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چكیده

ایمنی خون در  بیوشیمیائی و  اثرات گیاه دارویی کاسنی بر عملکرد، کیفیّت الشه و برخی فراسنجه های  این تحقیق به منظور تعیین 

جوجه های گوشتی از 1 تا 42 روزگی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار )هر تکرار دارای 20 قطعه 

جوجه( و با 300 قطعه جوجه گوشتی )سویه ی راس 308( اجرا گردید. گروه های آزمایشی شامل: 1( شاهد )بدون استفاده از گیاه دارویی(، 

2( حاوی 0/5٪ کاسنی، 3( حاوی 1٪ کاسنی 4( حاوی 1/5٪ کاسنی، 5( حاوی 2٪ کاسنی بودند. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان 

 .)p>0/05( داد که افزودن گیاه دارویی کاسنی اثر معنی داری بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذائی در کل دوره پرورشی می باشد

بیشترین افزایش وزن در گروه حاوی 0/5٪ کاسنی و کمترین ضریب تبدیل در گروه حاوی 1٪ کاسنی مالحظه گردید )p>0/05(. تفاوت 

معنی داری بین گروه های آزمایشی در صفات درصد الشه، درصد سینه، وزن نسبی کبد و سنگدان و روده کوچک وجود نداشت. بیشترین 

درصد ران در گروه حاوی 1/5٪ کاسنی  مشاهده گردید)p>0/05(. مکمل 1٪ کاسنی سبب کاهش درصد چربی بطنی در مقایسه با تیمار 

شاهد گردید )p>0/05(. غلظت کلسترول، تری گلیسرید خون تحت تاثیر گروه های آزمایش قرار نگرفت. کمترین درصد هتروفیل و بیشترین 

درصد لمفوسیت در تیمار حاوی 1٪ کاسنی مشاهده گردید)p>0/05(. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از کاسنی در سطح 1٪ دارای 

اثرات مثبت بر رشد و فراسنجه های بیوشیمیائی بوده است.

کلمات کلیدی: بیوشیمیائی، کاسنی، عملکرد، جوجه گوشتی
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مقدمه

چندین ترکیب مانند آنزیمها، اسیدهای آلی، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها و فیتوژنیک ها برای بهبود عملکرد در 

طیور مورد استفاده قرار می گیرند )پترسون و بارک هولدر، 2003(. اخیرا گیاهان آروماتیک و روغن های ضروری 

یا عصاره های مربوط به آنها به عنوان محرک های رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. در حال حاضر متخصصین در 

حال تحقیق جهت بهبود بازدهی رشد دام با استفاده از گیاهان داروئی مفید هستند )بانیاپرافتسارا، 2007(. بعضی 

گیاهان دارای اثرات طبیعی همچون اثرات مقوی، ضد کوکسیدیایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی، ضد انگلی، ضد 

نفخ هستند )زرگری، سلیمان و همکاران، 1995; ال-عماری، 1993(. بخشی از خواص درمانی گیاهان مربوط 

)ایپو،  می باشد  آنها  در  ساپونین ها  و  روغن هاي ضروري  فنولی،  ترکیبات  قبیل  از  ثانوي  متابولیت هاي  به وجود 

2006(. هرناندز و همکاران )2004( نشان دادند که استفاده از عصاره هاي گیاهان درمنه، آویشن و رزماري باعث 

رشد سریع تر، بهبود هضم روده اي، قابلیت هضم نشاسته و قابلیت استفاده از ماده ي خشک جیره هاي غذایي در 

جوجه هاي گوشتي مي گردد. گارسیا و همکار ان )2006( نیز اثرات مثبت مخلوط روغني استخراجي از چند گیاه 

دارویي بر بهبود ضریب تبدیل غذایي در جوجه هاي گوشتي را مورد تأکید قرار داده اند. 

از جمله مزایاي استفاده از گیاهان دارویي مي توان به ساده بودن کاربرد و نداشتن اثرات جانبي سوء بر عملکرد 

نوع  این  از  استفاده  با  ضمن،  در  نمود.  اشاره  تولیدي  فرآوردهاي  در  مّضر  بقایاي  نماندن  باقي  نیز  و  حیوانات 

فرآورده هاي گیاهي، میتوان از مزایاي مختلف آنها از جمله خواص درماني شان در مصرف کنندگان سود برد.

کاسنی متعلق  به گیاهانی است که انرژی را در شکل فروکتان اینولین ذخیره می کنند. محتوای اینولین کل گیاه در 

حدود 150 تا 200 گرم در کیلوگرم می باشد )فلیکینگر و همکاران، 2003(. اینولین حاوی ترکیبات الیگوساکارید و 

پلی ساکاریدهاست. فروکتو-الیگوساکاریدها )الیگوفروکتوز و اینولین( و مانان اولیگوساکاریدها پری بیوتیک های 

و  بیوتیک هایی رشد  پری  بارک هولدر، 2003(. چنین  و  )پترسون  استفاده در صنعت طیور هستند  مورد  غالب 

بازدهی تولید را در جوجه های گوشتی افزایش می دهند )چن و یوسریزال، a2003 ; ایکسو و همکاران، 2003(. 

روش عمل این اجزاء غیر قابل هضم در داخل روده میزبان این است که آنها به عنوان سوبستراهای قابل دسترس 

از نظر کمی برای میکروفلورای دستگاه گوارش بوده )رابرفروید و همکاران، 1998( و رشد باکتری های مفید را 

افزایش داده )الکتوباسیلوس ها، بیفیدوباکترها و باکترهای تولید کننده بوتیرات به طور خاص( و از رشد باکتری های 

بیماریزا مانند اشرشیا کلی و سالمونالها جلوگیری می کنند )فوکاتا و همکاران، 1999; ایکسو و همکاران، 2003(. 

بیفیدوباکترها و الکتوباسیلوس ها موجودات شاخص در فلورای روده جهت انجام وظیفه خوب حیوان میزبان در 

نظر گرفته می شوند. این ارگانیسم ها اسیدهای چرب زنجیر کوتاه تولید کرده و شرایط اسیدی در روده ایجاد کرده 

و در نتیجه رشد باکتری های تجزیه کننده پروتئین متوقف می شود )چن و یوسریزال، a2003(. گزارش شده که 

استفاده از کاسنی در تغذیه جوجه های گوشتی نر )0/375 درصد اولیگوفروکتوز( درصد الشه و سینه را افزایش و 
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در حالی که چربی داخل بطنی کاهش یافت )امرمال و همکاران، 1989(. گزارشات زیادی از اثرات مثبت استفاده 

از عصاره های گیاهان داروئی بر عملکرد جوجه های گوشتی و فراسنجه های ایمنی خون وجود دارد )بامپیدیس و 

همکاران، 2005; کراس و همکاران، 2002(. ولی به هنگام استفاده از عصاره های گیاهی مشکالتی همچون عدم 

عصاره گیری کامل )مواد موثره ناقص استخراج شده( و فقدان الیگو و پلی ساکاریدهای گیاه داروئی )دارای اثرات 

مثبت بر اکوسیستم میکروبی روده( در عصاره، احتمال تقلب در عصاره های عرضه شده و هزینه باالی آنها وجود 

دارد و اطالعات محدودی از مصرف گیاه داروئی کاسنی بر عملکرد، فاکتورهای خونی وجود دارد. لذا هدف از 

تحقیق حاضر ارزیابی استفاده از گیاه داروئی کاسنی بر عملکرد، صفات الشه و فراسنجه های بیوشیمیائی سرم خون 

جوجه های گوشتی می باشد.

مواد و روش ها

در این آزمایش از تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی یکروزه از مخلوط دو جنس از سویه تجاری راس )308( 

بر اساس طرح آماری کامال تصادفی به 5 گروه و هر گروه به سه تکرار شامل 20 قطعه جوجه تقسیم شده و 

جوجه های هر تکرار درون یک قفس مجزا و بر روی بستری از تراشه چوب نگهداری شدند. جوجه های یک 

گروه جیره شاهد )کنترل( بدون پری بیوتیک دریافت کردند. به جیره پایه دوم تا پنجم به ترتیب 0/5، 1، 1/5 

و 2 درصد پودر کاسنی اضافه گردید. در تغذیه جوجه ها از جیره آغازین و رشد در فاصله 0-21 و 42-21 

آزمایش  مدت  در   .)1 )جدول  گردید  استفاده   )1994( آمریکا  ملی  تحقیقات  انجمن  توصیه  با  مطابق  روزگی 

همه پرنده ها به آب و غذا دسترسی کامل داشتند. گیاه داروئی قبل از جیره نویسی برای اندازه گیری پروتئین 

خام، چربی خام، الیاف خام، کلسیم و فسفر آنالیز شدند )AOAC, 1990(. مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و 

ضریب تبدیل غذایي هر هفته بر مبنای روز مرغ برای هر گروه محاسبه و ثبت شد. پس از آخرین رکوردگیري 

در روز 42 از هر واحد آزمایشي )تکرار( دو قطعه خروس و دو قطعه مرغ که به میانگین وزني گروه نزدیک 

به منظور تخلیه محتواي گوارشي تحت گرسنگي 18  انتخاب شده  پرندگان  انتخاب گردید.  بود جهت کشتار 

ساعته قرار گرفتند )برنز و همکاران، 1993(. در روز 42 آزمایش، پس از توزین مجدد، پرندگان ذبح شده و 

همچنین  سنگدان(  کبد،  )شامل  گوارش  دستگاه  مختلف  اندامهاي  محوطه شکمي،  کردن  باز  از  پس  بالفاصله 

سینه، ران، قلب و چربي حفره شکمي جدا و توزین گردید. اوزان نسبي اندامهاي فوق به ازاء هر یکصد گرم 

از وزن بدن محاسبه گردید. به منظور تعیین پارامترهاي بیوشیمیایي خون، خون گیري در روز 42 از ورید بال 

انجام گرفت )از هر تکرار 2 جوجه(. یک نمونه  از خون اخذ شده در لوله هاي اپندورف فاقد ماده ضد انعقاد 

با سرعت 3000 دور در دقیقه و در مدت 10  از یک سانتریفوژ یخچال دار  با استفاده  آنها  ریخته شد و سرم 

دقیقه و دماي 4 درجه ی  سانتي گراد جدا گردید. سرم هاي جدا شده در لوله  هاي اپندورف شماره گذاري شده در 
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دماي20- درجه ی سانتي گراد تا زمان آنالیز نگه داري شدند. میزان کلسترول، تري گلیسرید، و گلوکز با استفاده 

نمونه  شد.  اندازه گیري  ساخت آمریکا(   ،1000Auto Analyzer, Technicon RA( خودکار  تجزیه  دستگاه  از 

دیگر در لوله هاي حاوي ماده ی ضد انعقاد )EDTA, mg/ml1( ریخته شد و سریعًا در آزمایشگاه، پارامترهاي 

آماري  آنالیز  تعیین شد.  آمیزی  رنگ  از روش  استفاده  با  گلبول هاي سفید(  تفریقي  )شمارش  آنها  هماتولوژي 

فراسنجه هاي اندازه گیری شده با استفاده از بسته نرم افزاز SAS انجام گردید )SAS,2006( و مقایسه میانگین 

صفات مورد مطالعه در بین واحدهاي آزمایشي بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5% انجام گرفت.

نتایج و بحث

افزایش وزن در جدول 2 نشان داده شده است.  میانگین  بر  اثرات سطوح مختلف  کاسنی  از  نتایج حاصل 

بیشترین افزایش وزن متعلق به جوجه های دریافت کننده جیرهء حاوی 0/5٪ کاسنی بود )P>0/05( اما اثر سطوح 

باالتر با وجود افزایش عددی با شاهد معنی دار نبود. بهبود در افزایش وزن می تواند ناشی از اثرات ضدباکتریایی و 

ضدقارچی موجود در ترکیبات گیاه به کار رفته در گروه های آزمایشی باشد که با کاهش جمعیت میکروبی مضر 

دستگاه گوارش، ضمن کمک به ارتقاء سالمتی و ایمنی جوجه ها باعث بهبود عملکرد شده است. پیشنهاد شده که 

وجود باکتریها موجب التهاب مزمن در روده و در نتیجه ضخیم شدن دیواره روده می شود که باعث آسیب به جذب 

مواد مغذی و کاهش مقدار مواد مغذی قابل استفاده توسط میزبان می شود. گیاه داروئی و ترکیبات موثره آن غشای 

سلول باکتری ها را تخریب کرده که بر هموستازیس ph و تعادل یونهای غیر الی اثر گذاشته و منجر به آزادی مواد 

از سلولها به محیط خارج سلولی )جریان خون( می شود )هلندر و همکارن، 1998(. 

در کل دوره خوراک مصرفی بین گروه های حاوی کاسنی و شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد. کمترین ضریب 

تبدیل مربوط به جیره   حاوی 1٪ کاسنی بود )P>0/05( که با جیره حاوی سطوح دیگر کاسنی اختالف معنی داری 

نداشت. یوسریزال و چن )2003( گزارش کردند که پرندگان دریافت کننده 1٪ الیگوفروکتوز در خوراک سنگین 

تر بودند. مطالعه قبلی توسط امرمان و همکاران )1989( اثر مثبت مکمل 3/75٪ فروکتوالیگوساکارید در جیره پایه 

گزارش نمودند. عملکرد بهتر در اثر مکمل فروکتان های از نوع اینولین و الیگوفروکتوز کاسنی در بهبود ضریب 

تبدیل خوراک نیز منعکس می شود. اثر کمی بر روی ضریب تبدیل خوراک در سطح 1٪ کاسنی نسبت به ٪5 

کاسنی و عصاره اینولین کاسنی بهتر بوده است )میی، 2003(. بعالوه ضریب تبدیل خوراک کمتر در تحقیق  امرمان 

و همکاران )1989( و یوسریزال و چن )2003( به موازات افزایش وزن گزارش شده است. مرغ های تخمگذار با 

افزودن 1٪ اولیگوفروکتوز تجاری خوراک را بهتر مورد استفاده قرار می دهند)چن و همکارن، 2005(.

بین گروه های  در  قلب  و  کبد  نسبی  نسبی دستگاه گوارش، سنگدان، درصد سینه و وزن  درصد الشه وزن 

مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری نشان نداد. هرناندز و همکاران )2004( هیچ تفاوت معنی داری در وزن نسبی 
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سنگدان، کبد و لوزالمعده جوجه های گوشتی تغذیه شده از جیره مکمل شده با آنتی بیوتیک و دو عصاره گیاهی 

)پونه، فلفل و دارچین، و مخلوطی از آویشن، مرزه و درمنه( مشاهده نکردند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت 

سطوح متفاوت گیاه پونه )1/25، 2/5 و 3/75 گرم بر کیلوگرم( در تغذیه  بامپیدیس و همکاران )2005(  دارد. 

بوقلمون ها به کاربردند و تفاوت معنی داری در درصد الشه و وزن نسبی قلب و کبد گزارش نکردند.

افزایش معنی دار در درصد سینه به تعادل بهتر میکروبهای روده و افزایش جذب اسید آمینه ها از جمله لیزین 

نسبت داده شده است )باقری، 1389(. در تحقیق دیگری لی و همکاران )2003( از بین رفتن باکتری های مضر در 

اثر مصرف گیاهان داروئی و کاهش سرعت تجزیه پروتئین و اسیدهای امینه در دستگاه گوارش را مورد تایید قرار 

داده اند. رشد و تکثیر پاتوژن ها در شرایط پرورشی نامطلوب نظیر تراکم باالی گله، رعایت نکردن نکات بهداشتی 

و بروز تنش های محیطی و رفتاری افزایش می یابد و در این شرایط استفاده از ترکیبات محرک رشد ممکن است 

تاثیر مطلوب تری بر عملکرد پرندگان داشته باشد )ساریکا و همکاران، 2005(. 

نتایج درصد ران نشان داد که اثر افزودن گیاه کاسنی بر روی وزن سینه ی موجب افزایش در تیمار حاوی ٪1/5 

کاسنی شده است. لی و همکاران )2003( از جمله معایب میکرب هاي مضر در دستگاه گوارش را افزایش تجزیۀ 

پروتئین و اسیدهاي آمینۀ مواد گوارشی، فعالیت دي آمیناسیونی پروتئین و اسیدهاي آمینۀ مصرفی و نیز افزایش 

سرعت تجزیۀ آنها در اثر ترشح موادي از قبیل آنزیم اوره آز توسط میکرب ها دانسته اند و با توجه به اینکه کاربرد 

گیاهان دارویی موجب کاهش جمعیت میکربی دستگاه  گوارش می گردد، لذا سرعت تجزیۀ پروتئین و اسیدهاي 

آمینۀ مواد گوارشی کاهش یافته و مقادیر بیشتري از آنها جذب گردیده و در بدن ذخیره شده و موجب بهبود 

درصد الشه و به تبع آن باعث کاهش تبدیل پروتئین به چربی گردیده و مقادیر کمتري چربی نیز می تواند در بدن 

تجمع یابد. 

کمترین درصد چربی محوطه بطنی در گروه حاوی 1٪ پودر کاسنی مشاهده گردید )جدول 3(. کاسنی احتماال 

ذخیره چربی را در این سطح کاهش می دهد به طوری که درصد سینه نیز در این سطح از مکمل کاسنی از نظر 

مکمل  افزودن  با   )2003( و چن  یوسریزال  تحقیق  در  بطنی  محوطه  چربی  کاهش  بود.  مقدار  بیشترین  عددی 

فروکتان های کاسنی در جیره جوجه های گوشتی گزارش شده است. 

غلظت کلسترول و تری گلیسیرید سرم خون تحت تاثیر گروه های مختلف آزمایشی قرار نگرفت )جدول 5(. 

ساریکا و همکاران )2005( گزارش کردند که گیاه داروئی آویشن و سیر تاثیری بر غلظت کلسترول خون ندارند. 

داد  نشان  را  هتروفیل(  و  لمفوسیت ها   %( ایمنی  در صفات  معني داري  اختالف  کاسنی  دارویي  گیاه  افزودن 

)P>0/05(. مونسان و پاول )1995( بیان کردند الیگوساکاریدهاي موجود در گیاهان به شکل الیاف محلول عمل 

کرده و منجر به کاهش جابه جایي مواد گوارشي مي شوند و گسترش عوامل عفوني را کاهش مي دهند. بیشترین 

کاهش هتروفیل و افزایش لمفوسیت و نسبت هتروفیل به لمفوسیت در جیره حاوی 1٪ کاسنی مالحظه گردید که 



اثرات گیاه دارویی کاسنی بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی در جوجه هاي گوشتي

24

حاکی از اثرات مفید این ترکیب بر سطح ایمنی جوجه های گوشتی می باشد. لمفوسیت ها در ایمنی با واسطه سلولی 

افزایش حساسیت تاخیری، دفع پیوند، واکنش های پیوند علیه  با واسطه سلولی در برگیرنده  ایمنی  نقش دارند. 

میزبان، دفاع در برابر ارگانیسم های درون سلولی )مانند باسیل سل و بروسال( و احتماال دفاع در برابر نئوپالسم ها و 

همچنین در ایمنی هومورال با تولید پادتن ها، نقش خود را ایفا می کنند نتیجه ی به دست آمده در این تحقیق با نتایج 

دسچپر و همکاران )2003( مطابقت مي کند. مونسان و پاول )1995( و بلوک باشی و همکاران )2007( بیان کردند 

که الیگوساکاریدهای موجود در گیاهان داروئی تأثیر مثبتي در جلوگیري از رشد باکتري هایي که منجر به عفونت 

مي شوند، دارند. کاهش نسبت سلول های هتروفیل در گیاه دارویي کاسنی بیانگر این موضوع است که افزودن این 

گیاه به جیره تأثیر مثبتي براین صفت ایمني خون دارد. بر اساس تحقیق استورکی)1995( نسبت هتروفیل ها به 

لمفوسیت ها شاخص مهمی در ارزیابی سطح ایمنی بدن می باشد به طوریکه هر چه این نسبت کمتر باشد سطح 

ایمنی باال بوده و مقاومت در برابر عوامل بیماریزا بهبود می یابد. الوینا و همکاران )2009( و جامروز و همکاران 

)2003( نیز بهبود سیستم ایمنی را در اثر استفاده از گیاهان داروئی گزارش نمودند. با توجه به نتایج حاصل از 

این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از گیاه داروئی کاسنی در سطح 1 درصد می تواند جایگزین مناسبی 

برای آنتی بیوتیک یا پروبیوتیک باشد. 
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جدول1- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره های غذایي مرحله آغازین )0-21 روزگی( و رشد )21-42 روزگی(

)بر اساس احتیاجات غذائی ان آر سی 1994(

 ،B1 1800 ویتامین mg ،K3 2/000 ویتامین mg ،E 18/000 ویتامین  IU،D3 2/000/000 ویتامین IU ،A 9/000/000 ویتامین IU هر 2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامیني شامل
mg 6/600 ویتامین mg ،B2 10/000 ویتامین mg ،B3 3/000 ویتامین mg ،B6 1000 ویتامین mg ،B9 15 ویتامین mg ،B12 100 ویتامین H2 و mg 500/000 کولین کلراید 

مي باشد. 2- هر 2/5 کیلوگرم از مکمل معدني شامل: mg 100/000 منگنز، mg 50/000 آهن، mg 100/000 روي، mg 10/000 مس، mg 1/000 ید و mg 200 سلنیوم بود.

جدول 2- مقایسه صفات عملکرد مربوط به سطوح مختلف کاسنی در کل دوره آزمایش )بر حسب گرم(.

 SEM  2  5/1  1  5/0  0  (سطوح کاسنی بر حسب درصد)تیمارهاي آزمایشی

  08/2 41/72 60/69 02/70 29/76 04/72  خوراك مصرفی 

  b66/37  a35/41  ab06/39  b78/37  ab38/38  04/1  افزایش وزن روزانه 

  a92/1  ab85/1  b80/1  ab85/1  ab88/1  03/0  ضریب تبدیل غذائی

 .)p>0/05( در هر ردیف اعداد داراي حروف نامشابه از لحاظ آماري داراي اختالف معني دار هستند :a-b
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جدول 3- مقایسه صفات الشه مربوط به سطوح مختلف کاسنی 

 (سطوح مصرفی کاسنی بر حسب درصد)تیمارهاي آزمایشی   صفات الشه

0 5/0 1 5/1 2 SEM 

 75/0 04/72  27/72 80/71  46/71  29/72 الشه

 67/0 91/5 51/6 70/5 30/7 02/6 کوچک وزن روده

 a38/3 a61/3 b16/2 a35/3 a33/3 25/0 چربی بطنی

 14/0 59/2 74/2 48/2 79/2 54/2 سنگدان

 00/1 23/32 81/31 04/34 35/33 44/34 سینه

 ab87/25 ab79/25  ab17/26 a70/27  b37/25 59/0 ران

 21/0 18/3 11/3 02/3 01/3 89/2 کبد

 11/0 68/0 98/0 97/0 88/0 97/0 قلب
 .)p>0/05( در هر ردیف اعداد داراي حروف نامشابه از لحاظ آماري داراي اختالف معني دار هستند :a-b

جدول 4- ارزیابي اثرات سطوح مختلف کاسنی بر فراسنجه هاي بیوشیمیایي و هماتولوژی جوجه هاي گوشتي

 هتروفیل به لنفوسیت لنفوسیت هتروفیل تري گلیسسرید کلسترول تیمارها

1 87/133 25/29 a67/20 b00/78 265/0 

2 2/151 38/33 ab00/20 ab34/79 252/0 

3 85/163 38/43 b34/12 a67/86 141/0 

4 65/167 38/44 ab5/18 b84/77 238/0 

5 33/176 26/52 ab34/17 ab84/81 211/0 
SEM 45/25 99/12 32/2 52/2 1/0 

 
.)p>0/05( در هر ردیف اعداد داراي حروف نامشابه از لحاظ آماري داراي اختالف معني دار هستند :a-b
1- کلسترول و تري گلیسرید برحسب میلي گرم در دسي لیتر. 2- هتروفیل و لنفوسیت بر حسب درصد.
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