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چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی در مقایسه با آنتیبیوتیک اکسی تتراساایللین بار علللاردخ وصواایا
الشهخ متابولیتهای وون و آنزیمهای سرم وون جوجههای گوشتی سویه رأس  308انجام گرفت .آزمایش در قالب طرح کامال تصاادفی باا  5تیلاارخ 4
تلرار و  8قطعه جوجه وروس گوشتی در هر تلرار به مد  42روز انجام شد .تیلارهای آزمایشی شامل تیلارهای حاوی آنتی بیوتیکخ 50خ  100و 200
میلی گرم در کیلوگرم جیره از مخلوط عصاره گیاهان دارویی فلفلخ دارچین و پونه بود .نتایج نشان داد مصرف ووراک در  1-10روزگی و ضاریب تدادیل
ووراک در کل دوره آزمایش تحت تأثیر افزودن  100میلیگرم در کیلوگرم مللل عصارههای گیاهی به طور معنیداری کاهش پیدا کارد .افازایش وزن
بدن جوجههای گوشتی بوسیله تلام سطوح عصارههای گیاهی به طور معنیداری افزایش یافت .وزن نسدی سینه و بالها تحت تأثیر  100میلایگارم در
کیلوگرم مللل عصارههای گیاهی به طور معنیداری افزایش یافت .کلسترول سرم وون جوجههای گوشتی تحت تأثیر میازان  50و  100میلایگارم در
کیلوگرم مللل عصارههای گیاهی کاهش پیدا کرد و هلچنین غلظت  HDLسرم وون در سن  42روزگی با مصرف تلام سطوح عصارههای گیاهی به
طور معنیداری افزایش یافت .سطوح  50و  100میلیگرم در کیلوگرم مللل عصارههای گیاهی باعث افزایش معنیدار پروتئین و گلوبولین سرم گردیاد.
غلظت آنزیم  ASTنیز تحت تأثیر  100میلیگرم در کیلوگرم مللل عصارههای گیاهی به طور معنیداری کاهش پیدا کرد .نتایج به دست آماده از ایان
مطالعه نشان میدهد استفاده از  100میلیگرم در کیلوگرم مللل مخلوط عصاره گیاهان دارویی فلفلخ دارچین و پونه میتواند اثرا مفیدی بر علللاردخ
وصوایا الشهخ چربیهای وون و آنزیمهای سرم وون جوجههای گوشتی داشته باشد.
واژههای کلیدی :آنزیمهای سرمخ جوجههای گوشتیخ عصارههای گیاهیخ علللردخ متابولیتهای وون.
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پر هزینهترین بخش در پرورش جوجههای گوشاتی هزیناههاای
مربوط به ووراک میباشد .امروزه با توجاه باه سارعت رشاد جواما
بشریخ نیاز به مناب پروتئینی بخصوص گوشت طیاور بایش از پایش
افزایش یافته است و از طرف دیگار باا توجاه باه تاییارا اقلیلای و
کاهش نزوال جوی بخصوص در کشور ایران و کااهش زماینهاای
 -1دانشجوی دکترای گروه تاذیه دام و طیورخ دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
طدیعی گرگانخ گرگانخ
 -2دانش آمووته کارشناسی ارشد علوم دامیخ دانشلده کشاورزیخ دانشگاه بیرجندخ
گرگانخ
 -3استادیار گروه علوم دامیخ دانشلده کشاورزیخ دانشگاه بیرجند.
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زیر کشت محصوال کشاورزی و نهادههای بلار برده شده در ووراک
پرندگانخ انعت پرورش طیور با مشلل مواجاه شاده اسات و قیلات
تلام شده یک کیلوگرم گوشت تولیدی طیور افزایش پیدا کرده اسات.
بنابراین محققین سالهاست که بهدود راندمان ووراک در پرنادگان را
با استفاده از روشهای مختلف مورد توجاه قارار داده و در ایان ماورد
مطالعااا مختلفاای اااور گرفتااه اساات .طاای چنااد دهااه گذشااته
افزودنیهای ووراکی محرک رشادخ در جیارههاای طیاور باه منظاور
افزایش رشد بیشترخ بهدود ضریب تددیل غذاییخ ارتقا سیستم ایلنای و
افزایش پتانسیل ژنتیلی و کاهش مرگ و میر پرندگان گنجانده شاده
است ( .)10افزودنیهای ووراکی جیارهخ محصاوالتی هساتند کاه باا
ووراک حیوانا ترکیب میشوند تاا شارایم مناسادی را بارای ه ام
ووراک در روده ایجاد کنند .در سال  1950میالدی تأثیر مثدت افزودن
آنتی بیوتیک در جیره طیور به عنوان یک محرک رشد شناسایی شد و
از آن پس مصرف آنتی بیوتیکها در جیره طیاور کاامال رایاج گشات.

اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی بر عملکرد ،خصوصیات الشه...

هدف بیش از  90دراد از آنتی بیوتیکهای مصرف شده در پارورش
دام و طیورخ غیر درمانی و ارفا به منظور بهدود رشد و راندمان تولیاد
است ( .)45علیرغم نتاایج مطلاو اساتفاده از آنتای بیوتیاکهاا در
ووراک دام و طیورخ به دلیل احساس وطار بارای مصارف کننادگان
محصوال دامی در ارتداط با گسترش سویههای میلروبی مقااوم باه
آنتی بیوتیکهاخ فشار روز افزونی در جهت من استفاده از آنها در جیره
غذایی حیوانا اهلی وجود دارد ( .)30به منظور یافتن جاایگزینهاای
مناسب برای آنتی بیوتیکها ترکیدا مختلفی مانند پروبیوتیکخ پاری
بیوتیکخ اسیدهای آلیخ عصاارههاا و اساانسهاای گیااهی باه طاور
گستردهای مورد مطالعه قرار گرفتهاند (.)28
گیاهان دارویی از مناب با ارزش طدیعی هستند که کاربرد زیاادی
در انای داروییخ غذایی و آرایشی بهداشتی دارند .امروزه با مشاخ
شدن عوارض داروهای شیلیایی سنتتیک توجه زیاادی باه طدیعات و
استفاده از گیاهان دارویی شده است .بزرگترین علل گیاهان دارویای
اثر ضد باکتریایی آنها میباشدخ اگر چه تاییرا هیستولوژیلی دستگاه
گوارش و تنظیم سیستم ایلنی و اثارا آنتای اکسایدانی و تحریاک
ترشح آنزیمهای گوارشی از دیگر ملانیسامهاای علللاردی گیاهاان
دارویی میباشد ( .)1نحوه علل ضد میلروبی آنها شامل ایجاد اوتالل
در دیواره سلولی میلروارگانیسمها توسم تاییار در نفوذپاذیری آن در
مقابل کاتیونهایی نظیار  K+و  H+مایباشاد ( .)69باهعاالوهخ اویارا
گزارشاتی مدنی بر واایت تحریککنندگی ه م در دستگاه گاوارش
حیوانا توسم اسانسهای گیاهی در دسترس است .فرض مسلم این
است که این وواص میتواند به دلیل افزایش تولید آنزیمهای ه لی
و بهدود استفاده از محصوال ه لی در نتیجه افزایش علللرد کداد
باشد ( 42و .)71
دارچین یلی از قدیلیترین گیاهان دارویی ماورد توجاه در طاب
سنتی است .قسلتهای مختلف این گیاه از جلله پوساته آن واواص
درمانی زیادی دارد .به دلیل واایت ضد اکسیدانی قوی پوسته آنخ از
اکسیداسایون ماواد آلای در بادن جلاوگیری کارده و سادب کااهش
رادیلالهاای آزاد مایشاود ( 49و  .)60هلچناین دارچاین اثار ضاد
میلروبی بسیار ووبی علیه انواع باکتریهاخ قارچها و ویروسها داشتهخ
ضد سرطان بوده و به بهدود باروری کلک میکند .افزون بر آن اثرا
ضاد التهاابی ترکیدااتی نظیار کوماارینخ اوژناولخ ساینامللدیید و
سینامیلاسید موجود در دارچین گزارش شده است ( .)18از دیگر اثرا
دارچین میتوان به تقویت سیستم ایلنای ()61خ تسالین دردخ تارمیم
زوم و کاهش کلسترول وون اشاره کرد ( .)17هلچناین ساینامللدیید
موجود در پوسته دارچین گشاد کننده عروق محیطی و ضد تومور است
( .)47گیاه فلفل به دلیل داشتن مواد مؤثری مانند کپسایساین )عامال
تندی فلفل(خ ویتامینهای Aخ Eخ Cخ ویتاامینهاای گاروه  Bو ماواد
معدنی رویخ آهنخ کلسیمخ پتاسایمخ کدالاتخ فسافرخ گاوگردخ سادیمخ
سالنیوم و رنگداناههاای کااپزانتین و کارتنوییادها باه عناوان یاک
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فایتوبیوتیک مطرح شده است ( .)31پونه نیز یلی از گیاهانی است که
از قدیم در طب سنتی ایران مورد اساتفاده قارار مایگرفتاه و حااوی
روغنهای فرار بخصوص پولیگونخ تاننخ رزین و هیسپیریدین باوده و
دارای ووااای هلچاون کااهش مشالال دساتگاه گاوارش و ضاد
عفونیکنندگی و تببری میباشد (.)73
اادقی و هللاران ( )62گزارش کردند که استفاده از دارچاین در
دوره آغازین پرورش جوجاههاای گوشاتی موجاب افازایش معنایدار
ووراک مصرفی نسدت به تیلار شاهد گردید .سوریا و هللااران ()67
نیز نشان دادند استفاده از  0/5دراد دارچین در ووراک موجب بهداود
افزایش وزن بدن نسدت به شاهد میگردد .گروهی دیگار از محققاین
با استفاده از گیاه دارویی دارچین در سطوح مختلف در جیره جوجههای
گوشتی گزارش کردند که این گیاه سدب ایجاد اثارا معنایداری بار
وزن بدنخ مصرف ووراک و ضریب تددیل غذایی میگردد .آنها به این
نتیجه رسیدند که افازایش وزن بادن و بهداود ضاریب تدادیل در اثار
استفاده از دارچین به علت وجود مواد موثره سینامللدهید و ایوجینول در
دارچین است که موجب افزایش مصارف واوراک و نهایتاا منجار باه
افزایش رشد میشود .)3( .در تحقیقا انجام شاده توسام ماورثی و
هللاران ( )50استفاده از گیاه دارویی فلفل در جیره جوجههای گوشتی
اثرا معنیداری بر دراد الشاه و ماهیچاه ران و ساینه نداشات .در
آزمایشی دیگر که اثر عصاره فلفل قرمز بر علللرد جوجههای گوشتی
مورد مطالعه قرار گرفت نشان داده شد که عصاره فلفل قرماز میازان
مصرف ووراک و افزایش وزن بدن را بهدود میبخشد ( .)21در ارتداط
با گیاه پونه نیز گزارش شده است استفاده از  2دراد پوناه در جیاره
غذایی مرغهای تخمگذار باعث بهدود علللارد آنهاا مایگاردد (.)52
نوبخت و هللاران ( )53نیز گزارش نلودند کاه تنهاا اساتفاده از 0/5
دراد گیاه دارویی پونه در جیره غذایی جوجههاای گوشاتیخ موجاب
بهدود علللرد آنها میشود .جامرز و کامال ( )33بهداود افازایش وزن
روزانه و ضریب تددیل جوجههای گوشتی تاذیه شده باا عصاارههاای
تجاری شامل کاپسایساینخ ساینلاآلدیید و کاارواکرول در ساطح 300
 ppmرا مشاهده کردناد .لای و هللااران ( )43گازارش کردناد کاه
کارواکرول بر والف تیلولخ وقتی با غلظت  ppm 200به مد چهاار
هفته به جیره جوجههای گوشتی افزوده میشاود واوراک مصارفی و
وزن بدن را کاهش میدهدخ در حالی که باعث بهداود ضاریب تدادیل
غذایی میگردد.
بنابراین باتوجه به مطالب ذکر شده و نتایج ضد و نقی ای کاه باا
استفاده از گیاهان و عصارههای گیاهی مختلف در تاذیه جوجاههاای
گوشتی به دست آمده است هدف از انجاام ایان مطالعاه بررسای اثار
استفاده از مللل مخلوط عصاره گیاهان دارویی دارچینخ پونه و فلفال
بر علللردخ وصوایا الشهخ چربیهای وون و فعالیات آنازیمهاای
سرم وون جوجههای گوشتی بود.
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مواد و روشها
پرندگان ،جایگاه و شرایط پرورش

در این آزمایش از  160قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس  308به
مد  42روز استفاده شد .جوجهها به طاور تصاادفی باه  20گاروه 8
قطعهای با وزن گروهی یلسان تقسیم و به واحدهای پن بندی شاده
منتقل شدند .هر پن توسم مان توری به ارتفاع یک متر محصور شاده
و دارای یک متر مرب مساحت و مجهز به یک دان ووری سینی برای
 1-3روزگی و یک دان ووری سطلی آویز و یک آ ووری کله قندی
بود .شرایم محیطی برای تلام پرندگان یلنواوات باود .در طای دوره
آزمایش آ و ووراک به اور آزاد در اوتیار پرندگان قرار گرفت.
تهیه مخلوط گیاهان دارویی

مللل عصارههای گیاهان دارویی مورد استفاده در این آزمایش با
نام تجاری Extractخ ساوت کشور سوییس و مخلوطی از مواد ماؤثره
گیاهان دارچینخ پونه و فلفل میباشد .مواد مؤثری که در ایان مللال
بااه کااار رفتااه اساات عدارتنااد از )Cinnamaldehyde (2.6 %
خ ) Carvacrol (4.6 %و ).Capsicum oleoresin (0.06 %
مللل مورد استفاده که به اور پودر تهیه شده بودخ به طاور کامال
با سایر اجزای جیره مخلوط گردید.
جیره و تیمارهای آزمایشی

این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با پنج تیلارخ چهار تلرار
و هشت قطعه جوجه گوشتی در هر تلرار انجاام گرفات .جیارههاای
آزمایشی بر پایه ذر کنجاله ساویا و در ساه مرحلاه  1-10روزگایخ
 11-24روزگی و  25-42روزگی مطابق با احتیاجا راهنلای پرورش
سویه راس  308و بوسیله نرم افزار جیره نویسی  UFFDAتنظیم شد.
در جدول یک دراد مواد ووراکی جیره آزمایشی پایه کاه بارای ساه
مرحله سنی تنظیم گردیده نشان داده شده است .تیلارهاای آزمایشای
عدار بودند از -1 :جیره پایه (شاهد)خ  -2جیره پایه  500 +میلیگارم
در کیلوگرم آنتی بیوتیک اکسای تتراساایللینخ  -3جیاره پایاه 50 +
میلیگرم در کیلوگرم مللل مخلوط عصارههای گیاهیخ  -4جیره پایه
 100 +میلیگرم در کیلوگرم مللل مخلوط عصارههای گیااهی و -5
جیره پایه  200 +میلیگرم در کیلوگرم مللال مخلاوط عصاارههاای
گیاهی.

و پس از پر کنی و جدا کردن محتویا بطنی و تفلیک اجزای الشهخ
وزن نسدی الشه و اجزای آن شامل سینهخ رانهاا و باالهاا محاساده
گردید .هلچنین در سن  42روزگیخ از جوجههای انتخا شاده بارای
کشتار مقدار  5میلیلیتر وون گرفته شد .وون گرفته شده در لولههای
آزمایش بدون ماده ضد انعقاد وون ریخته شاده ساپس باه ماد 15
دقیقه ساانتریفیوژ گردیاد و سارم آنهاا جادا شاد .ساپس باه منظاور
اناادازهگیااری کلسااترولخ تااری گلیسااریدخ LDLخ  HDLو هلچنااین
2
1
فعالیت آنزیمهای آللالین فسفاتاز خ آالنین آمینو ترانسفراز خ آساپارتا
3

4

آمینو ترانسفراز و الکتا دهیادروژناز خ باه آزمایشاگاه ارساال شاد.
اندازهگیری فاکتورهای وونی توسم دستگاه اتوآنااالیزر و کیاتهاای
شرکت پارس آزمون انجام گرفت.
آنالیز آماری

دادههای بدست آمده بوسیله نرم افزار آمااری  )65( SASو رویاه
 GLMمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .برای مقایسه میانگین
تیلارها از آزمون توکی کرامر استفاده شد.

نتایج و بحث
اثر تیلارهای آزمایشی بر مصرف ووراک جوجههاای گوشاتی در
جدول شلاره  2آورده شده است .نتاایج نشاان مایدهاد در دوره اول
آزمایش ( 1تاا  10روزگای) تیلاار دریافاتکنناده  100میلایگارم در
کیلوگرم عصاره گیاهان دارویی کلترین میزان مصرف واوراک را باه
وود اوتصاص داد که نسدت به تیلار شاهد معنیدار بود ( .(P<0/05در
سایر دورههای آزمایشی مصرف ووراک تحت تأثیر معنیدار تیلارهای
آزمایشی قرار نگرفت.
اثر تیلارهای آزمایشی بر افزایش وزن بدن جوجههای گوشتی در
دورههای مختلف آزمایش در جدول شلاره  3آورده شده اسات .نتاایج
نشان میدهد در دوره پایانی ( 25تاا  42روزگای) تیلارهاای دریافات
کننده عصاره گیاهان دارویی به طور معنایداری باعاث افازایش وزن
بدن جوجههای گوشتی نسدت به تیلار شاهد و آنتای بیوتیاک شادند
( .(P<0/05هلچنین در کل دوره آزمایش نیز استفاده از  100میلیگرم
در کیلوگرم عصاره گیاهان دارویی باعث افازایش معنایدار وزن بادن
نسدت به تیلار شااهد و تیلاار دریافات کنناده آنتایبیوتیاک گردیاد
(.(P<0/05

رکوردگیری ،کشتار و نمونهگیری

علللرد جوجهها (ووراک مصرفیخ افزایش وزن و ضریب تدادیل
غذایی) به اور هفتگی مورد اندازهگیری قرار گرفت .در انتهای دوره
آزمایشخ از هر تلرار دو قطعه جوجه که از نظر وزنی به میانگین تلرار
مورد نظر نزدیک بود پس از توزینخ به روش قط گردنی کشتار شاده

1- ALP
2- ALT
3- AST
4- LDH
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جدول  -1اجزاء و ترکیب شیلیایی جیره پایه استفاده شده در تاذیه جوجههای گوشتی در دورههای مختلف آزمایش
Table 1- Ingredient and composition of the basal diet used for broiler chicks in different experimental period
اجزاء (دراد)
 1-10روزگی
 11-24روزگی
 25-42روزگی
)Ingredients (%
1-10 days
11-24 days
25-42 days
ذر
55.04
55.69
59.73
)Corn (CP: 8.5% ME: 3350 kcal kg-1
کنجاله سویا
34.99
35.51
31.64
)Soybean meal (CP: 44% ME:2230 kcal kg-1
پودر ماهی
3.00
1.00
0.00
)Fish meal (CP: 64.2% ME: 2580 kcal kg-1
روغن سویا
2.76
4.08
4.93
Soybean oil
دی کلسیم فسفا
1.74
1.58
1.62
Dicalcium phosphate
پوسته ادف
1.16
1.05
1.03
Oyster shell
نلک طعام
0.20
0.20
0.20
Salt
1
مللل ویتامینی
0.25
0.25
0.25
Vitamin premix1
1
مللل مواد معدنی
0.25
0.25
0.25
Mineral premix1
دی ال -متیونین
0.36
0.27
0.24
DL- methionine
ال -الیزین هایدروکلراید
0.25
0.12
0.11
L- lysine HCl
ترکیب شیلیایی
Chemical composition
انرژی قابل سووت و ساز (کیلوکالری در کیلوگرم)
2950
3050
3150
)AMEn (kcal kg-1
پروتئین وام (دراد)
22.00
21.00
19.00
)Crude protein (%
کلسیم (دراد)
1.05
0.90
0.85
)Calcium (%
فسفر قابل دسترس (دراد)
0.53
0.45
0.43
)Available Phosphorus (%
متیونین (دراد)
0.37
0.34
0.30
)Methionine (%
لیزین (دراد)
1.43
1.24
1.09
)Lysine (%
متیونین  +سیستین (دراد)
1.07
0.95
0.86
)Methionine+ Cysteine (%
تریپتوفان (دراد)
0.31
0.30
0.26
)Tryptophan (%
تریونین (دراد)
0.85
0.80
0.72
)Threonine (%
 1هر کیلوگرم مللل ویتامینی و مواد معدنی شامل 39680 :میلیگرم منگنزخ  20000میلیگیرم آهنخ  33880میلیگرم رویخ  4000میلیگرم مسخ  396میلیگرم یدخ  80میلیگیرم سلنیومخ ویتامین
IU 3600000 Aخ ویتامین IU 800000 D3خ ویتامین  14400 Eمیلیگرمخ ویتامین  800 K3میلیگرمخ ویتامین  700 B1میلیگرمخ ویتامین  2640 B2میلیگرمخ ویتامین  3920 B3میلیگرمخ
ویتامین  11880 B5میلیگرمخ ویتامین  1176 B6میلیگرمخ ویتامین  400 B9میلیگرمخ ویتامین  6 B12میلیگرمخ بیوتین  40میلیگرمخ کولین کلراید  400000میلیگرمخ  400 B.H.Tمیلیگرم.
1
Each kg of vitamin and mineral premix provided the following: Manganese 39680 mg, Iron 20000 mg, Zinc 33880 mg, Copper
4000 mg, Iodine 396 mg, Selenium 80 mg, vitamin A 3600000 IU, vitamin D 3 800000 IU, vitamin E 14400 mg, vitamin K3 800 mg,
vitamin B1 700 mg, vitamin B2 2640 mg, vitamin B3 3920 mg, vitamin B5 11880 mg, vitamin B6 1176 mg, vitamin B9 400 mg,
vitamin B12 6 mg, Biotin 40 mg, Choline chloride 400000 mg, B.H.T. 400 mg.
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اثر تیلارهای آزمایشای بار ضاریب تدادیل واوراک جوجاههاای
گوشتی در دورههای مختلف آزمایش در جادول شالاره  4آورده شاده
است .نتایج نشان میدهد در کل دوره آزمایش اگرچه تلام تیلارهاای
دریافتکننده مواد افزودنی باعث بهدود ضریب تددیل ووراک گردیدند
ولی تنها اوتالف تیلاار دریافات کنناده  100میلایگارم در کیلاوگرم
عصاره گیاهان دارویی با تیلار شاهد معنیدار بود (.(P<0/05
گزارشا متفاوتی در مورد استفاده از گیاهاان دارویای مختلاف و
هلچنین گیاهان دارویی استفاده شده در آزمایش حاضار بار علللارد
رشد جوجه های گوشتی وجود دارد که نتایج متناق ی به دست آماده
است .در آزمایشی که در ارتداط باا اثار عصااره فلفال بار علللارد
جوجههای گوشتی انجام گرفت مشخ شاد کاه افازایش عصااره
فلفل سدب ووش ووراکی و افزایش وزن بدن جوجههاای گوشاتی
میشود ( .)21در مطالعا دیگری تأثیر فلفل عناوان عامال افازایش
دهنده وزن مشخ شده است .برای مثال اثر  1/5دراد کپسایسین
بر فعالیت آنزیمهای گوارشی و افزایش سارعت ه ام واوراک در
موش بررسی شده است .مشاهده شده است کاه کپسایساین ترشاح
آمیالز بزاقی را افازایش داده و سادب افازایش  17دراادی تولیاد
نلکهای اسیدی کیسه افرا گردیده است ( .)59هلچناین افازایش
در ترشح آنزیمهای تریپسینخ آمیالزخ لیپاز و کیلوتریپسین ترشحی از
پانلراس موش مشاهده شده است .در تحقیقای دیگار کاه بار روی
جوجههای گوشتی انجاام شاد مشاخ گردیاد ساطوح  0/75و 1
دراد فلفل تند سدب افزایش میزان مصرف ووراکخ افازایش وزن و
بهدود بازده ووراکی شد ( .)25پارک و هللاران ( )56در مطالعهای که
بر روی جوجههای گوشتی انجام دادند باه ایان نتیجاه رسایدند کاه
استفاده از ساطوح 3خ  5و  7درااد پاودر دارچاین در جیارهخ نتاایج
مطلو و معنیداری بر افا تولیدی پرناده در مقایساه باا تیلاار
شاهد دارد .هلچنین التازی ( )22نشان داد کاه اساتفاده از  5درااد
پودر دارچین در جیره جوجههای گوشتی در مقایسه باا جیاره شااهد و
جیرههای حاوی  3و  7دراد پودر دارچین تاأثیر معنایداری بار وزن
نهایی جوجههاخ افزایش وزن بدن و ضریب تددیل ووراک از  1تاا 42
روزگی داشت .اسالاعیلی و هللااران ( )23نیاز از پاودر دارچاین در
سطوح مختلف در جیاره جوجاههاای گوشاتی اساتفاده کردناد و اثار
معنیداری بر افزایش وزن بدن گزارش کردند .آنان دریافتند کاه ایان
افزایش وزن بدن احتلاال به واسطه اثرا مثدات دارچاین بار قابلیات
ه م و دسترسی مواد ماذی جیره و ملانعت از رشاد فلاور میلروبای
نامطلو است .با این حال گروهی دیگر از محققین دریافتند کاه کاه
سینام آلدهید دارچین با مهار انتخاابی بااکتریهاای بیلااریزای روده
میتواند نقش فارماکولوژیلی در ایجااد تعاادل میلروفلاور رودهای در

جوجهها ایفا کند که منجر به بهداود اافا تولیادی مایشاود (.)55
گزارش شده است استفاده از مخلوط گیاهاان دارویای پوناهخ گزناه و
کاکوتی در دوره رشد جوجههاای گوشاتی موجاب بهداود علللارد و
افا الشۀ جوجههای گوشتی گردید ( .)54نوبخت و هللااران ()53
گزارش نلودند کاه اساتفاده  0/5دراادی از گیااه دارویای پوناه در
جیرههای غذایی جوجههای گوشتیخ موجب بهدود علللرد آنها میشود
.با توجه به موارد متعدد گزاش شده در مورد گیاهان دارویای باه کاار
برده شده در این آزمایش به نظر میرسد گیاهان دارویی از جندههای
مختلف بر علللرد و کیفیت الشه جوجههای گوشتی اثر گذار هستند.
ماواد ماؤثره موجاود در ایان گیاهاان از قدیال کاارواکرولخ تیلاولخ
کاپسیلوم و  ...اثر تحریلی بر افزایش ترشحا شیرابههای گوارشی از
ارگانهایی نظیر لوزاللعده و کدد داشته و ترشح کافی ایان شایرابههاا
موجب ه مخ جذ و سووت و ساز بهتر مواد ماذی شده که نتیجه آن
بهدود بهرهوری در وصوص علللرد و کیفیت الشه مایباشاد ( .)12از
آنجایی که گزارش شده است کارواکرول موجود در گیاهان دارویای از
طریق افزایش فعالیت آنزیمهای پروتئاز و لیپاز پانلراس باعث افزایش
ه م پروتئین و چربی میشوند ()40خ بنابراین بهداود ضاریب تدادیل
غذایی در آزمایش حاضر احتلاال به دلیل فعالیت این ترکیداا ماؤثره
است که توانستهاند اثرا مثدتی بر روی سیساتم گوارشای گذاشاته و
سدب بهدود معنیدار ضریب تددیل واوراک در تیلاار دریافات کنناده
 100گرم در تن عصاره گیاهان دارویی با تیلار شاهد شاوند .آنچناان
که مشاهده میگردد تیلار دریافات کنناده  100گارم در تان عصااره
گیاهان دارویی کلترین میزان مصرف ووراک را به وود اوتصاص داد
در حالی که هلین تیلار بیشترین میزان وزن بدن را دارا بود که هلین
موضوع دلیل قابل توجهی در ارتدااط باا بهداود ه ام و جاذ ماواد
ووراکی مصرف شده و باه دنداال آن بهداود وصواایا علللاردی
جوجههای گوشتی میباشد.
اثر تیلارهای آزمایشی بر وصوایا الشه جوجههای گوشتی در
جدول شلاره  5آورده شده است .نتایج نشاان مایدهاد باازده الشاه
اگرچه در تیلارهای دریافت کننده  100و  200میلیگارم در کیلاوگرم
عصاره گیاهان دارویی افزایش پیدا کرد ولی این افزایش معنیدار ندود.
وزن نسدی سینه و هلچنین وزن نسدی بالهاا تحات تاأثیر معنایدار
تیلارهای آزمایشی قرار گرفت ( (P<0/05خ به طوری که تیلار دریافت
کننده  100میلیگرم در کیلوگرم عصاره گیاهان دارویی باعاث بهداود
معنیدار وزن نسدی ساینه و باالهاا نسادت باه تیلاار شااهد گردیاد
( .(P<0/05وزن نسدی ران تحت تاأثیر معنایدار تیلارهاای آزمایشای
قرار نگرفت (.(P<0/05
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1

جدول  -2اثر عصاره گیاهان دارویی بر مصرف ووراک جوجههای گوشتی در دورههای مختلف آزمایش (گرم)
Table 2- Effect of herbal extracts on feed intake of broilers in the different periods (g) 1
آغازین
رشد
پایانی
کل دوره
)Starter (1-10) Grower (11-24) Finisher (25-42) Total period (1-42
4038.52

2887.87

861.36

289.29a

4025.81

2932.50

822.40

270.92ab

3972.33

2922.28

774.11

275.93ab

3868.24

2803.20

803.67

261.37b

4112.14

2965.93

878.47

267.73ab

92.262
0.456

102.537
0.829

41.833
0.425

6.252
0.043

تیلارها
Treatments
شاهد
Control
آنتی بیوتیک ( 500میلیگرم در کیلوگرم)
)Antibiotic (500 mg kg-1
 50میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
50 mg kg-1 mixture of herbal extract
 100میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
100 mg kg-1 mixture of herbal
extract
 200میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
200 mg kg-1 mixture of herbal
extract
SEM
P-value

 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه اوتالف معنیداری با یلدیگر دارند (.)P>0/05
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

جدول  -3اثر عصاره گیاهان دارویی بر افزایش وزن بدن جوجههای گوشتی در دورههای مختلف آزمایش (گرم)

1

1

Table 3- Effect of herbal extracts on weight gain of broilers in the different periods (g) 1

کل دوره
)Total period (1-42

پایانی
)Finisher (25-42

رشد
)Grower (11-24

آغازین
)Starter (1-10

2015.79c

1367.90b

455.02

192.87

2083.97bc

1377.33b

520.01

186.62

2134.93ab

1473.83a

482.49

178.61

2213.55a

1514.46a

523.21

175.87

2155.22ab

1486.50a

489.24

179.47

24.368
0.0005

21.903
0.0005

22.450
0.228

4.163
0.065

تیلارها
Treatments

شاهد
Control
آنتی بیوتیک ( 500میلیگرم در کیلوگرم)
)Antibiotic (500 mg kg-1
 50میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
50 mg kg-1 mixture of herbal extract
 100میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
100 mg kg-1 mixture of herbal
extract
 200میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
200 mg kg-1 mixture of herbal
extract
SEM
P-value

 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه اوتالف معنیداری با یلدیگر دارند (.)P>0/05
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

گزارشا متناق ی در ارتداط با اثار گیاهاان دارویای مختلاف بار
اجزای الشه جوجههای گوشتی وجود دارد .در تحقیقا انجاام شاده
توسم ماورثی و هللااران ( )50اساتفاده از گیاهاان دارویای فلفالخ
زنجدیل و زردچوبه در جیره جوجههای گوشتی اثارا معنایداری بار
دراد الشه و ماهیچه ران و سینه نداشتند .والق و هللاران ( )39نیز
گزارش کردند که به جز چربی محوطه بطنایخ های کادام از اافا
الشه تحت تأثیر مخلوط پودر دارچینخ سایر و آویشان قارار نگرفات.

1

بهروز لک و هللاران ( )7گزارش نلودند افزودن پودر دارچین به جیره
جوجههای گوشتی تأثیری بر وزن نسدی سینهخ رانخ قلبخ کددخ بورس
و طحال ندارد که نتایج این محققین با نتایج به دست آمده از تحقیاق
حاضر مطابقت ندارد زیرا آنچنانکاه مشااهده مایگاردد در آزماایش
حاضر وزن نسدی سینه و بالها تحت تأثیر گیاهان دارویی بهدود پیادا
کرد که این بهدود بخصوص در وزن سینه میتواند بسایار در اانعت
طیور مورد توجه و مهم باشد .محققین بیان کردناد کاه ماواد ماؤثره
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موجود در گیاهان داروییخ از قدیل کارواکرول اثر تحریلی بار افازایش
ترشحا شیرابههای گوارشی داشته و ترشاح کاافی ایان شایرابههاا

موجب ه مخ جذ و سووت و ساز بهتر مواد ماذی شده که نتیجه آن
بهدود بهرهوری در وصوص علللرد و کیفیت الشه بود (.)38

جدول  -4اثر عصاره گیاهان دارویی بر ضریب تددیل ووراک جوجههای گوشتی در دورههای مختلف آزمایش (گرم بر گرم)

1

Table 4- Effect of herbal extracts on feed conversion ratio of broilers in the different periods (g g-1)1

کل دوره

پایانی

رشد

آغازین

)Total period (1-42

)Finisher (25-42

)Grower (11-24

)Starter (1-10

2.00a

2.11

1.89

1.50

1.93ab

2.14

1.60

1.45

1.87ab

1.98

1.64

1.54

1.74b

1.85

1.53

1.48

1.91ab

1.99

1.79

1.49
0.030
0.341

تیلارها
Treatments

شاهد
Control
آنتی بیوتیک ( 500میلیگرم در کیلوگرم)
)Antibiotic (500 mg kg-1
 50میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
50 mg kg-1 mixture of herbal extract
 100میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
100 mg kg-1 mixture of herbal
extract
 200میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
200 mg kg-1 mixture of herbal
extract
SEM
P-value

0.087
0.082
0.053
0.065
0.152
0.049
 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه اوتالف معنیداری با یلدیگر دارند (.)P>0/05
1
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

هلچنین افزایش در وزن نسدی الشهخ ساینه و ران مایتواناد باا
اثرا ضد میلروبی گیاهاان دارویای مارتدم باشادخ زیارا بار اسااس
اظهارا لی و هللاران ( )43از جلله معایب وجود میلرو های م ر
در دستگاه گوارشخ افزایش تجزیه پاروتئین و اسایدهای آمیناه ماواد
ه لیخ فعالیت دی آمیناسیونی پروتئین و اسیدهای آمینه مصارفی و
نیز افزایش سرعت تجزیه آنها در اثر ترشح موادی از قدیل آنازیم اوره
آز توسم میلرو ها میباشد و با توجه به اینله کاربرد گیاهان دارویی
سدب کاهش جلعیت میلروبی م ر دساتگاه گاوارش مایشاودخ لاذا
سرعت تجزیه پروتئین و اسیدهای آمینه مواد گوارشی کاهش یافتاه و
مقادیر بیشتری از آنها جذ و در بدن ذویره میشود و منجر به بهدود
بازده الشه و به دندال آن باعاث کااهش تدادیل پاروتئین باه چربای
گردیده و مقادیر کلتری چربی نیز میتواند در بادن تجلا یاباد (.)51
مطابق با نتایج به دست آمده از این مطالعه محققین گازارش کردناد
استفاده از مخلاوط اساانسهاای دارچاین و میخاک باه میازان 100
میلیگرم در کیلوگرم در جیره باعث افزایش وزن گوشت سینه و بهدود
بازده آن در جوجههای گوشتی شد ( .)41کاه در توجیاه ایان مطلاب
دالیل مختلفی عنوان شده است که میتوان به نتیجه به دست آماده
توسم منصو ( )46اشاره کرد که عنوان شاده اسات گیاهاان دارای
واایت ضد میلروبیخ باعث کاهش میزان میلرو های بیلااریزای
دستگاه گوارش میشوند و بدین ااور از تجزیاه اسایدهای آمیناه
توسم این میلروارگانیسمها جلوگیری میشود و این اسیدهای آمیناه

در تشلیل بافتهای پروتئینی استفاده شده و باعث افزایش دراد وزن
ع له سینه میشوند.
اثر تیلارهای آزمایشی بر چربیهای سرم وون جوجههای گوشتی
در جدول شلاره  6آورده شده است .نتایج نشاان مایدهاد اساتفاده از
آنتی بیوتیاک و هلچناین میازان  50و  100میلایگارم در کیلاوگرم
عصاره گیاهان دارویی باعث کاهش معنایدار کلساترول سارم واون
جوجههای گوشتی نسدت به تیلار شااهد گردیاد ( .(P<0/05غلظات
تری گلیسرید وون تحت تاأثیر تیلارهاای آزمایشای معنایدار نشاد.
غلظت  HDLسرم وون نیز در تیلارهای دریافات کنناده 50خ  100و
 200میلیگرم در کیلوگرم عصاره گیاهان دارویی نسدت به تیلار شاهد
به طور معنیداری افزایش پیدا کرد ( .(P<0/0ولی غلظت  LDLسرم
وون تحت تأثیر معنیدار تیلارهای آزمایشی قرار نگرفت.
اثر تیلارهای آزمایشی بر متابولیتهای سارم واون جوجاههاای
گوشتی در جدول شلاره  7آورده شاده اسات .نتاایج نشاان مایدهاد
استفاده از  50میلیگرم در کیلاوگرم عصااره گیاهاان دارویای باعاث
افزایش معنیدار غلظت آلداومین واون نسادت باه تیلاار شااهد شاد
( .(P<0/05غلظاات کااراتینین و گلااوکز وااون تحاات تااأثیر معناایدار
تیلارهای آزمایشی قرار نگرفت .غلظت پروتئین و گلوبولین وون نیز با
استفاده از آنتی بیوتیاک و هلچناین میازان  50و  100میلایگارم در
کیلوگرم عصاره گیاهان دارویی نسدت به تیلار شااهد افازایش یافات
(.(P<0/05

اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی بر عملکرد ،خصوصیات الشه...

جدول  -5اثر عصاره گیاهان دارویی بر وصوایا الشه جوجههای گوشتی (دراد)
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1

Table 5- Effect of herbal extracts on carcass characteristics of broilers (%)1

بالها

رانها

سینه

الشه

Wings

Thighs

Breast

Carcass

5.69b

18.76

22.05b

63.92

6.07ab

17.63

22.75ab

64.78

6.76ab

18.58

23.96ab

64.31

7.13a

18.19

25.87a

65.29

6.73ab

18.86

24.16ab

65.52
0.987
0.824

تیلارها
Treatments

شاهد
Control
آنتی بیوتیک ( 500میلیگرم در کیلوگرم)
)Antibiotic (500 mg kg-1
 50میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
50 mg kg-1 mixture of herbal extract
 100میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
100 mg kg-1 mixture of herbal
extract
 200میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
200 mg kg-1 mixture of herbal
extract
SEM
P-value

0.903
0.612
0.309
0.045
0.617
0.020
 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه اوتالف معنیداری با یلدیگر دارند (.)P>0/05
1
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

هلانطور که گزارش گردیدخ در آزمایش حاضر استفاده از عصااره
گیاهان دارویی باعث کاهش کلسترول و افازایش  HDLسارم واون
جوجههای گوشتی گردید .مطاابق باا نتاایج باه دسات آماده از ایان
آزمایشخ شالیی و حسینی ( )66گزارش کردند که استفاده از گیاهاان
دارویی در جیره مرغان تخامگاذار باعاث افازایش معنایدار  HDLو
کاهش غیرمعنیدار  LDLسرم وون گردید .ولی این محققین تاییری
را در میزان کلسترول و تریگلیسرید وون پرندگان مشااهده نلردناد.
گزارش شده است که مصرف سطوح  0/5و  0/75و  1دراد فلفال در
جیره جوجههای گوشتی سدب کااهش میازان کلساترول گردیاد (.)2
هلچنین بیان شده است که مصرف فلفل قرماز در ماوشهاا سادب
کاهش معنیدار سطوح تری گلیسیریدخ کلسترول و  LDLدر مقایسه با
گروه کنترل میشود ولی اوتالف معنیداری در میزان  HDLمشاهده
نشد ( .)63نتایج به دست آماده توسام سیفسای و هللااران ( )17و
اللاسی ( )2نشان میدهد که استفاده از اسانس دارچین در مقایسه باا
گروه شاهد باعث کاهش غلظت کلسترول سرم وون گردید .این امار
مللن است با ملانیسم مهارکنندگی دارچین بار آنازیم مسایر سانتز
کلسترول یعنی  3هیدروکسی - 3متیل گلوتاریل کوآ مرتدم باشد .نتایج
مطالعهای دیگر نشان داد که افازودن  1درااد کپسایساین در جیاره
طیور سدب کاهش کلسترول سرم شاد ( .)5هلچناین اساتفاده از 1/5
دراد پونه به اور معنیداری باعث کاهش سطح کلساترول و نیاز
استفاده از  1/5دراد مخلوط مساوی از گیاهان دارویی پوناهخ گزناه و
کاکوتی موجب کاهش معنیدار سطح تری گلیسرید وون جوجههاای
گوشااتی گردیااد ( .)32در مطالعااهای نشااان داده شااد کااه تیلااول و

کارواکرول در غلظت  ppm 150کلسترول و تری گلیسیرید سرم را در
مرغهای لگهاورن باه طاور معنایداری کااهش داد ( .)15حیادری و
هللاران ( )32نیز بیان کردناد وجاود ترکیدااتی مانناد کاارواکرول و
تیلول در گیاهان دارویی میتوانند از جلله علل کااهش کلساترول و
تری گلیسرید وون باشند .هلچنین در پژوهشی دیگر مشخ گردید
که وجود دو ترکیب موجود در پونه کوهی (تیلول و کارواکرول) باعث
کاهش غلظت کلسترول سرم جوجههای گوشتی میگردد که این اثار
کاهندگی به مهار آنزیم  -3هیدروکسی  -3متیل گلوتاریال کاوآنزیمآ
ردوکتاز در مسیر سنتز کلسترول نسدت داده میشود ( .)43در آزمایش
حاضر نیز استفاده از مخلوط عصااره گیاهاان دارویای باعاث کااهش
میزان کلسترول وون گردید که مللن است به دلیل مهار آنزیم ذکار
شده باشد .هلچنین با توجه به اینله الکتوباسیلها میتوانناد در روده
کوچکخ کلسترول را متابولیسم نلوده و جذ نلایند و سادب کااهش
جذ آن از طریق وون شوندخ بناابراین کااهش در ساطح کلساترول
میتواند به سدب جذ کلساترول توسام الکتوباسایلوس باشاد زیارا
گزارش شده است که گیاهان دارویی میتوانند فعالیت ضاد میلروبای
علیه  E.coliو ساللونال و استافیلوکوکوس داشاته باشاند ( )27و اثار
تحریک کننده بر روی الکتوباسیلوسها ( )37در نتیجه مایتوانناد در
کاهش کلسترول نقش مهلی را ایفا کنند .چنانچه گزارش شده اسات
که استفاده از کارواکرول موجود در گیاهان دارویی باعث تحریک رشد
و تلثیر الکتوباسیلها میشود و الکتوباسیلها نقش مهلی در بهداود
فراسنجههای وونی و کاهش لیپیدهای سرم دارند ( .)24از طرف دیگر
از آنجا که گزارش شده است مخلوط تجاری عصارههای گیاهی ترشح
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با افزایش جذ مواد ماذی از جللاه پاروتئین و ح اور آن در سارم
وون مرتدم دانست .هلانطور کاه گازارش گردیاد عصااره گیاهاان
دارویی احتلاال با بهدود ترشح آنزیمهای گوارشی باعث بهدود ه م و
جذ مواد ماذی و پروتئین میشوند کاه نتیجاه آن افازایش غلظات
آلدومین و پروتئین سرم وون بوده است.

آنزیمهای ه لی دستگاه گوارش را در قیاس با گروه شاهد افازایش
میدهند ( .)71بنابراین کاهش کلساترول در آزماایش حاضار مللان
است در اثر شلسته شدن آن به وسیله اسیدهای افراوی باشد که به
دندال آن از ساوت مجدد کلسترول جلوگیری به علل میآیاد .بااالتر
بودن سطح آلدومین وون تحت تاثیر عصاره گیاهان دارویی را میتوان

جدول  -6اثر عصاره گیاهان دارویی بر چربیهای سرم وون جوجههای گوشتی (میلیگرم بر دسی لیتر)

1

Table 6- Effect of herbal extracts on serum lipids of broilers (mg dl-1)1

تری گلیسرید

کلسترول

Triglyceride

Cholesterol

57.66

66.33b

41.06

171.03a

58.33

72.00ab

38.23

128.70b

59.00

89.66a

49.00

138.60b

54.66

89.44a

46.40

137.46b

55.00

88.33a

44.70

150.43ab

1

2

LDL

HDL

تیلارها
Treatments

شاهد
Control
آنتی بیوتیک ( 500میلیگرم در کیلوگرم)
)Antibiotic (500 mg kg-1
 50میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
50 mg kg-1 mixture of herbal extract
 100میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
100 mg kg-1 mixture of herbal
extract
 200میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
200 mg kg-1 mixture of herbal
extract
SEM
P-value

6.532
0.003

2.791
4.587
4.564
0.101
0.005
0.941
 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه اوتالف معنیداری با یلدیگر دارند (.)P>0/05
1
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

جدول  -7اثر عصاره گیاهان دارویی بر متابولیتهای سرم وون جوجههای گوشتی (میلیگرم بر دسی لیتر)

1

Table 7- Effect of herbal extracts on serum metabolites of broilers (mg dl-1)1

گلوبولین

اوره

پروتئین

گلوکز

کراتینین

آلدومین

Globulin

Urea

Protein

Glucose

Creatinine

Albumin

2.02b

3.25b

3.22b

195.99

0.34

1.20b

2.78a

2.60b

4.18a

190.03

0.38

1.39ab

2.55a

4.15a

4.07a

226.24

0.40

1.52a

2.62a

3.23b

3.95a

217.66

0.35

1.33ab

2.12ab

4.31a

3.54ab

211.49

0.36

1.32ab
0.062
0.036

تیلارها
Treatments

شاهد
Control
آنتی بیوتیک ( 500میلیگرم در کیلوگرم)
)Antibiotic (500 mg kg-1
 50میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
50 mg kg-1 mixture of herbal extract
 100میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
100 mg kg-1 mixture of herbal
extract
 200میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
200 mg kg-1 mixture of herbal
extract
SEM
P-value

0.018
9.196
0.157
0.223
0.122
0.151
0.072
0.003
0.0008
0.002
 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه اوتالف معنیداری با یلدیگر دارند (.)P>0/05
1
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

1- Low density lipoprotein
2- High density lipoprotein

اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی بر عملکرد ،خصوصیات الشه...

در رابطه با فعالیت آنزیمهای سرم وون (جدول شلاره  )7نتاایج
نشان میدهد غلظت  ASTتحت تأثیر معنیدار تیلارهاای آزمایشای
قرار گرفت ( (P<0/05به طوری کاه اساتفاده از  100میلایگارم در
کیلوگرم عصاره گیاهان داروییخ غلظت  ASTسرم وون را باه طاور
معنیداری کاهش داد ( .(P<0/05غلظت آنزیمهاای  ALT, ALPو
 LDHتحت تأثیر معنیدار تیلارهای آزمایشی قرار نگرفت.
باال رفتن غلظت آنزیمهای سرم وون نشان دهنده آسایبهاای
بافت ماهیچه یا کدد است که کاهش این آنزیمها در آزمایش حاضار
نتیجهای مطلو است که به دست آمد .به نظر میرسد فعالیتهاای
آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی با اثرا مفیادی کاه بار روی کداد و
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دیگر بافتهای بدن دارد باعث کاهش غلظت آنزیمهای سرم واون
میگردد چنانچه محققین گزارش کردهاند که از مهمترین مناب آنتی
اکسیدانی طدیعای مایتاوان باه گیاهاان دارویای اشااره کارد (.)72
هلچنین گزارش شده است که مصرف تیلول و کارواکرول در جیاره
جوجههای گوشتی باعث بهدود آنزیمهای آنتی اکسایدانی و سیساتم
ایلنی شده است ( .)29بنابراین با توجه به گزارشهای باال میتاوان
نتیجه گرفت که که عصارههاای گیااهی باا داشاتن وااایت آنتای
اکسیدانی اثرا مفیادی بار کداد داشاته و از وساارا اکسایداتیو و
نلروزی جلوگیری میکنند و احتلاال به هلین دلیال فعالیات آنازیم
 ASTرا در آزمایش حاضر کاهش داده است.

جدول  -8اثر عصاره گیاهان دارویی بر فعالیت آنزیمهای سرم وون جوجههای گوشتی (میلیگرم بر دسی لیتر)

1

Table 8- Effect of herbal extracts on serum enzymes activity of broilers (mg dl-1)1

الکتا دهیدروژناز

آللالین فسفاتاز

آالنین آمینو ترانسفراز

آسپارتا آمینو ترانسفراز

LDH

ALP

ALT

AST

6976.00

3449.33

6.00

396.16a

5383.66

2933.66

8.00

325.10ab

5863.66

4139.66

8.33

310.70ab

5642.33

3346.00

7.66

302.80b

5228.66

3956.66

7.00

330.76ab

تیلارها
Treatments

شاهد
Control
آنتی بیوتیک ( 500میلیگرم در کیلوگرم)
)Antibiotic (500 mg kg-1
 50میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
50 mg kg-1 mixture of herbal extract
 100میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
100 mg kg-1 mixture of herbal extract
 200میلیگرم در کیلوگرم مخلوط عصارههای گیاهی
200 mg kg-1 mixture of herbal extract
SEM
P-value

21.251
0.596
291.588
618.638
0.048
0.095
0.065
0.333
 1میانگینهای هر ستون با حروف غیر مشابه اوتالف معنیداری با یلدیگر دارند (.)P>0/05
1
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

نتیجه گیری کلی
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر مایتاوان نتیجاه
گرفت که استفاده از مخلوط عصارههای گیاهان دارویی دارچینخ پوناه

و فلفل به میزان  100گرم در تن میتواند باعث بهدود علللاردخ وزن
نسدی سینهخ کااهش کلساترول واون و کااهش آنازیمهاای کدادی
جوجههای گوشتی گردد.
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Introduction In view of rising concerns on the extensive use of antibiotics in animal production, there is an
increasing interest for developing alternative disease control strategy to enhance animal health and to reduce the
use of antimicrobials. One promising new possibility to achieve this goal is the use of natural foods and herbal
products to enhance feed efficiency, gut health, and innate immunity. In clinical medicine, plant-derived
products are increasingly being used as feed supplements to enhance immunity to diseases and cancers. Among
these products, the dietary effects of the mixture of three plant derived phytochemicals, carvacrol,
cinnamaldehyde, and Capsicum oleoresin as anti-bacterial and anti-fungal agents have been reported. Carvacrol
is a component of numerous aromatic plants, such as Origanum vulgare, thyme, and wild bergamot. The antimicrobial functions of these herbs are associated with carvacrol since carvacrol vapour has been shown to inhibit
Salmonella growth in chickens. Cinnamaldehyde is a constituent of cinnamon and widely applied as flavoring. It
has been proven to have strong anti-bacterial activity against Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA), Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp., and Vibrio parahemolyticus. Capsicum oleoresin,
prepared by organic extraction of pepper fruits, contains anti-bacterial activity. It contains the pungent principles,
capsicin which has effects on the resistance to Salmonella enteritidis infection by altering pH and histological
changes.
Materials and Methods In this study, 160 Ross 308 male broiler chicks were allocated in a completely
randomized design with 5 treatments, 4 replicates of 8 chicks in each replicate for 42 days. Treatments contained
1 level of oxytetracycline antibiotic and 3 levels of extract supplementation (50, 100 and 200 mg/kg of feed).
The rearing and management conditions were equal for all groups. Experimental diets were formulated to meet
the nutrients requirements of the Ross broiler chicks. Chicks had full access to feed and water during the
experimental period. Performance parameter such as body weight gain, feed intake and feed conversion ratio
were recorded at 1-10, 11-24 and 25-42 d of age for each replicate. At the end of the experiment, two birds of
each replicate were slaughtered and blood was collected to determine hematological parameters, and carcass
characteristics were analyzed.
Results and Discussion Based on the results, in 1-10 d period supplementing the broiler diet with 100 mg/kg
herbal extracts decreased significantly feed intake (P<0.05). Herbal extracts significantly increased body weight
gain of broiler chickens (P<0.05). Feed conversion ratio of the chicks fed 100 g/ton of herbal extracts were
decreased significantly compared to control treatments (P<0.05). The relative weight of breasts and wings
influenced by 100 grams per ton of herbal extracts supplement significantly increased (P<0.05). Blood
cholesterol of broiler chickens decreased in treatment containing 50 and 100 g/ton of herbal extracts, also blood
serum concentrations of HDL by use of all levels of plant extracts significantly increased (P<0.05). The
concentration of the enzyme AST influenced by 100 g/ton of herbal extracts significantly decreased (P<0.05).
The results obtained in the present study confirmed the stimulating growth and efficiency effect of the mixture of
carvacrol, cinnamaldehyde, and capsicum oleoresin. Another study showed the effects of dietary oregano
essential oil on live chickens performance where it improved the FCR significantly as compared with control
chickens and birds fed the oregano oil diet consumed significantly less feed compared to controls from 21 to 42
d of age. It was reported that broiler chickens fed with herb extract had higher breast weight compared to control
group. Contrary to our findings, another researches showed that supplementation of combination of two herb
extracts had no effect on carcass characteristics.
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The positive change, that is increase in feed efficiency, is in agreement with the ability of spices and mixtures
of spices to increase bile secretion, activity of the pancreatic, and brush border enzymes. The positive impact on
poultry production of the used herbal compound in the present investigation could be attributed to its antioxidant
activity, enhancing digestibility by stimulating endogenous enzyme activity and facilitating nitrogen absorption
and/or its anti-microbial activities as essential oils.
Conclusions The results obtained from this study showed that use of 100 g/ton of mix herbal extracts
supplement could have beneficial effects on performance, carcass characteristics, blood lipids and serum
enzymes of broiler chickens.
Keywords: Broiler, Herbal extract, Performance, Serum enzymes.

