جیرهطوریبه

گروه روزگی در  1-82و  82-27، 1-10ها در سن افزایش وزن بدن جوجهمقدار مصرف خوراک شد.  باعث کاهشساخارین 
اما افزودن فروال اثر  ؛داری بیشتر از تیمار بدون ساخارین بودطور معنیدرصد ساخارین به17/0تیمار دارای تغذیه شده با 

داری بر صفات الشه تأثیر معنی هاآنفروال و ساخارین به جیره و اثر متقابل افزودن داری بر افزایش وزن نداشت. معنی
 داری بر غلظت سایرخون شد اما اثر معنی دار اسیداوریکافزودن ساخارین به جیره باعث افزایش معنی ها نداشت.جوجه

دار افزایش معنی که فروال باعث ددا نشانافزودن فروال به جیره با تیمار فاقد آن  مستقل سهیمقاهای خون نداشت. متابولیت
در سن  IgGو  کلیبادیآنتاریع .گلیسیرید خون شدتری دار کلسترول وو فسفر خون و کاهش معنی اسیداوریک، آلبومین

کلی استفاده از  طوربهفروال افزایش یافت. مصرف تحت تأثیر روزگی 82در سن  IgMو  IgGو همچنین روزگی  87
مصرف فروال باعث بهبود سیستم  کرد.در جیره از کاهش مصرف خوراک ناشی از مزه تلخ فروال جلوگیری ساخارین سدیم 

 . دادکاهش درصد  18/60و  75/40را به ترتیب گلیسیرید خون غلظت کلسترول و تریو  شدایمنی 

 های خونمتابولیتساخارین سدیم، عملکرد، سیستم ایمنی، جوجه گوشتی، فروال بدرکما،  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

دارند. به دلیل مشترک  پرندگان روده جمعیت میکروبی و یکروبیم تعادل بهبود در یمهم نقش ییایباکتر ضد یهابیترک

 مقاوم یباکتر یهاهیانتقال سو امکان انسان، یدرمان با مصرف وریط پرورش در استفاده مورد یهاکیوتیبیآنت از یبودن برخ

 عنوانبه هاکیوتیبیآنتبا توجه به مشکل مطرح شده برای  دارد. وجود انسان به وریط ق محصوالتیطر از کیوتیبیآنت به
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د زیادی در زمینه یافتن جایگزین مناسبی برای این مواد صورت گرفته است. اکثر موا یهاشیآزما محرک رشد، تحقیقات و

میکروبی دستگاه جمعیت عمل خود را در ارتباط با بهبود عملکرد طیور از طریق تأثیر بر  هابیوتیکجایگزین شده با آنتی

از  احتماالًمکانیسم ضدباکتریایی مؤثر باشد و  ، باید دارایهاکیوتیبیآنتای کنند. یک جایگزین موفق برگوارش اعمال می

های ی که در طی سالاحتمال های. از جمله جایگزینرا بهبود بخشدو متابولیسم مواد مغذی جذب  ،هضماین طریق بتواند 

 برد ها را نامتوان گیاهان دارویی و عصاره آنمحرک رشد مورد تحقیق قرار گرفته است، می هایبیوتیکاخیر برای آنتی

(2004 ,Hernandez et al.0720 ,Cross et al. ;).  رشد ویی را بر عملکرد تأثیر مثبت گیاهان دار تحقیقاتبعضی از این

 ییگیاهان داروهمچنین،  .اندشده ییشناسا یکروبیبا خواص ضدم یادیاهان زیگ و (.Lee et al, 2004) اندگزارش کرده

سرم  یدهایپیک اشتها و کاهش لی، تحریر کمـک به هضم و جذب مواد مغذینظ یگرید دیفوا یکروبیعالوه بر اثرات ضدم

  .(atheadGre, 2003) دارندخون 

گونه در سراسر  188خانواده چتریان با  .است  Apioideaeزیر خانواده ، Peucedaneaeمتعلق به خانواده Ferulaجنس 

 انداز نظر شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته Ferula گونه از 50و بیش از  در ایران پراکنده است ژهیوبهنواحی مدیترانه و 

(2001 ,Diab et al.2003 ,Razek et al.-El ;). ژیکی زیادی هستند و دارای های فروال دارای تنوع بیولوگونه

 کسیدان هستند. اسرطان و آنتیهایی ضدباکتریایی، ضدقارچی، ضدفعالیت

 که است قوی بوی با صمغی ( گیاهیApiaceaeان )یچترره یاز ت Ferula badrakema یاه فروال بدرکما با نام علمیگ

گمان  .(.Rechinger et al, 1994) است ی(استان خراسان رضوشهرستان درگز، شمال تندوره،  یپارک مل) ایران بومی

پینن باشد. فروال بدرکما -پینن و بتا-دلیل محتوای باالی آلفاه رود که خواص ضد باکتریایی و ضدقارچی فروال بدرکما بمی

Bukreeva and Pimenov, ) ترپن استهای سسکویی، منبعی غنی از کومارینFerulaهای جنس مشابه سایر گونه

روی ترکیبات فرار این گونه انجام نشده است. با این حال، ای های انجام شده هیچ مطالعه. بر اساس بررسی(1991

; .Başer et al, 2000) کنند گزارش شده استی دیگر این گیاه که در سایر نقاط جهان رشد میهامطالعاتی بر روی گونه

2001 ,Takeoka2006 ,Iranshahi et al. ;).  

وجود در قطران م ات( یک سولفونامید است که از ترکیبbenzisothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide-1،2ساخارین )

تر از ساکارز است. امروزه، برابر شیرین 700تا  800طعم ساخارین  .(.Abdelaziz et al, 2011) شودمیزغال سنگ تولید 
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گسترده در خوراک حیوانات، پستانداران، از جمله خوک و نشخوارکنندگان مورد استفاده  طوربهی با قدرت باال هاکنندهشیرین

به دلیل شیرینی باال و کالری کم،  .(; .Buerge et al.2014 ,al. et Moran ;2017 ,Ma et al, 2011) قرار گرفته است

شوند، طعم شیرین نیز با افزایش مصرف خوراک استفاده می یطعمخوشگسترده برای بهبود  طوربهها کنندهبرخی از شیرین

تواند ها میکنندههای غذایی با شیریناند که مکملدادهمطالعات نشان . (.Feighner et al, 1987) خوراک مرتبط است

; .McMeniman et al. ,Sterk et al, 2006)ها شود باعث افزایش مصرف خوراک و در نتیجه بهبود عملکرد رشد در دام

20082020 ,Zhang et al. ;) .آب معمولی ترجیح  یجابهرا بودن، محلول ساکارز  طعمخوشهای ژاپنی به دلیل بلدرچین

های گوشتی ها و دستگاه گوارش جوجهکنندهفیزیولوژیکی بین شیرین د. با این حال، مطالعات کمی بر روی رابطهدهنمی

تواند برای وارش میها در دستگاه گکنندهدرک عملکرد بیولوژیکی شیرین .(.Kimmich et al, 1989) انجام شده است

اینکه اکثر گیاهان با توجه به  های گوشتی مفید باشد.برای جوجه مثل فروال بدرکما مزهتلخی های خوراکافزودنی مصرف

بررسی اثرات افزودن  این آزمایش با هدف شوند،ها میهستند و باعث کاهش مصرف خوراک و رشد جوجه مزهتلخدارویی 

های طعم تلخ گیاه فروال بدرکما بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و جلوگیری از فعال شدن گیرنده و کنندهشیرین

 .انجام شدهای گوشتی سرم خون جوجه هایمتابولیت

 

 هامواد و روش

خریداری شد. تجاری  یکشجوجهیک از  804روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی یک 864 برای انجام این آزمایش تعداد

با میانگین وزن مشابه جوجه قطعه  18هر تکرار در تکرار و  6 ،تیمار 6ها پس از ورود به سالن، توزین شده و به جوجه

)یک تا  زینهای آغاها از جیرهتغذیه جوجه منظوربهقرار داده شدند. ( مجزا جایگاه بستری )پن 86و در داخل شدند تقسیم 

جیره  افزارنرمبا استفاده از ها استفاده شد. جیرهاستاندارد  روزگی( 27-82)  پایانیو روزگی(  11 -28)رشد  ،روزگی( 10

های کاتالوگ جوجه گوشتی سویه ها بر اساس توصیهکه کلیه احتیاجات جوجهند تنظیم شد یاگونهبه UFFDAنویسی 

پودر فروال  درصد 57/0. جیره پایه + 2. جیره پایه، 1تیمارهای آزمایش شامل: . (1جدول کنند )تأمین را ( 2012راس )

 17/0. جیره پایه + 7درصد ساخارین سدیم،  17/0. جیره پایه + 8درصد پودر فروال بدرکما،  7/1. جیره پایه + 8بدرکما، 

درصد پودر  7/1ساخارین سدیم +  درصد 17/0. جیره پایه + 6بدرکما و  درصد پودر فروال 57/0ساخارین سدیم + درصد 
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یک ساعت  نوردهی داشتند. برنامهبه آب و خوراک دسترسی آزاد  طوربهها جوجه ،آزمایش مدتدر تمام  د.بو بدرکمافروال 

راهنمای شرکت  بر اساسگراد بود که درجه سانتی 82ها فراهم شد. دمای اولیه سالن ساعت روشنایی برای آن 28تاریکی و 

گراد رسید و از آن پس ثابت درجه سانتی 21روزگی به  21گراد کاسته شد تا در سن درجه سانتی 7/0راس به ازای هر روز 

 ماند. 

 آزمایشی یهاجیره مغذی مواد ترکیب و دهندهلیتشک مواد -1 جدول

Table 1- Ingredients and nutrient composition of experimental diets 

 اجزای خوراک )%(

Ingredients (%) 

 روزگی 10-1

1-10 d 

 روزگی 28-11

11-24 d 

روزگی 82-27  

25-42 d 
 ذرت

Corn 
34.63 28.84 24.63 

 گندم

Wheat 
10.0 20.0 30.0 

(CP=44%) کنجاله سویا 

Soybean meal (44% CP) 
41.67 37.22 30.88 

سویاروغن   

Soybean oil 
6.73 7.49 8.29 

میکربنات کلس  

Limestone 
1.34 1.2 1.19 

اتفدی کلسیم فس  

Dicalcium phosphate 
1.50 1.3 1.11 

طعام نمک  

Common salt 
0.3 0.29 0.29 

معدنی مواد مکمل  

Mineral premixa 
0.25 0.25 0.25 

 مکمل ویتامینی

Vitamin premixa 
0.25 0.25 0.25 

متیونین -دی ال  

DL-Methionine 
0.4 0.35 0.32 

لیزین هیدروکلرید -ال  

L-Lysine HCl 
0.26 0.17 0.17 

 ترئونین -ال

L-Threonine 
0.07 0.04 0.02 

کربناتسدیم بی  

Sodium bicarbonate 
0.10 0.10 0.10 

 ماسه

Sand 
2.50 2.50 2.50 

شدهمحاسبهترکیبات شیمیایی   

Calculated chemical composition 
بر کیلوگرم( یلوکالریکانرژی قابل متابولیسم )  

Metabolizable energy (kcal/kg) 
3000 3100 3200 

 پروتئین خام )درصد(

Crude protein (%) 
23.0 21.50 19.50 

 کلسیم )درصد(

Calcium (%) 
0.79 0.87 0.96 

)%( دسترسقابلفسفر   

Available phosphorus (%) 
0.395 0.435 0.48 

 لیزین )%(

Lysine (%) 
1.16 1.29 1.44 

 متیونین )%(

Methionine (%) 
0.61 0.51 0.74 
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)%( ینمتیونین + سیست  

Met + Cys (%) 
0.91 0.99 1.08 

 ترئونین )%(

Threonine (%) 
0.78 0.88 0.97 

a ویتامین کردمی تأمین جیره از کیلوگرم هر در را زیر مواد معدنی مواد و ویتامینی مکمل :A ،12700 8المللی؛ ویتامین واحد بینD ،7000 المللی؛ ویتامین واحد بینE ،40 المللی؛ ویتامین واحد بینK ،2/8 

گرم؛اسید میلی 2/8گرم؛ پیریدوکسین، میلی 27/0گرم؛ بیوتین، میلی 2/2یک، ؛ اسید فولگرممیلی 7/62گرم؛ نیاسین، میلی 6/4گرم؛ ریبوفالوین؛ میلی 2/8گرم؛ تیامین، میلی B12 ،02/0گرم؛ ویتامین میلی
-یوناختالف کات -2 گرم.میلی 2/20گرم؛ آهن، میلی 16گرم؛ مس، میلی 27/1گرم؛ ید، میلی 80/0گرم؛ سلنیوم، میلی 120گرم؛ منگنز، میلی 110گرم؛ روی، میلی 7/2اکسیدان، گرم؛ آنتیمیلی 7/14پنتوتنیک، 
 .آنیون جیره

a Provided per kilogram of diet: Vitamin A 12500 IU, vitamin D3 5000 IU, vitamin E 80 IU, vitamin K3 3.2 mg, vitamin B12 0.02 mg, 

thiamin 3.2mg, riboflavin 8.6 mg, niacin 62.5 mg, folic acid 2.2 mg, biotin 0.25 mg, pyridoxine 4.9 mg,, pantothenic acid 18.5 mg, 
antioxidant 2.5 mg, Zn 110 mg, Mn 120 mg, Se 0.30 mg, I 1.25 mg, Cu 16 mg, Fe 20.2 mg. 3 Dietary Cation -Anion difference. 

برای هر  ضریب تبدیل خوراکبرحسب گرم به ازای هر پرنده در روز و ها جوجهمیانگین خوراک مصرفی و افزایش وزن 

توزین، ثبت و برای ش یآزمادر طول دوره  پنهر در گیری شد. تلفات روزانه ها در انتهای هر دوره اندازهگروه از جوجه

از هر واحد آزمایشی با وزن نر روزگی دوره پرورش یک پرنده  82مورد استفاده قرار گرفت. در سن  یخوراک مصرفتصحیح 

. پس از انجام شدالشه تفکیک و شد کشته مهره گردن  ییجابجا به روش شد، انتخاببا میانگین گروه مربوطه مشابه 

 .شد یریگاندازههای مختلف دستگاه گوارش ها و طول بخشتفکیک الشه، وزن نسبی الشه، اندام

نمونه انتخاب و  قطعه پرنده نر روزگی( از هر تکرار یک 82در پایان دوره )سن  ،های خونگیری فراسنجهاندازه منظوربه

 7/0های سرم در میکروتیوب ،شد و پس از سانتریفیوژ گرفتههای فاقد ماده ضد انعقاد خون از ورید بال در سرنگ

، HDLداری شد. مقدار پروتئین تام، گلوکز، کلسترول، آلبومین، گراد نگهدرجه سانتی -20تا زمان آنالیز در دمای  یتریلیلیم

گشایی، توسط دستگاه اتوآناالیزر و با استفاده از های سرم خون پس از یخد، کلسیم و فسفر نمونهگلیسیریاسید اوریک، تری

 گیری شد. های تجاری پارس آزمون اندازهکیت

ه یعل IgM و  IgGتام،  یبادیار آنتین عیی( و تعSRBCق گلبول قرمز گوسفند )یهومورال، از تزر یمنیپاسخ ا یابیارز یبرا

 1/0زان یروزگی دوره پرورش، م 87و  24 یون استفاده شد. در روزهایناسیش هماگلوتیگوسفند و انجام آزماگلبول قرمز 

ق یهای مشخص شده از هر تکرار تزرنه جوجهیدرصد گلبول قرمز در بافر فسفات به عضله س 27ون یتر از سوسپانسیلیلیم

ژ یفینجام شد. بعد از لخته شدن خون، سرم به کمک سانترا یریگخوند بال یدوره پرورش از ور 82و  87 یشد. در روزها

 IgG تام و یبادیار آنتی. عدیگردره یذخ گرادیسانتدرجه  -20 یو در دما جدا شدقه( یدق10قه به مدت یدور در دق 8000)

ستم کمپلمان، یرفعال کردن سیجهت غ .(et al. ylmamurA, 2021) ن شدییون تعیناسی، با روش هماگلوت SRBCه یعل

م یها به دو بخش تقسسرم و سپس ینگهدار گرادیتساندرجه  76 یقه در دمایدق 80به مدت  ییگشاخیها پس از سرم
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 منظوربهمورد استفاده قرار گرفت.  IgG ارین عییتام و بخش دوم جهت تع یبادیار آنتین عییشدند. بخش اول جهت تع

 Sigma, St, Louisمرکاپتواتانول ) -2درصد  8/1ها، محلول در بخش دوم نمونه IgG ارین عییو تع IgM رفعال کردنیغ

Mo, USAگرادیسانتدرجه  85 یقه در دمایدق 80مدت )حجمی( با سرم مخلوط شد و به 1:1صورت ه( در بافر فسفات ب 

ادداشت شد. ی 2 یتم بر مبنایون در آن صورت گرفت بر اساس لگاریناسیدرصد آگلوت 70ن چاهک که یشماره اول ره شد.یذخ

ون مشاهده شد. از تفاضل یناسی، آگلوتSRBC یحاو یهااز چاهک یمیکه حداقل در ن گزارش شدمثبت  یهنگامجه ینت

.Almamury et al, ) دیگردمحاسبه   Mنیمونوگلوبولیار ای، ع SRBCهیتام عل یبادیار آنتیاز ع  Gنیمونوگلوبولیار ایع

   .(Awad, Ghareeb et al. 2008)شد  ( محاسبه1رابطۀ ) با دوره کل برای تولید شاخص .(2021

شاخص کارایی تولید اروپایی =
    وزن زنده(کیلوگرم) × درصد ماندگاری

ضریب تبدیل خوراک × سن(روز)
 (1)رابطه                                                          

 .مورد استفاده قرار گرفت تولید شاخص و اقتصادی هایشاخص بهتر برای محاسبه پرورش دورة انتهای در بدن وزن

 درآمد مصرفی، خوراک لوگرمیک هرهزینه  ،وزن زنده لوگرمیک هر دیتول یخوراک برا نهیهز اقتصادی شامل هایشاخص

 به توجه با بود. خوراک از هزینۀ جوجه فروش از حاصل درآمد تفریق حاصل که سود ناخالص و هاجوجه فروش از حاصل

 نبود دلیل به شد. انجام محاسبهها،  همراه افزودنی به خوراک کیلوگرم هر قیمت و پرورش انتهای دورة در جوجه قیمت

 یکسان تیمارها برای هاهزینه سایر پرورش، هایدر هزینه تغذیه عمدة سهم به توجه با و هاهزینه به همۀ دسترسی شرایط

 Mahmoodtabar, Karimi) گردید محاسبه حسابداری سود همان یا ناخالص سود آزمایش، این در و فرض شد

Torshizi et al. 2018). 

سطح پودر ریشه فروال  8) 8×2 اساس آرایش فاکتوریل بر SAS افزارنرم GLMبا استفاده از رویه دست آمده بهنتایج 

تصادفی مورد تجزیه  کامالًدر قالب طرح درصد ساخارین سدیم(  17/0درصد و دو سطح صفر و  7/1و  57/0بدرکما: صفر، 

 درصد انجام شد. 7آزمون توکی در سطح احتمال  باها آماری قرار گرفت. مقایسه میانگین

 

 و بحث نتایج
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شد  یریگش اندازهین آزمایمورد استفاده در ا یاسانس ریشه گیاه فروال بدرکما موجود در یهافالونوئیدو  یفنلمواد  غلظت

 .بود درصد 21/15( DPPH) آن اکسیدانیلیتر اسانس و فعالیت آنتیمیکروگرم بر میلی 85/21و  88/87به ترتیب که 

 رشد عملکرد

 اثرشده است.  گزارش 2ی گوشتی در جدول هاجوجهرشد رین سدیم بر عملکرد ااثرات استفاده از پودر فروال بدرکما و ساخ

 17/0سطح  کهیطوربه ؛P) < 07/0) بوددار معنیروزگی  1-82و  1-10 یهادورهوراک در ساخارین سدیم بر مصرف خ

کننده پودر فروال بدرکما و شیریناثر  تداخل. شدافزایش مصرف خوراک  باعثنسبت به سطح صفر آن ساخارین  درصد

درصد پودر فروال بدرکما و تیمار حاوی  7/1تیمار حاوی  کهیطوربهبود؛  داریمعنروزگی  27-82 ساخارین سدیم در دوره

کننده درصد پودر فروال بدرکما بدون شیرین 7/1درصد ساخارین سدیم بیشترین میزان مصرف خوراک و تیمار حاوی  17/0

مورد بین سطوح پودر فروال بدرکما  تداخل ،. همچنین(P < 07/0) ساخارین سدیم کمترین میزان مصرف خوراک را داشتند

توان در این مورد می ؛P) < 07/0) دار بودیمعنمصرف خوراک در کل دوره پرورش  در موردو ساخارین سدیم استفاده 

کننده ساخارین سدیم بیشترین میزان مصرف خوراک درصد شیرین 17/0درصد پودر فروال بدرکما و  7/1تیمار حاوی  گفت،

کننده ساخارین سدیم کمترین میزان مصرف خوراک را در کل درصد پودر فروال بدرکما و بدون شیرین 7/1و تیمار حاوی 

افزایش وزن بدن  باعثدرصد  17/0که مصرف ساخارین سدیم در سطح  دادنتایج مطالعه حاضر نشان دوره پرورش داشتند. 

 17/0تیمار حاوی  در روزگی 82تا  27در دوره افزایش وزن بدن . همچنین P) < 07/0) روزگی گردید 10تا  یکدر دوره 

در کل دوره  .P) < 07/0) شددار کننده بود معنیساخارین سدیم در مقایسه با تیماری که بدون شیرین کنندهنیریشدرصد 

کننده ساخارین سدیم افزایش وزن بیشتری نسبت به تیمار بدون درصد شیرین 17/0نیز تیمار حاوی روزگی(  1-82)پرورش 

اثر سطوح متفاوت پودر ریشه گیاه  گزارش شده است، 2 شماره در جدول طور کههمان .P) < 07/0) ساخارین سدیم داشت

 . P) < 07/0) نبوددار معنیهای پرورشی از دوره کیچیهدر های گوشتی جوجه خوراکل یب تبدیضرفروال بدرکما بر 

مصرف گیاهان دارویی با اثرات درمانی مشخص و عوارض جانبی کمتر، احتماالً جایگزین مناسبی برای داروهای شـیمیایی 

های اثر گیاهان دارویی بر عملکرد جوجهدرباره  در جهـان در حـال گـسترش اسـت. هاآنبـوده و تمایل به اسـتفاده از 

داری بر معنی ریتأث هاآنگیاهان دارویی و عصاره مطالعات نشان داده است که  .وجود دارد یضینقضد و های گوشتی گزارش

نشان دادند  (Abdollahi et al. 2013) . عبدالهی زاوه و همکاران(.Hernandez et al, 2004) خوراک مصرفی ندارند
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. این محققان نداشت های گوشتیجوجه رشد داری بر عملکردمعنی ریتأثدرصد  8در سطوح صفر تا  فروال گوموساپودر ریشه 

 استفاده نکرده بودند.  کنندهنیریشها از در جیره جوجه

 خوراکو ضریب تبدیل بدن وزن  افزایش های حاصل از گیاهان دارویی در جیره طیور براثرات مثبت افزودن اسانس

با توجه به نتایج مطالعه  که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. (.Lee et al, 2004)شده است گزارش  ی گوشتیهاجوجه

کننده ساخارین سدیم باعث افزایش مصرف  بدرکما و شیرینحاضر، تداخل بین سطوح مورد استفاده از پودر ریشه گیاه فروال

رغم اینکه دهد علیروزگی و همچنین در کل دوره گردید. این امر نشان می 82تا  27های گوشتی در دوره خوراک در جوجه

 کنندهنیریشاز دلیل استفاده طعم تلخ ریشه گیاه فروال بدرکما )در اثرات اصلی( باعث کاهش مصرف خوراک گردید، اما به

ساخارین سدیم در جیره، تلخی ریشه گیاه فروال بدرکما خنثی شد و مصرف خوراک در تیمارهای حاوی ساخارین سدیم 

تغذیه اسانس گیاهان دارویی اند که افزایش یافت. همچنین محققان گزارش کرده کنندهنیریشنسبت به تیمارهای بدون 

مصرف  ،افزایش وزن بدن ث بهبودباعجیره درصد  1/0 هایدر غلظت (ویشنآ، بومادران و یرز مار، پونه، مرزنجوش)

طور کلی بهبود عملکرد رشد در هنگام استفاده از گیاهان به .(.Cross et al, 2007) گردید خوراک و ضریب تبدیل خوراک

تواند به علل گوناگون از جمله وجود ترکیبات شیمیایی مختلف در گیاهان دارویی که اثرات مفیدی بر فعالیت دارویی می

های مضر دستگاه گوارش و ل میکروارگانیسموری از مواد خوراکی و همچنین از بین بردن عواملی مثگوارشی و بهبود بهره

 .(amelK, 2001)مواد خوراکی باشد 

 در سنین مختلف های گوشتیبر عملکرد جوجهدر جیره کننده ساخارین سدیم اثر پودر ریشه گیاه فروال بدرکما با و بدون شیرین -2جدول 

Table 2- The effect of dietary root powder of the Ferula badrakema with and without sodium saccharin sweetener on the performance of broiler chickens 

 ضریب تبدیل خوراک )گرم/پرنده/روز(افزایش وزن بدن  )گرم/پرنده/روز(مصرف خوراک   

 Feed intake (g/bird/day) Body Weight Gain (g/bird/day) Feed conversion ratio (g/g)  تیمارها

Treatments (%) 
1-10 d 11-24 d 25-42 d 1-42 d 1-10 d 11-24 d 25-42 d 1-42 d 1-10 d 

11-

24d 
25-

42d 
1-42d 

 b20.90 65.09 153.77 b91.23 b19.21 45.48 b73.16 b51.38 1.09 1.43 2.15 1.77 0 ساخارین سدیم

SAC 0.15 a21.50 66.55 159.33 a94.46 a19.61 46.46 a76.64 a54.58 1.10 1.43 2.09 1.73 

SEM  0.19 1.09 1.55 0.63 0.12 0.54 1.34 0.32 0.01 0.03 0.03 0.01 

P. Value  0.03 0.35 0.02 0.01 0.02 0.21 0.01 <.0001 0.56 0.98 0.25 0.06 

 1.78 2.19 1.45 1.10 52.14 71.82 45.90 19.36 92.01 156.55 66.33 21.27 0 فروال بدرکما

FB 0.75 21.05 65.66 155.62 92.92 19.45 46.18 74.59 53.44 1.08 1.42 2.10 1.72 
 1.5 21.29 65.47 157.50 93.61 19.41 45.83 75.97 53.36 1.10 1.43 2.08 1.75 

SEM  0.23 1.33 1.90 0.77 0.14 0.66 1.64 0.40 0.02 0.04 0.04 0.02 

P. Value  0.71 0.89 0.79 0.35 0.91 0.92 0.21 0.05 0.62 0.81 0.18 0.09 

 اثرات متقابل بدرکما روالف ساخارین سدیم
Interaction effects SAC FB 

0 0 21.29 65.30 ab157.00 ab92.82 19.32 45.94 71.82 b51.17 1.10 1.43 2.20 a1.81 

0 0.75 20.73 65.24 ab153.38 b90.75 19.29 45.51 71.53 b51.71 1.07 1.44 2.15 ab1.75 
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0 1.5 20.69 64.73 b.00150 b90.14 19.02 44.98 71.48 b51.25 1.09 1.44 2.11 ab1.76 

0.15 0 21.23 67.37 ab156.10 ab93.02 19.41 45.85 71.82 ab53.11 1.09 1.47 2.19 ab1.75 

0.15 0.75 21.37 65.69 ab157.85 ab93.27 19.61 46.86 77.64 a55.16 1.10 1.40 2.05 b1.69 

0.15 1.5 21.89 66.59 a164.05 a97.09 19.80 46.67 80.46 a55.48 1.11 1.42 2.04 ab1.75 

SEM  0.33 1.88 2.69 1.10 0.20 0.94 2.33 0.56 0.02 0.05 0.06 0.03 

P. Value  0.18 0.90 0.04 0.01 0.24 0.61 0.16 0.01 0.72 0.69 0.70 0.53 

 سه مستقلیمقا

Contrast 
FB0 vs FB0.75 and FB1.5 

P. Value 0.11 0.30 0.20 0.21 0.10 0.56 0.60 0.10 0.0006 0.57 0.20 0.35 
b-a هستند دارمعنی اختالف باشند، داراینمی مشترک حرف دارای که ستون هردر  هامیانگین (07/0P<). 

a-b Means with different letters within a column are significantly different (P < 0.05). 
FB: Ferula badrakema; SAC: Saccharin sodium  

 

 صفات الشه

کبد،  شامل قلب، بدنهای بر وزن نسبی اندامداری اثر معنیکه تیمارهای مختلف  دادنشان  8در جدول  گزارش شدهنتایج 

بین سطوح مختلف  تداخلهمچنین  .P) < 07/0) نداشتندسینه و کل الشه  ها،ران، شکمی، چربی محوطه کوچکروده 

سه یمقا .P) < 07/0)دار نبود معنیبه لحاظ آماری های داخلی بر وزن نسبی اندامفروال بدرکما و ساخارین سدیم ریشه پودر 

تفاوت های داخلی وزن نسبی اندام مار فاقد آن در موردیپودر ریشه گیاه فروال بدرکما و ت یدارا یمارهایبین ت مستقل

 . P) < 07/0) شان ندادن یدارمعنی

کننده ساخارین سدیم دار نبودن اثر استفاده توأم پودر ریشه گیاه فروال بدرکما و شیریننتایج پژوهش حاضر در رابطه با معنی

ها، سینه، کبد، روده کوچک و سنگدان مشابه با نتایج آزمایش عبدالهی زاوه و همکاران بر وزن نسبی الشه، ران

(2013 ,et al. Abdollahi) مختلف روده تحت تأثیر افزودن  هایبخشو اندازه ها این اندامگزارش کردند وزن که  است

وزن  در مورد فوقنتایج پژوهش حاضر با نتایج آزمایش در عین حال، . یردگمیپودر ریشه باریجه )فروال گوموسا( قرار ن

گزارش  (ghyani et al.To4, 201) رانها، کبد و چربی حفره شکمی مغایرت داشت. طغیانی و همکانسبی سینه، ران

دار دانه بر درصد الشه و وزن چربی محوطه شکمی معنیکردند که استفاده از سطوح مختلف گیاهان دارویی نعناع و سیاه

یدهای سرم خون، ذخیره پتوانند با کاهش لیهای گیاهان دارویی میاسانس .استبه با نتایج پژوهش حاضر نبود که مشا

شوند  کنندهمصرفچربی در محوطه شکمی را کاهش دهند و باعث بهبود کیفیت الشه و همچنین حفظ سالمتی 

(2000 ,Yoshioka et al.) . ویانا و همکاران(2019 ,Viana et al.) داری در وزن نسبی گزارش کردند که تفاوت معنی

با تیمارهای مختلف از جمله مرتنول مشاهده نشد که با نتایج مطالعه حاضر  های تحت درمانهای مختلف موشاندام
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در توجهی گونه اختاللی در عملکرد کلیه یا کبد وجود نداشت، زیرا تغییر قابلهمچنین بیان شده است که هیچ .مطابقت دارد

 های تحت درمان مشاهده نشد.( در بین گروهALTسطح سرمی کراتینین/ آلبومین/ اوره یا آالنین آمینوترانسفراز )

 یروزگ 82در سن  یگوشت یها)درصد وزن زنده بدن( جوجه داخلی یهاوزن الشه و اندامبر در جیره کننده ساخارین سدیم اثر پودر ریشه گیاه فروال بدرکما با و بدون شیرین -3جدول 

Table 3- The effect of dietary root powder of the Ferula badrakema with and without sodium saccharin sweetener on the edible carcass and 

internal organs (% of live body weight) in broilers on 42 days of age 

 تیمارها
 سطوح

(%) 

 مصرفقابل الشه سینه هاران شکمیچربی محوطه  سنگدان کوچکروده  کبد قلب

Treatments 
Levels 

(%) 
Heart Liver Small 

intestine 
Gizzard Abdominal fat 

pad 
Thighs Breast Edible carcass  

 65.65 25.01 20.07 1.27 1.34 3.16 2.29 0.43 0 سدیمساخارین 

SAC 0.15 0.40 2.30 3.25 1.35 1.34 20.28 25.26 65.60 
SEM  0.02 0.08 0.09 0.04 0.09 0.38 0.51 0.71 

P. Value  0.17 0.98 0.49 0.87 0.57 0.71 0.73 0.96 

 66.06 26.09 19.95 1.33 1.35 3.24 2.18 0.41 0 فروال بدرکما

 0.75 0.41 2.29 3.24 1.41 1.20 19.95 24.57 65.25 

FB 1.5 0.42 2.41 3.15 1.27 1.39 20.63 24.74 65.57 
SEM  0.02 0.09 0.11 0.05 0.11 0.47 0.62 0.87 

P. Value  0.92 0.25 0.79 0.20 0.44 0.50 0.18 0.80 

ساخارین سدیم 
SAC 

 بدرکمافروال

FB 

 اثرات متقابل
Interaction effects 

0 0 0.41 2.11 3.16 1.38 1.42 20.13 25.22 65.40 
0 0.75 0.45 2.32 3.30 1.44 1.02 20.04 24.46 65.93 
0 1.5 0.43 2.45 3.03 1.18 1.37 20.05 25.35 65.61 

0.15 0 0.41 2.25 3.31 1.32 1.25 19.77 26.97 66.71 
0.15 0.75 0.37 2.26 3.18 1.36 1.37 19.85 24.68 64.57 
0.15 1.5 0.41 2.37 3.27 1.35 1.41 21.21 24.14 65.52 

SEM  0.01 0.05 0.06 0.03 0.06 0.27 0.36 0.50 

P. Value  0.42 0.66 0.49 0.18 0.25 0.46 0.26 0.56 

 سه مستقلیمقا

Contrast 
FB0 vs FB0.75 and FB1.5 

P. Value  0.34 0.10 0.99 0.54 0.33 0.84 0.65 0.67 
FB: Ferula badrakema; SAC: Saccharin sodium  

 

 های سرم خونمتابولیت

های های بیوشیمیایی سرم خون جوجهبولیتسدیم به جیره بر متا پودر ریشه فروال بدرکما با و بدون ساخارینافزودن اثر 

بین سطوح پودر فروال بدرکما  تداخلکه  دهدمیجدول نشان  این در ارائه شدهنتایج  .خالصه شده است 8در جدول گوشتی 

میزان . P) < 07/0) بوددار روزگی معنی 82گوشتی در سن  هایهو ساخارین سدیم بر میزان اسید اوریک سرم خون جوج

در با افزایش سطح فروال بدرکما  کهینحوبههای گوشتی تحت تأثیر پودر فروال بدرکما قرار گرفت آلبومین سرم خون جوجه
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. سطوح مورد استفاده ساخارین سدیم تأثیری بر میزان آلبومین P) < 07/0) میزان آلبومین سرم خون افزایش یافتجیره، 

بین سطوح مختلف فروال بدرکما و ساخارین سدیم  یتداخلاثر همچنین  .P) < 07/0)های گوشتی نداشت سرم خون جوجه

های گوشتی کلسترول سرم خون جوجهغلظت  .P) < 07/0) بوددار نبه لحاظ آماری معنیآلبومین سرم خون  غلظتبر 

استفاده از ساخارین سدیم تأثیری بر میزان  . سطوح موردP) < 07/0) فروال بدرکما کاهش یافتپودر ریشه گیاه تحت تأثیر 

بین ساخارین سدیم و فروال بدرکما تأثیری بر  تداخل ،همچنین .P) < 07/0)های گوشتی نداشت کلسترول سرم خون جوجه

بین سطوح  تداخلدهد که نتایج موجود نشان می .P) < 07/0)های گوشتی نداشت میزان کلسترول سرم خون جوجه

؛  (P < 07/0) بوددار های گوشتی معنیگلیسیرید سرم خون جوجهمختلف ساخارین سدیم و فروال بدرکما بر میزان تری

کمترین میزان دارای درصد پودر ریشه فروال بدرکما  57/0تیمار حاوی سطح صفر ساخارین سدیم و  کهیطوربه

گلیسیرید فروال بدرکما دارای باالترین میزان تری هگلیسیرید سرم خون و تیمار بدون ساخارین سدیم و پودر ریشه گیاتری

 سرم خون بود.

. اما (P < 07/0) بوددار معنیگوشتی  یهاجوجهمیزان فسفر سرم خون  اثر سطوح مورد استفاده از پودر فروال بدرکما بر

همچنین  .P) < 07/0)های گوشتی نداشت سطوح مورد استفاده از ساخارین سدیم تأثیری بر میزان فسفر سرم خون جوجه

بین سطوح  مستقلسه یمقا. P) < 07/0)د بودار نبین سطوح مختلف پودر فروال بدرکما و ساخارین سدیم معنی تداخل

 07/0) گلیسیرید و فسفر تحت تأثیر قرار گرفتمختلف پودر ریشه گیاه فروال بدرکما بر میزان اوریک اسید، کلسترول، تری

> (P.  ،همچنین نتایج نشان داد که پارامترهای پروتئین تامHDL گلوکز، کلسترول و کلسیم سرم خون تحت تأثیر ،

 . P) < 07/0)تیمارهای مورد آزمایش قرار نگرفت 

افزودن پودر ریشه فروال بدرکما در مطالعه حاضر باعث کاهش غلظت کلسترول سرم خون گردید. بیان شده است که مواد 

. نقش گیاهان دارویی و (Tschirch, 2000) تواند سبب کاهش لیپیدهای خون شوندمؤثره موجود در گیاهان دارویی می

. همچنین بیان شده (Craig, 1999)های فرار آن در کاهش کلسترول و محافظت در برابر سرطان گزارش شده است روغن

های گوشتی کاهش داده است ها غلظت کلسترول سرم را در جوجههای فرار آناست که افزودن گیاهان دارویی و روغن

(1995 ,t al.e Case) که. در مطالعه عبدالعزیز و همکاران ،(2011 ,Abdelaziz et al.)ای در غلظت کاهش قابل مالحظه
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چه که در سایر حیوانات مقایسه با تیمار کنترل مشاهده شد و با آنهای تحت درمان با ساخارین در گلوکز سرم خون موش

  ارش شده مطابقت داشت.گز

توان آن را ها ایفا کند که میطور غیرمستقیم نقش خاصی در متابولیسم کربوهیدراتتجویز خوراکی ساخارین ممکن است به

. (.Abdelaziz et al, 2011)رتبط دانست هایی که ساخارین مصرف کرده بودند مبه اختالل در عملکرد کبد موش

گلیسیرید و کلسترول تام در پاسخ به نشان دادند که سطح تری (.Abdelaziz et al, 2011) و همکاران لعزیزعبدا ،همچنین

توضیح احتمالی این کاهش که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد.  یابدها کاهش میتجویز خوراکی ساخارین به موش

بر متابولیسم لیپید و پراکسیداسیون لیپیدی باشد. مطالعات نشان دلیل اثر مستقیم یا غیرمستقیم ساخارین ممکن است به

 .(Roberfroid, 2008)توسط کبد است   VLDLسرم خون به علت کاهش سنتز گلیسیریدتری دهد که کاهش میزانمی

است و کلسترول  گیلسیریدتری دلیل کاهش لیپوپروتئینهای حاویسرم به کلسترول کل گزارش شده است که کـاهش

شوند نقش مهمی در کاهش میه تمیکروبی روده با تجزیه اسیدهای صفراوی که در کبد از کلسترول ساخجمعیت است. 

ویی، باعث افزایش غلظت رها و گیاهان دابیوتیککلسترول سرم دارند بنابراین استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی نظیر آنتی

در این آزمایش استفاده توأم فروال بدرکما و ساخارین سدیم  .(.Tannock et al, 1989)شوند کلسترول سرم خون می

گلیسریدهای سرم خون تحت تأثیر استفاده توأم سطوح مختلف فروال بدرکما نداشت؛ ولی تری HDLتأثیری بر کلسترول و 

های مضر دستگاه به دلیل کاهش جمعیت باکتری احتماالًکاهش یافت که  یداریمعنطور با و بدون ساخارین سدیم به

گوارش در اثر استفاده توأم فروال بدرکما و ساخارین سدیم در جیره است که باعث کاهش تجزیه اسیدهای صفراوی شده و 

ساز اسیدهای صفراوی( کمتری از دستگاه گوارش خارج شده است. افزون بر این، غلظت باالی کلسترول )پیش بیترتنیابه

سیدهای صفراوی در روده، تشکیل میسل را تسهیل نموده و در نتیجه باعث افزایش جذب چربی از روده و افزایش غلظت ا

سید اوریک در سرم خون ا . افزایش سطح(; .Feighner et al.1989 ,Tannock et al, 1987)یدهای خون شده است پلی

که باعث افزایش  (.Abdelaziz et al, 2011)های گوشتی در مطالعه حاضر با نتایج آزمایش عبدالعزیز و همکاران جوجه

های گوشتی تحت با توجه به نتایج این آزمایش غلظت فسفر سرم خون جوجه اوره خون در موش شده است مطابقت دارد.

تواند وجود اسید فایتیک لی آن میتأثیر سطوح مورد استفاده از پودر ریشه فروال بدرکما قرار گرفت که یکی از دالیل احتما

 های با منشاء گیاهی باشد.در خوراک
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 یروزگ 82 سن در یگوشت یهاجوجهخون سرم  هایمتابولیتبر  درر جیره کننده ساخارین سدیماثر پودر ریشه گیاه فروال بدرکما با و بدون شیرین -4جدول 

Table 4- The effect of dietary root powder of the Ferula badrakema with and without sodium saccharin sweetener on the blood serum 

metabolites in broiler chickens at 42 days 

 % تیمارها

اوریک اسید 
گرم بر )میلی

 دسی لیتر(

آلبومین )گرم 
 بر دسی لیتر(

پروتئین 
گرم بر )

 دسی لیتر(

های لیپو پروتئین
با چگالی باال 

گرم بر دسی )میلی
 لیتر( 

گلوکز 
گرم بر )میلی

 دسی لیتر(

کلسترول 
گرم بر دسی )میلی

 لیتر(

 گلیسیریدتری
گرم بر )میلی

 دسی لیتر(

کلسیم 
گرم بر )میلی

 دسی لیتر(

گرم فسفر )میلی
 بر دسی لیتر(

Treatments % 
Uric acid 

(mg/dl) 

Albumi

n (g/dl) 

Total 

protein 

(g/dl) 

 1HDL

(mg/dl) 

Glucose 

(mg/dl) 

Cholesterol 

(mg/dl) 

Triglyceri

de (mg/dl) 

Calcium 

(mg/dl) 

Phosphor

us (mg/dl) 

 b3.88 1.35 3.44 46.78 117.28 113.28 77.72 8.43 6.72 0 ساخارین سدیم

SAC 0.15 a4.49 1.40 3.32 47.83 122.94 111.33 75.89 9.01 6.95 

SEM  0.15 0.03 0.05 1.67 5.54 3.69 3.19  0.30 0.20 

P. Value  0.007 0.27 0.09 0.66 0.48 0.71 0.69 0.18 0.41 

 b3.63 b1.32 3.32 48.08 126.67 a123.50 a93.17 8.85 b6.42 0 فروال بدرکما

 0.75 a4.27 ab1.36 3.35 45.58 118.50 b99.17 b64.08 8.37 b6.57 

FB 1.5 a4.66 a1.46 3.47 48.25 115.17 ab114.25 b73.17 8.93 a7.52 

SEM  0.18 0.04 0.06 2.04 6.78 4.52 3.91 0.37 0.24 

P. Value  0.001 0.02 0.14 0.59 0.48 0.003 <.0001 0.527 0.006 

ساخارین سدیم 
SAC 

 فروال بدرکما
 FB 

 اثرات متقابل
 Interaction effects 

0 0 
b2.75 

b1.30 3.38 45.67 129.5 123.83 a95.33 8.45 ab6.53 

0 0.75 
b2.75 

ab 1.37 3.43 45.5 107 .17 99.5 c57.33 8.13 a 7.66 

0 1.5 a 4.29 ab 1.40 3.50 49.17 115.17 116.5 abc80.50 8.7 ab 7.38 

0.15 0 a 4.52 ab 1.33 3.25 50.5 123.83 123.17 ab91.00 9.25 ab 7.15 

0.15 0.75 a 3.94 ab 1.35 3.27 45.67 129.83 98.83 bc70.83 8.62 b 6.03 

0.15 1.5 a 5.02 a 1.52 3.45 47.33 115.17 112 b65.83 9.17 ab6.25 

SEM  0.10 0.02 0.03 1.18 3.92 2.61 2.26 0.21 0.14 

P. Value  0.0002 0.40 0.77 0.50 0.31 0.94 0.05 0.94 0.77 

 مقایسه مستقل

Contrast 

FB0 vs FB0.75 and FB1.5 

P. Value  <.0001 0.10 0.32 0.66 0.11 0.02 0.0003 0.96 0.01 

b-a هستند دارمعنی اختالف باشند، داراینمی مشترک حرف دارای که ستون در هر هامیانگین (07/0P<). 
a-b Means with different letters within a column are significantly different (P < 0.05). 

FB: Ferula badrakema; SAC: Saccharin sodium 

 

 بادی تولید شده بر علیه گلبول قرمز گوسفند عیار آنتی
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( IgMو   IgT  ،IgGبادی تولید شده )تأثیر سطوح مختلف پودر ریشه فروال بدرکما با و بدون ساخارین سدیم بر عیار آنتی

 دستبهشده است. با توجه به نتایج گزارش  7در جدول  هاجوجهروزگی  82و  87 سنیندر بر علیه گلبول قرمز گوسفند 

داری بین سطوح مصرفی ساخارین گونه تفاوت معنیهیچبادی کل، و آنتی IgMو  SRBC IgGژن پاسخ به آنتی، آمده

روزگی بر تیتر  82اثر سطوح ساخارین سدیم در  ،همچنین های گوشتی مشاهده نشد.روزگی جوجه 87سدیم در سن 

روزگی تحت تأثیر سطوح مورد استفاده  82در  SRBCبادی کل علیه اما تیتر آنتی دار نبود؛معنی IgMو  IgGبادی آنتی

را نسبت به  SRBCعلیه  کلیبادیآنتاریعسدیم، درصد ساخارین  17/0سطح  کهیطوربه ؛ساخارین سدیم قرار گرفت

در  SRBCعلیه  IgGو  کلیبادیآنتاریع ،7در جدول  خالصه شدهنتایج  بر اساس (.>07/0P) سطح صفر آن افزایش داد

سطح  کهینحوبه(. >07/0P) داشتدار دارای تفاوت معنی ریشه فروال بدرکماسطوح مصرفی پودر روزگی در میان  87سن 

در را داشت. ژن کمترین پاسخ آنتیدارای درصد پودر ریشه گیاه فروال بدرکما دارای بیشترین پاسخ و سطح صفر درصد  7/1

 داری را در بین سطوح مصرفی فروال بدرکما نشان ندادتفاوت معنیروزگی  87در سن  IgMعلیه  یبادیآنتتیتر  عین حال،

(07/0P> .)وشتی باعث افزایشهای گدر جیره جوجه مورد استفاده از پودر ریشه فروال بدرکماح وسطIgG   وIgM  در سن

درصد پودر ریشه فروال بدرکما دارای بیشترین و سطح  7/1که سطح یطوربه (.>07/0P) روزگی دوره پرورش گردید 82

 .بود IgMو   IgGبادی صفر درصد پودر ریشه فروال بدرکما دارای کمترین تیتر آنتی

 IgG و بادیافزایش مجموع آنتیتوان گفت مصرف پودر ریشه گیاه فروال بدرکما باعث با توجه به نتایج مطالعه حاضر می

 Acamovic and) استآکامویچ و بروکر این نتیجه، مطابق با یافته  .های گوشتی گردیدجوجه های قرمز خوندر گلبول

2005 ,Brooker)ی و هومورال های سلولمختلف ممکن است پاسخگیاهی های . این محققان گزارش کردند که اسانس

توانند نقش مهمی در تقویت سیستم دفاعی پرندگان در برابر تهاجم می هاآنهای گوشتی را بهبود بخشند. بنابراین، جوجه

 .(Acamovic and Brooker, 2005) های عفونی داشته باشندمیکروارگانیسم

و  85/21،  88/87به ترتیب اکسیدانی )بدرکما حاوی مواد فنولی، فالونوئیدی و فعالیت آنتیبا توجه به اینکه گیاه فروال 

 Cook and)شوند در نتیجه این ترکیبات با اثرات ضد باکتریایی خود موجب تقویت سیستم ایمنی پرنده می است( 21/15

1996 ,Samman) شوند به ، وقتی آلکالوئیدها وارد خون میاست. یکی دیگر از ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی آلکالوئیدها
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گردند بادی میژن و موجب تحریک سیستم ایمنی شده و در نتیجه باعث تولید آنتیشوند، تبدیل به آنتیآلبومین متصل می

(2008 ,salaar et al.-Div).  

اکسیدانی این و همچنین فعالیت آنتی فالوونوئیدی موجود در پودر ریشه گیاه فروال بدرکما رود که ترکیبات فنول وگمان می

 IgMو  IgGهای بادی و میزان ایمنوگلوبولیندلیل افزایش مجموع آنتی احتماالًشده است.  ایمنی سیستم تقویت باعثگیاه 

های از متابولیتنوئیدها وفالو. استاکسیدانی ی مختلف پرورشی وجود منابع غنی از فنول، فالوونوئید و منابع آنتیهادر دوره

تصفیه خون، تقویت سیستم ایمنی، تنظیم سطح  نظیر مهمیدارویی و بیولوژیکی  اتاثردارای هستند که  ارزشمندی

پیشگیری از  بوده و در 1شدن خون در عروقممانعت از لخته و کلسترول، تنظیم فشار خون، توقف ترشحات اسیدی

و  افزایش کاراییشوند و اکسیداتیو تولید می هایکه در اثر استرس سرطان، سکته، آلزایمر و پارکینسون رینظ هاییبیماری

 و ویروسی ضد باکتریایی، ضد هایکنند. گزارش شده است که فعالیتبدن، نقش مهمی ایفا میپیشرفت متابولیسم 

 Botsoglou) شودمی هاجوجه ایمنی هایپاسخ افزایش موجود در گیاهان دارویی سبب کارواکرول و تیمول اکسیدانیآنتی

et al., 2002) ،های گوشتی جوجههای سرم خون بادی و ایمنوگلوبولینکه با نتایج مطالعه حاضر در افزایش تولید آنتی

 مطابقت دارد.

 

 

 

 

 یروزگ 82و  87در سن  یگوشت یهادر جوجه (2log)هومورال  یبر پاسخ ایمنکننده ساخارین سدیم در جیره اثر پودر ریشه گیاه فروال بدرکما با و بدون شیرین -5جدول 

Table 5- The effect of dietary root powder of the Ferula badrakema with and without sodium saccharin sweetener on humoral 

immune response (log2) in broiler chickens at 35 and 42 days 

  روزگی 82   روزگی 87 

   35 day    42 day  

 تیمارها

Treatments 

 سطوح )%(

Levels (%) 

  کل یبادیآنت

IgT 

 Gایمنوگلوبولین 
IgG 

 Mایمنوگلوبولین 

IgM 

 
 بادی کلآنتی

IgT 
 Gایمنوگلوبولین 

IgG 

ایمنوگلوبولین 
M 

IgM 

 b1.05 2.17 1.11  2.39 4.22 1.83 0 ساخارین سدیم

SAC 0.15 2.28 4.61 2.33  a1.50 2.50 1.00 

                                                           
1
. Thrombus 
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SEM  0.25 0.13 0.19  0.24 0.23 0.19 

P. Value  0.07 0.36 0.89  0.004 0.18 0.62 

 b1.58 b3.42 1.83  1.25 b1.91 b0.67 0 فروال بدرکما

 0.75 ab2.17 a4.75 2.58  1.25 ab2.50 ab1.00 

FB 1.5 a2.42 a5.08 2.67  1.33 a2.83 a1.50 

SEM  0.31 0.16 0.23  0.29 0.28 0.23 

P. Value  0.02 0.006 0.19  0.86 0.01 0.01 

 ساخارین سدیم

SAC 

 فروال بدرکما

FB 
 اثرات متقابل

Interaction effects 

0 0 b1.33 b2.83 1.50  1.00 b1.50 b0.50 

0 0.75 ab2.00 ab4.50 2.50  1.00 ab2.00 ab1.00 

0 1.5 ab2.17 a5.33 3.17  1.17 a3.00 a1.83 

0.15 0 ab1.83 ab4.00 2.17  1.50 ab2.33 ab0.83 

0.15 0.75 ab2.33 ab5.00 2.67  1.50 ab2.50 ab1.00 

0.15 1.5 a2.66 ab4.83 2.17  1.50 a2.67 ab1.17 

SEM 0.18 0.09 0.13  0.17 0.16 0.14 

P. Value 0.95 0.27 0.23  0.86 0.14 0.16 

 مقایسه مستقل 
Contrast 

FB0 vs FB0.75 and FB1.5 

P. Value 0.76 0.49 1.00  0.01 0.13 0.17 
b-a هستند دارمعنی اختالف دارایباشند، نمی مشترک حرف دارای که ستون در هر هامیانگین (07/0P<). 

a-b Means with different letters within a column are significantly different (P < 0.05). 

FB: Ferula badrakema; SAC: Saccharin sodium  

 

، تیمار وزن زنده جوجهو درآمد حاصل از فروش شاخص کارایی تولید اروپایی از نظر ، 6باتوجه به نتایج موجود در جدول 

بین  تفاوتدرصد ساخارین سدیم نسبت به تیمار بدون ساخارین سدیم عملکرد بهتری داشت و از نظر آماری  17/0حاوی 

 .P) < 07/0بود )دار تیمارها معنیاین 

طوری که دار بود؛ بهل دوره پرورش معنیکننده ساخارین سدیم بر هزینه حوراک در کتداخل اثر پودر فروال بدرکما و شیرین

درصد ساخارین سدیم بیشترین هزینه خوراک و تیمار بدون  17/0درصد پودر فروال بدرکما و تیمار حاوی  7/1تیمار حاوی 

در کل دوره به ازای هر کیلوگرم وزن زنده جوجه کننده ساخارین سدیم کمترین هزینه خوراک فروال بدرکما و بدون شیرین

کننده اثر پودر ریشه گیاه فروال بدرکما با و بدون شیرین 6(. مطابق با نتایج موجود در جدول P < 07/0پرورش را داشتند )

رسد (. به نظر می<07/0Pدار نبود )ساخارین سدیم بر سود ناخالص و هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده معنی

دلیل خوشخوراکی جیره،  کننده ساخارین سدیم بهدرصد شیرین 17/0د اروپایی در نتیجه مصرف بهبود شاخص کارایی تولی

 های گوشتی باشد. افزایش مصرف خوراک و در نتیجه هضم و جذب بهتر خوراک در دستگاه گوارش جوجه

 
 گوشتی هایهای اقتصادی جوجهشاخصبر کننده ساخارین سدیم در جیره : اثر پودر ریشه گیاه فروال بدرکما با و بدون شیرین6جدول 

Table 6: The effect of dietary root powder of the Ferula badrakema with and without sodium saccharin sweetener on the economic indicators of the broiler 

chicks 
خوراک در کل  ینهیهز  

 پرورش یدوره
ریال(جوجه/)  

وزن درآمد حاصل از فروش 
 زنده

ریال(جوجه/)    

 ناخالصسود 
ریال(جوجه/)  

 گرملویک کی دیتول یخوراک برا نهیهز
)ریال( وزن زنده  

ییاروپا دیتول یشاخص بازده  
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مارهایت  

Treatments 
% 

Feed cost  

(Rials) 

Income from 

chicken sales  

(Rials) 

Gross profit 

(Rials)  

The cost of feed to produce 

one kilogram of live weight 

(Rials) 

European Production 

Efficiency Index 

 ساخارین سدیم
SUC 

0 

0.15 

641529b 922688b 281159 291347 267.57b 

692605a 979846a 287241 296534 297.13a 

SEM 

P. Value 

 8532.37 7474.09 7897.83 2736.60 7.35 

 <.0001 <.0001 0.59 0.19 0.008 

 0 فروال بدرکما

0.75 

1.5 

656202b 936178 279977 293983 269.28 

663218ab 960016 296798 289716 295.14 

FB 681782a 957606 275825 298121 282.63 

SEM 

P. Value 

 6033.30 9153.86 9672.82 3354.09 9.00 

0.01 0.15 0.29 0.22 0.14 

میسد نیساخار  

SUC 

مافروال بدرک  

FB 

 اثرات متقابل

Interaction effects 

0 0 640305c 918205 277900 292222 261.59 

0 0.75 640869c 929041 288172 289066 270.37 

0 1.5 643413c 920818 277405 292751 270.74 

0.15 0 672098bc 954152 282054 295744 276.96 

0.15 0.75 685567ab 990991 305424 290366 319.91 

0.15 1.5 720151a 994395 274244 303492 294.53 

SEM  8532.37 12945.51 13679.44 4743.40 12.73 

P. Value  0.04 0.34 0.75 0.59 0.39 

 مقایسه مستقل
Contrast 

FB0 vs FB0.75 and FB1.5 
P. Value 0.88 0.51 0.67 0.77 0.45 

b-a هستند دارمعنی اختالف باشند، داراینمی مشترک حرف دارای که ستون در هر هامیانگین (07/0 < P). 
a-b Means with different letters within a column are significantly different (P < 0.05). 

FB: Ferula badrakema; SAC: Saccharin sodium. 

 

 گیری کلینتیجه

درصد جیره، از کاهش مصرف خوراک  17/0نشان داد که استفاده از ساخارین سدیم به میزان طور کلی نتایج این آزمایش به

درصد جیره باعث  57/0کند و افزودن فروال بدرکما به میزان های گوشتی جلوگیری میناشی از مزه تلخ فروال در جوجه

 گلیسریدهای خونو تری درصد( 75/40) های خون از قبیل کاهش غلظت کلسترولبهبود سیستم ایمنی و بهبود متابولیت

 شود. می (18/60)
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