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فصلنامه تخصصی علوم دامی/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389 / صفحه های 51 - 63

اثرات مخلوط گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، کیفیت الشه و     
متابولیت های خون در جوجه های گوشتی 

علی نوبخت*1، حبیب اقدم شهریار2

چکیده
پنیرک)Malva silvestris( ، خارشتر      اثرات مخلوط گیاهان دارویی  این آزمایش در جهت بررسی        
Alhaji maurorum(( و نعناع )Mentha spicata( بر عملکرد، کیفیت الشه و متابولیت های خون در 

جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاماًل تصادفی با تعداد 384 قطعه جوجة گوشتی، 
در 4 تیمار شامل 1( شاهد، 2( حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )پنیرک %50، خارشتر %25  و نعناع 
%25(، 3( حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )پنیرک %25، خارشتر %50 و نعناع %25( و 4(  حاوی 2 

درصد مخلوط گیاهان دارویی )پنیرک %25، خارشتر %25 و نعناع %50( با 4 تکرار در هر تیمار و نیز 24 قطعه 
جوجه در هر تکرار به  مدت 6 هفته انجام یافت. در پایان دورة آزمایش، نتایج حاصله نشان دادند که استفاده 
از مخلوط گیاهان دارویی تأثیر معنی داری بر عملکرد و سطح ایمنی بدن نداشته، ولی دارای اثرات معنی داری 
بر درصد الشه و گلوکز خون  جوجه ها می باشد )P>0/05(. بر این اساس، بیشترین درصد الشه )70/19( در 
گروه آزمایشی 3 و کمترین آن )66/77( در تیمار شاهد مشاهده شد. با استفاده از مخلوط گیاهان دارویی، میزان 
گلوکز سرم خون کاهش یافت و حداقل آن )147 میلی گرم بر دسی لیتر( در گروه آزمایشی 2 بدست آمد، در 
حالی که حداکثر میزان گلوکز )183 میلی گرم بر دسی لیتر( در تیمار شاهد مشاهده شد. مخلوط گیاهان دارویی 
تأثیر معنی داری روی درصد هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت نداشت. بنابراین، استفاده از 2 
درصد مخلوط سه گیاه دارویی مطابق گروه آزمایشی 3 )پنیرک %25، خارشتر %50 و نعناع %25( در جیره های 

غذایی، موجب بهبود درصد الشه می گردد. 

واژه های کلیدی: جوجه  گوشتی، گیاهان دارویی، سطح ایمنی، کیفیت الشه، متابولیت های خون

1. استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه 
anobakt20@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات    *

2. استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
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مقدمه
     با توّجه به افزایش جمعیت و نیز باال رفتن توقع 
غذایی افراد از جمله در زمینة نیاز به منابع پروتئینی 
حیوانی، جهت پاسخ دادن به این نیازها، در سال های 
بوده  گیری  چشم  رشد  شاهد  طیور  صنعت  اخیر 
نیازهای  افزایش در تولید برای تأمین  این  است که 
پرورش  )10و12(.  باشد  انسان ضروری می  غذایی 
صنعتی طیور به صورت گسترده و فشرده، امکان بروز 
بیماری ها را افزایش داده که برای کاهش میزان وقوع 
این بیماری ها و نیز کمک به افزایش رشد و بهبود 
صفات تولیدی از مواد شیمیایی مختلف از جمله آنتی 
پرورش  واحدهای  در  وسیعی  سطح  در  بیوتیک ها 
 .)18 و   14( شود  می  استفاده  گوشتی  جوجه های 
استفاده از آنتی بیوتیک ها به منظور مبارزه با عوامل 
بیماری زا و بهبود عملکرد در کنار آنها مشکالتی را 
نیز به همراه داشته است که از جملة این مشکالت 
می توان به پیدا شدن گونه های میکروبی مقاوم در 
در  آنها  بقایای  ماندن  باقی  بیوتیک ها،  آنتی  مقابل 
محصوالت نهایی و اثرات سوء این مواد بر مصرف 
کنندگان  اشاره کرد )11(. لذا در کشورهای اروپایی 
مصرف آنتی بیوتیک ها در پرورش طیور ممنوع شده 
و در سایر کشورها نیز مصرف آنها محدود گردیده 
است )14(. در کنار این محدودیت در مصرف آنتی 
بیوتیک ها، جایگزین های مناسبی نیز برای آنها معرفی 
گیاهان  به  توان  می  آنها  مهمترین  از  که  است  شده 
آنها  از  شده  استخراج  مختلف  مشتقات  و  دارویی 

اشاره کرد.

گیاهان دارویی از سال های دور برای درمان بیماری ها 
امروزه  حتّی  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  انسان  در 
نیز       علی رغم پیشرفت های علمی و صنعتی، 

منشاء بسیاری از داروها، گیاهان می باشند )19(.
از جمله مزایای استفاده از گیاهان دارویی می توان به 
ساده بودن کاربرد و نداشتن اثرات جانبی سوء در اکثر 
بقایای  باقی نماندن  نیز  آنها بر عملکرد حیوانات و 
مّضر در فرآوردهای تولیدی اشاره نمود. با استفاده از 
انواع فرآورده های گیاهان دارویی، می توان از مزایای 
مختلف آنها منجمله خواص درمانی شان در مصرف 

کنندگان سود برد.
گیاه پنیرک حاوی موسیالژ )لعاب نباتی( و ویتامین 
های C، B  A,بوده و از برگ و گل آن در طب سنتی 
منتول  شیمیایی  مادة  دارای  نعناع  می شود.  استفاده 
قندی  ترکیبات  داشتن  به علت  نیز  و خارشتر  بوده 
مختلفی چون منوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز و 
دی ساکاریدها به راحتی در آب حل می شوند و اثرات 
درمانی در مواردی همچون اختالالت کلیوی و التیام 

زخم ها دارد.
آلچیک و همکاران )2003( اثرات مثبت استفاده از 
روئیده  وحشی  گیاهان  از  تعدادی  روغنی  ترکیبات 
را  گوشتی  جوجه های  عملکرد  بر  ترکیه  در  شده 
نشان   )2004( همکاران  و  هراندز  نمودند.  گزارش 
دادند که استفاده از عصاره های گیاهان درمنه، آویشن 
و رزماری باعث رشد سریع تر، بهبود هضم روده ای، 
قابلیت هضم نشاسته و قابلیت استفاده از مادة خشک 
می گردد.  گوشتی  جوجه های  در  غذایی  جیره های 
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گارسیا و همکاران )2006( نیز اثرات مثبت مخلوط 
بهبود  بر  دارویی  گیاه  چند  از  استخراجی  روغنی 
ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی را مورد 

تأکید قرار داده اند. 
چرای  که  دادند  نشان   )2008( روزادو  و  پونته 
گیاهان  از  آزاد  صورت  به  گوشتی  جوجه های 
نجفی  می گردد.  آنها  عملکرد  بهبود  موجب  مرتعی 
از  استفاده  که  داشتند  اظهار   )1387( همکاران  و 
در  میخک  و  دارچین  آویشن،  اسانسی  روغن های 
جیره های غذایی جوجه های گوشتی، اثرات مثبتی بر 
عملکرد آنها در کل دورة پرورشی ندارد. نوری زاده 
و همکاران )1383( اثرات ضد باکتریایی عصاره های 
را  دیگر  گیاه  چند  و  مرزه  آویشن،  نعناع،  گیاهان 
اثر   )1386( همکاران  و  کن  سفید  نمودند.  گزارش 
کردند.  ثابت  را  مرزه  گیاه  اسانس  میکروبی  ضد 
تأثیر آنتی بیوتیکی، ضد کوکسیدیایی، ضد قارچی و 
مطالعة  هرترامپف  آویشن در  آنتی اکسیدانی روغن 
 )1389( و همکاران  مدیری  )2001( مشخص شد. 
استفاده  گوشتی  جوجه های  در  که  نمودند  گزارش 
از 1/5 درصد مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و 
بهبود  موجب  رشد   و  آغازین  مراحل  در  کاکوتی 
نوبخت  می گردد.  آنها  در  الشه  صفات  و  عملکرد 
از  درصدی   0/75 استفادة  با   )1389( همکاران  و 
در  کاکوتی  و  پونه  گزنه،  دارویی  گیاهان  مخلوط 
جیره های غذایی مراحل آغازین و رشد جوجه های 
گوشتی به نتایج مشابه با یافته های مدیری و همکاران 
 )1389( یافتند. حیدری و همکاران  )1389( دست 

اظهار داشتند که در جوجه های گوشتی استفاده 1/5 
درصدی از گیاه پونه باعث کاهش سطح کلسترول 
سرم خون می گردد در حالی که بیشترین کاهش در 
سطح تری گلیسرید سرم خون با کاربرد 1/5 درصد 
از مخلوط گیاهان دارویی فوق الذکر )0/5 گزنه+ 0/5 

درصد پونه و 0/5 درصد کاکوتی( مشاهده گردید.
داروهای  واردات  صرف  ارز  هنگفتی  مبالغ  سالیانه 
شیمیایی مختلف از کشورهای خارج می گردد که با 
عملیاتی نمودن استفاده از انواع گیاهان یا عصارة آنها 
در تغذیة حیوانات، ضمن کاهش هزینه های صرف 
کشت  گسترش  با  مواد،  این  خرید  جهت  در  شده 
از          زیادی  تعداد  برای  اشتغال  زمینة  آنها،  مصنوعی 
فارغ التحصیالن رشته های مختلف از جمله رشته های 

کشاورزی مهیّا می گردد. 
 با توّجه به این که تاکنون اکثر آزمایش ها در خصوص 
اثر گیاهان دارویی بر عملکرد جوجه های  گوشتی با 
از جمله  آنها  از  استخراجی  فرآورده های  از  استفاده 
پژوهش های  و  یافته  انجام  روغن ها  و  اسانس ها 
گیاهان  خود  از  استفاده  خصوص  در  کمتری 
لذا  است،  گرفته  صورت  آنها(  مخلوط  )مخصوصاً 
انجام آزمایش حاضر در جهت ارزیابی اثرات مخلوط 
گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، 
متابولیت های خون و سطح ایمنی جوجه های گوشتی 

ضروری تشخیص داده شد.

 مواد و روش ها
     این تحقیق با تعداد 384 قطعه جوجة گوشتی یک 
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روزة سویة راس - 308 به مدت 42 روز در قالب 
یک طرح کاماًل تصادفی شامل 4 تیمار با 4 تکرار و 
24 قطعه جوجه گوشتی )12 قطعه جوجة نر و 12 

قطعه جوجة ماده( انجام گردید.
آزمایشی  مختلف  گروه های  برای  غذایی  جیره های 
 )1994(   NRC مغّذی  مواد  توصیه های  اساس  بر 
برای        دوره های آغازین )21-1 روزگی( و رشد 
)42- 22 روزگی( و با استفاده از برنامة جیره نویسی 
سطوح  با  گوشتی  جوجه های  برای    UFFDA1

انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام یکسان، تنظیم 
گردیدند. 

پایة  بر  تمامی جیره های غذایی به صورت آردی و 
گیاهان  تهیه شدند.  و  فرموله  کنجالة سویا   - ذرت 
خارشتر  )پنیرک،  آزمایش  این  در  استفاده  مورد 
در  هم  با  مخلوط  صورت  به  که  بودند،  نعناع(  و 
مورد  گیاهان  شدند.  برده  کار  به  غذایی  جیره های 
استفاده پس از خشک و آسیاب شدن به مقادیر الزم 
به  اقالم خوراکی  با سایر  تهیة جیره های غذایی  در 
کار رفته در جیره ها، مخلوط گردیدند. جیرة غذایی 

گروه های مختلف آزمایشی شامل:
تیمار 1( جیرة غذایی شاهد بدون استفاده از مخلوط 

گیاهان دارویی.
تیمار 2( جیرة غذایی دارای 2 درصد مخلوط گیاهان 

دارویی )پنیرک %50، خارشتر %25  و نعناع 25%(.
تیمار 3( جیرة غذایی دارای 2 درصد مخلوط گیاهان 

دارویی )پنیرک %25، خارشتر %50  و نعناع 25%(. 

1. User friendly feed formulation done again

تیمار 4(  جیرة غذایی دارای 2 درصد مخلوط گیاهان 
دارویی )پنیرک %25، خارشتر %25 و نعناع 50%(. 

در جدول 1 جیره های غذایی آزمایشی مورد استفاده 
در دوره های مختلف آزمایش ارائه شده است.

در طول آزمایش، شرایط محیطی برای همة گروه های 
آزمایشی یکسان بود. برنامة نوری شامل 24 ساعت 
روشنایی در هفتة اول بوده و در هفته های بعدی 1 
ساعت به جوجه ها تاریکی داده می شد.       درجة 
به  جوجه ها  تمامی  و  شده  کنترل  محیط  حرارت 
صورت آزاد به غذا و آب آشامیدنی دسترسی داشتند. 
واکسیناسیون و سایر عملیات بهداشتی نیز به صورت 
معمول در منطقه و با توصیة دامپزشک مسئول اعمال 

گردید.
خوراک مصرفی در اول هر هفته توزین گردیده و در 
مقادیر مشخص در سطل های جداگانه ای که برای هر 
واحد آزمایشی در نظر گرفته شده بود ریخته شده و 
در طول هفته در اختیار جوجه ها  قرار داده می شد و 
در صورت تمام شدن دوباره پر می شد. در پایان هفته 
خوراک باقی مانده در سطل توزین و از مقدار ریخته 
شده در سطل ها کسر شده و با تقسیم نمودن بر روز 
مرغ، متوسط خوراک مصرفی روزانه به ازای هر قطعه 

جوجه مشخص می شد. 
در طول آزمایش، شرایط محیطی برای همة گروه های 
آزمایشی یکسان بود. برنامة نوری شامل 24 ساعت 
روشنایی در هفتة اول بوده و در هفته های بعدی 1 

ساعت به جوجه ها تاریکی داده می شد.
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آغازینماده خوراکي )درصد(
 )شاهد(

آغازین 
)مخلوط گیاهی(

رشد 
)شاهد(

رشد 
)مخلوط گیاهی(

58/7356/4354/2051/14ذرت
001515گندم

32/6732/223/8224/07کنجالة سویا
3333آرد ماهی

0202مکمل گیاهی
2/453/31/172/02روغن گیاهی
1/601/581/511/49پودر استخوان
0/650/620/50/48پوستة صدف
0/250/220/230/23نمک طعام

0/250/250/250/25*مکمل معدني
0/250/250/250/25**مکمل ویتامیني
0/150/150/070/07دی  ال–  متیونین

100100100100
ترکیبات شیمیایی محاسبه شده

انرژي قابل متابولیسم
3000300030003000)کیلو کالري بر کیلو گرم(

21/5621/5618/7518/75پروتئین خام )درصد(
3/714/363/323/97الیاف خام )درصد(
0/940/940/840/84کلسیم )درصد(

0/420/420/380/38فسفر قابل دسترس )درصد(
0/140/140/140/14سدیم )درصد(

1/431/361/291/23اسید لینولئیک )درصد(
1/251/251/021/02لیزین )درصد(

0/390/390/340/34متیونین )درصد(
0/870/870/680/68متیونین + سیستئن )درصد(

0/280/290/240/25تریپتوفان )درصد(

جدول 1- ترکیبات  جیره هاي غذایي گروه های آزمایشی در مرحلة آغازین و رشد )درصد(

*ترکیب  مکمل معدنی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل:
سولفات منگنز  mg248، سولفات آهن mg 125، اکسید روی  mg211، سولفات مس  mg25، یدات کلسیم  mg25، سلنیوم  mg5/0، کولین 

2/mg5  آنتی اکسیدان ،mg625
** ترکیب مکمل ویتامینی های استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل: 

  B12 16/5، یتامین mg 2 B  4، ویتامین/mg3   B1 ویتامین ،K  mg5 ویتامین ، E IU45 5000، ویتامین IU D3 22500، ویتامین A  IU ویتامین
0/04 mg 7/3، بیوتین mg 74، پیریدوکسین mg 2/5، نیاسین mg 24، اسید فولیک/g5 0، اسید پانتوتنیک/mg04
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 درجة حرارت محیط کنترل شده و تمامی جوجه ها 
دسترسی  آشامیدنی  آب  و  غذا  به  آزاد  به صورت 
داشتند. واکسیناسیون و سایر عملیات بهداشتی نیز 
به صورت معمول در منطقه و با توصیة دامپزشک 

مسئول اعمال گردید.
خوراک مصرفی در اول هر هفته توزین گردیده و در 
مقادیر مشخص در سطل های جداگانه ای که برای 
هر واحد آزمایشی در نظر گرفته شده بود ریخته شده 
و در طول هفته در اختیار جوجه ها  قرار داده می شد 
و در صورت تمام شدن دوباره پر می شد. در پایان 
هفته خوراک باقی مانده در سطل توزین و از مقدار 
ریخته شده در سطل ها کسر شده و با تقسیم نمودن 
بر روز مرغ، متوسط خوراک مصرفی روزانه به ازای 
هر قطعه جوجه مشخص می شد. برای تعیین افزایش 
وزن متوسط روزانة هر یک از واحدهای آزمایشی، 
کل جوجه های آن واحد آزمایشی توزین گردیده و 
با محاسبة روز مرغ متوسط افزایش وزن جوجه ها 
در هفتة مزبور بدست   می آمد و از تقسیم نمودن 
وزن،  افزایش  متوسط  به  مصرفی  خوراک  متوسط 
توّجه  با  گردید.  می  محاسبه  غذایی  تبدیل  ضریب 
واحدهای  از  یک  هر  در  موجود  تلفات  درصد  به 
در  با  و  شده  محاسبه  ماندگاری  درصد  آزمایشی، 
نظر گرفتن میانگین وزن پایان دوره، تعداد روزهای 
با  تولید  تبدیل غذایی، شاخص  پرورش و ضریب 

استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید )3(.
                                            

پایان دورة آزمایش از هر واحد دو قطعه       در 
جوجه )یک قطعه نر ویک قطعه ماده( به صورت 
تصادفی انتخاب شده و از ورید بالی آنها خونگیری 
به عمل آمده و به دو لولة آزمایش که یکی حاوی 
مادة ضد انعقاد EDTA  بود و برای تعیین درصد 
نسبت  و  لنفوسیت  )هتروفیل،  خونی  سلول های 
هتروفیل به لنفوسیت( و دیگری برای اخذ سرم به 
منظور اندازه گیری متابولیت های خون ریخته شد و 
و  آزمایشگاهی  رفرنس  روش های  پایة  بر  آنالیزها 
انجام و کیت های  اتوآناالیزر1  با استفاده از دستگاه 
الزم از شرکت پارس آزمون تهیه شدند. برای تعیین 
سلول های خونی از روش رنگ آمیزی و شمارش 
در زیر میکرسکوپ نوری استفاده شد. همچنین از 
هر واحد آزمایشی 2 قطعه جوجه )یکی نر و دیگری 
آن  جوجه های  وزن  متوسط  به  آنها  وزن  که  ماده( 
واحد آزمایشی نزدیکتر بود، انتخاب شده و شماره 
که  این  از  بعد  و   گردیده  الصاق  آنها  بال  به  بالی 
5 ساعت به آنها گرسنگی داده شد، کشتار شده و 
سپس الشة آنها تفکیک شد و پس از آن قسمت های 
برای  توزین گردیدند.  از هم جدا و  مختلف الشه 
تعیین درصد قسمت های مختلف الشه، ابتداء درصد 
الشه نسبت به وزن کل مشخص شد و سپس درصد 
سایر قسمت ها نسبت به درصد الشه محاسبه شده و 

در تجزیه واریانس مورد استفاده قرار گرفت.
نرم  از  استفاده  با  آزمایش  از  آمده  داده های بدست 
افزار آماریSAS   )17( مورد تجزیه و تحلیل قرار 

2. Alison-300
÷ 10

تعداد روزهای پرورش ×  ضریب تبدیل غذایی

میانگین وزن پایان دوره )گرم( × درصد ماندگاری                                                                          
 = شاخص تولید
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اندازه گیری  میانگین صفات  مقایسة  برای  گرفت و 
شده از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. مدل 

ریاضی طرح به کار رفته به صورت زیر می باشد: 
 Yij = µ + Ti + Eij

که در فرمول فوق:
  Yij= مقدار عددی هر یک از مشاهدات در آزمایش

µ = میانگین جمعیت 

Ti = اثر جیرة غذایی

= Eij اثر خطای آزمایش 
در نظر گرفته شده است.

نتایج
در  گوشتی  جوجه های  عملکرد  از  حاصل  نتایج 

جدول 2  ارائه شده است.

جدول2- اثر جیره های غذایی آزمایشی بر عملکرد جوجه های گوشتی 

شاخص تولیددرصد ماندگاریضریب تبدیلافزایش وزن )گرم(خوراک مصرفی )گرم(تیمار 
1163/49±2/36185/05±8/7101/92±0/02897±0/666411/17±0/333
2159/68±2/04886/72±3/5421/84±0/09793/34±0/433485/16±0/337
3162/1±0/25785/39±4/3371/90±0/09994/34±0/333422/82±0/666
4163/5±1/54187/1±3/1731/88±0/07897±0/666467/13±0/577

     هر چند که تفاوت معنی داری در بین گروه های 
مشاهده  عملکرد  خصوص  در  آزمایشی  مختلف 
از لحاظ عددی استفاده از مخلوط  نگردید،  لیکن 
گیاهان دارویی باعث بهبود عملکرد جوجه ها گردید. 
تیمار 2 علی رغم داشتن میزان خوراک مصرفی کمتر 

از سایر گروه های آزمایشی )159/68 گرم(، بهترین 
شاخص  باالترین  و   )1/84( غذایی  تبدیل  ضریب 

تولید )485/16( را داشت. 
مختلف  گروه های  الشه  تفکیک  از  حاصل  نتایج 

آزمایشی در حدول 3 نشان داده شده است.

جدول3- اثر جیره های غذایی آزمایشی بر صفات الشة جوجه های گوشتی 

صفات
 مورد مطالعه

 )درصد(

گروه های آزمایشی

1234

b77±0/88168/ab26±1/17770/a19±1/16769/a32±1/155/66الشه
0/238±0/0442/75±0/2053/12±0/5772/80±3/03چربی بطنی

0/363±0/0627/30±0/0516/24±0/0117/76±7/86دستگاه گوارش
0/085±0/0852/84±0/1162/84±0/0752/97±3/12سنگدان

0/224±0/16234/69±0/07833/28±0/30432/12±32/36سینه
0/416±0/44126/64±0/57726/61±06927/2/±27/27ران
0/065±0/0633/37±0/0592/92±0/0582/99±3/67کبد
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تفاوت معنی دار در درصد الشة گروه های آزمایشی 
الشه  درصد  بیشترین   .)P>0/05( شد  مشاهده 
)70/19( در تیمار 3 و کمترین آن )66/77( در تیمار 
شاهد مشاهده شد. هر چند در رابطه با سایر صفات 
گروه های  بین  در  معنی داری  تفاوت         الشه 
عددی  لحاظ  از  لیکن  نگردید،  مشاهده  آزمایشی 
داشت.  آزمایشی وجود  بین گروه های  تفاوت هایی 

بر این اساس، کمترین درصد چربی محوطة بطنی 
گروه  را   )34/69( سینه  درصد  باالترین   ،)2/75(
که  حالی  در  داد،  اختصاص  خود  به   4 آزمایشی 
)6/24( و کمترین  کمترین درصد دستگاه گوارش 

درصد کبد )2/92( در تیمار 3 مشاهده گردید.
بر  دارویی  گیاهان  مخلوط  اثرات  به  مربوط  نتایج 

متابولیت های خون در جدول 4 آمده است.

جدول4- اثر جیره های آزمایشی بر متابولیت های خون جوجه های گوشتی )میلی گرم بر دسی  لیتر(

آلبومینپروتئین کلتری گلیسریدکلسترولگلوکز تیمار 

1183/a5±4/444156±17/52145/84±3/7234/29±0/2601/87±0/101

2147/b83±2/574129/33 ±11/98742/84±7/9293/94±0/1921/92±0/088

3ab176±1/732125/33  ±7/88641/87±7/6664/7±0/5962/15±0/306

4172/ab17±10/248130/ 67±6/07141/17±6/0714/1±0/1321/87±0/060
 .)P>0/05( در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنی دار دارند :  a - b

استفاده از مخلوط گیاهان دارویی دارای تأثیر معنی داری 
بر مقدار گلوکز خون داشت )P>0/05(. استفاده از 
گلوکز  سطح  کاهش  باعث  دارویی  گیاهان  مخلوط 
خون گردید. هر چند سطح گلوکز در بین گروه های 
آزمایشی دارای تفاوت معنی دار نبود اّما حداقل سطح 
در  لیتر(  دسی  بر  گرم  میلی   147/83( سرم  گلوکز 
گروه آزمایشی 2 و حداکثر مقدار آن )183/5 میلی 
گرم بر دسی لیتر( در گروه شاهد بدست آمد. سایر 
متابولیت های سرم در بین گروه های آزمایشی تفاوت 
گیاهان  مخلوط  از  استفاده  نداد.  نشان  را  معنی داری 
دارویی از لحاظ عددی سبب کاهش سطح کلسترول 
و تری گلیسرید خون گردید به طوریکه حداقل مقدار 

کلسترول )125/33 میلی گرم بر دسی لیتر( در گروه 
آزمایشی 3 و حداکثر آن )156 میلی گرم بر دسی لیتر( 
در تیمار شاهد مشاهده شد که بیانگر کاهش حدود 
24 درصدی در مقدار کلسترول سرم خون در هنگام 
استفاده از مخلوط گیاهان دارویی مطابق تیمار 3 بود. 
با استفاده از 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی، سطح 
تری گلیسرید خون نیز کاهش یافته و از مقدار )45/84 
میلی گرم بر دسی لیتر( تیمار شاهد به مقدار )41/1 

میلی گرم بر دسی لیتر( در گروه آزمایش 4 رسید.
گیاهان  مخلوط  از  استفاده  اثرات  از  حاصل  نتایج 
دارویی بر درصد و نسبت سلول های خونی جوجه های 

گوشتی در جدول 5 آورده شده است.
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جدول5- اثر جیره های آزمایشی بر درصد و نسبت سلول های خونی جوجه های گوشتی 

هتروفیل/ لنفوسیتلنفوسیت )درصد(هتروفیل )درصد(تیمار 

17/667±2/33390/333±2/3330/087±0/028

213±4/04285/697±3/5280/162±0/055

317/333± 6/43882/333±6/7660/264±0/139

410/667±2/33388/667±2/1860/127± 0/029

و  لنفوسیت  درصد  هتروفیل،  درصد  شمارش  با 
نسبت هتروفیل به لنفوسیت تفاوت معنی داری بین 
گروه های آزمایشی مشاهده نشد. اّما از لحاظ عددی 
استفاده از 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )پنیرک، 
هتروفیل  درصد  افزایش  باعث  نعناع(،  و  خارشتر 
درصد  کاهش  و  لنفوسیت  به  هتروفیل  نسبت  و 
لنفوسیت گردید، که این افزایش در گروه آزمایشی 

3 مشهودتر از سایر گروه ها بود.

بحث
 استفاده از 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )پنیرک، 
بهبود  باعث  عددی  لحاظ  از  نعناع(  و  خارشتر 
افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی نسبت 
به گروه شاهد گردید )جدول 2(. که می تواند ناشی 
از اثرات    ضد باکتریایی و ضد قارچی موجود در 
آزمایشی  گروه های  در  رفته  بکار  گیاهان  ترکیبات 
با کاهش جمعیت میکروبی مّضر دستگاه  باشد که 
و  سالمتی  سطح  ارتقاء  به  کمک  ضمن  گوارش، 
پروتئین  تجزیة  از  جلوگیری  با  و  جوجه ها  ایمنی 
مضر  میکربی  جمعیت  توسط  آمینه  اسیدهای  و 

نیز  آنها  عملکرد  بهبود  به  منجر  گوارش،  دستگاه 
شده است )لی و همکاران، 2003(. از لحاظ عددی 
در درصد ماندگاری و بهبود شاخص تولید نیز مؤثر 
و  هراندز  گزارش های  با  حاصل  نتایج  است.  بوده 
 )2006( همکاران  و  گارسیا  و   )2004( همکاران 
از ترکیبات روغنی و  استفاده  اثرات مثبت  بر  مبنی 
عصاره های گیاهان دارویی نعناع، آویشن و مرزه بر 
عملکرد جوجه های گوشتی، مطابقت دارد. هر چند 
که نجفی و همکاران )1387( نشان دادند که استفاده 
از روغن های اسانسی آویشن، دارچین و میخک در 
مثبتی  اثرات  گوشتی،  جوجه های  غذایی  جیره های 
بر عملکرد آنها ندارد. نوبخت و همکاران )1389( 
همکاران  و  مدیری  و  درصدی   0/75 استفادة  با 
1/5 درصدی از مخلوط گیاهان  با کاربرد   )1389(
غذایی  در جیره های  کاکوتی  و  پونه  گزنه،  دارویی 
جوجه های گوشتی بهبود در عملکرد آنها را گزارش 

نمودند.
آزمایشی  گروه های  در  الشه  درصد  افزایش       
حاوی گیاهان دارویی نسبت به تیمار شاهد )جدول 
اثرات ضد میکروبی  با  ارتباط  نیز  می تواند در   )3
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اساس  بر  زیرا  باشد.  استفاده  مورد  دارویی  گیاهان 
معایب  جمله  از   )2003( همکاران  و  لی  اظهارات 
گوارش،  دستگاه  در  مضر  میکروب های  وجود 
مواد  آمینة  اسیدهای  و  پروتئین  تجزیة  افزایش 
هضمی، فعالیت دی آمیناسیونی پروتئین و اسیدهای 
آنها  تجزیة  سرعت  افزایش  نیز  و  مصرفی  آمینة 
توسط  اوره آز  آنزیم  قبیل  از  موادی  ترشح  اثر  در 
کاربرد  اینکه  به  توّجه  با  و  می باشد  میکروب ها 
میکروبی  جمعیت  کاهش  سبب  دارویی  گیاهان 
لذا سرعت تجزیة  مضر دستگاه گوارش می شود، 
پروتئین و اسیدهای آمینة مواد گوارشی کاهش یافته 
ذخیره  بدن  در  و  جذب  آنها  از  بیشتری  مقادیر  و 
دنبال  به  و  بهبود درصد الشه  به  منجر  می شود و 
گردیده  چربی  به  پروتئین  تبدیل  کاهش  باعث  آن 
و مقادیر کمتری چربی نیز می تواند در بدن تجمع 
 0/75 استفادة  با   )1389( نوبخت و همکاران  یابد. 
کاربرد  با   )1389( همکاران  و  مدیری  و  درصدی 
1/5 درصدی از مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه 
و کاکوتی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی 
بهبود در صفات الشة آنها را گزارش نمودند. کبد 
در بدن به عنوان عضو سم زدا بخش قابل توّجهی از 
سموم تولیدی توسط میکروب های مضر را خنثی می 
کند، با توّجه به اینکه در استفاده از مخلوط گیاهان 
دارویی، جمعیت میکروبی مضر کاهش می یابد، لذا 
کبد متحّمل فّعالیت های سم زدایی کمتری شده و به 

همین خاطر از نظر وزنی، زیاد رشد نمی کند.
گلیسرید  تری  و  کلسترول  گلوکز،  سطح  کاهش 

الیاف  با  مرتبط  تواند  می   )4 )جدول  خون   سرم 
باشد،  بوده  نعناع  در  منتول  مانند  ترکیباتی  و  خام 
چنانکه در طب سنتی از بعضی گیاهان از قبیل گزنه 
جهت کاهش گلوکز و سیر به منظور کاهش سطح 
کلسترول سرم خون و غیره استفاده می شد. گیاهان 
دارویی بکار رفته در این آزمایش نیز اثرات مشابه 
اعمال  متابولیت های خون  زمینة  در  را  گیاهان  این 
نموده اند. حیدری و همکاران )1389( اظهار داشتند 
که در جیره های غذایی جوجه های گوشتی استفاده 
دار  معنی  کاهش  باعث  پونه  گیاه  از  درصدی   1/5
سطح کلسترول سرم و نیز کاربرد 1/5 درصدی از 
مخلوط گیاهان دارویی فوق الذکر )0/5 گزنه+ 0/5 
کاهش  سبب  کاکوتی(  درصد   0/5 و  پونه  درصد 

معنی دار سطح تری گلیسرید سرم خون می گردد.
 هتروفیل ها، سلول های فاگوسیت کننده هستند که 
با عوامل عفونت زایی نظیر ویروس ها،  برای مقابله 
باکتری ها و نیز ذّرات خارجی شکل گرفته اند و به 
میزان زیادی در محل های آسیب دیده در اثر تولید 
یابند.  مواد شیمیایی عوامل عفونت  زا، حضور می 
از  و  انداختن  دام  به  هتروفیل ها  عمل  عمده ترین 
فاگوسیتوز  عمل  بوسیلة  خارجی  ذّرات  بردن  بین 
می باشد و افزایش تعداد آنها شاخص مهمی جهت 
مشخص نمودن وجود عوامل میکروبی و بیماری زا 
در بدن می باشد. لنفوسیت ها، لکوسیت هایی هستند 
و  تیموس، طحال  نظیر  لنفوئیدی  بافت های  در  که 
عقده های لنفاوی یافت می شوند. در حالت عادی و 
عدم وجود بیماری و حمالت میکروبی، لنفوسیت ها 
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اکثریت گلبول های سفید خون طیور را تشکیل داده 
و سلول هایی هستند که در نهایت وظیفة تولید آنتی 
با واسطة سلولی  ایمنی  بادی و همچنین تظاهرات 
را به عهده دارند. نسبت هتروفیل ها به لنفوسیت ها 
شاخص مّهمی در ارزیابی سطح ایمنی بدن می باشد 
و هر چقدر این نسبت بیشتر باشد، به همین مقدار 
مقاومت  احتمال  و  بوده  باال  بدن  ایمنی  سطح  نیز 
در مقابل عوامل بیماری زا بهبود می یابد )استورکی، 
1995(. هر چند که نتایج این آزمایش نشان داد که 
استفاده از مخلوط گیاهان دارویی، اثرات معنی داری 
نسبت  نیز  و  لنفوسیت ها  هتروفیل ها،  درصد  بر 
از  اّما   )5 )جدول  ندارد  لنفوسیت ها  به  هتروفیل ها 
درصد  افزایش  باعث  آنها  از  استفاده  عددی  لحاظ 
لنفوسیت گردیده و  به  هتروفیل و نسبت هتروفیل 
درصد لنفوسیت ها را نیز کاهش دادند، که این اثرات 
در گروه آزمایشی 3 مشهودتر از بقیة گروه ها بوده و 
با این عقیده که استفاده از این گیاهان موجب بهبود 
سطح ایمنی می گردد، سازگار نیست و با اظهارات 
استورکی )1995( مطابقت ندارد. می بایست با انجام 

تحقیقات بیشتر، بروز این مشکل ریشه یابی شود.
درصد   2 از  استفاده  که  شود  می  نتیجه گیری     
نعناع(  و  خارشتر  )پنیرک،  دارویی  گیاهان  مخلوط 
در جیره های غذایی جوجه های گوشتی، )مخصوصًا 
گروه های آزمایشی 2 و 3( سبب بهبود عملکرد و 
درصد الشه      می گردد و الزم است آزمایش های 
و  استفاده  جنبه های  سایر  خصوص  در  دیگری 
سطوح مختلف آنها در جوجه های گوشتی و سایر 

مورد  در  بیشتری  اطمینان  با  تا  آید  عمل  به  طیور 
توصیه های  و  شده  گیری  تصمیم  آنها  از  استفاده 

کاربردی به تولید کنندگان به عمل آید.
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