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اثرات گیاهان دارویی آویشن، گزنه به همراه یونجه بر عملكرد، اجزای الشه، فراسنجه های خونی و 
پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

علی نوبخت1 

تاریخ دریافت:1391/04/12  
تاریخ تصویب:1391/6/08

چكیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات مخلوطی از گیاهان دارویی آویشن، گزنه و یونجه بر عملکرد، اجزای الشه، فراسنجه های خونی 

و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد 400 قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس – 308 )مخلوط نر و ماده(، به 4 تیمار 

و 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه ی گوشتی در قالب یک طرح کاماًل تصادفی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت 

بودند از تیمار شاهد بدون افزودنی، تیمار حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )آویشن 1 درصد، گزنه 0/5 درصد و یونجه 0/5 درصد(، 

تیمار حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )آویشن 0/5 درصد، گزنه 1 درصد و یونجه 0/5 درصد( و تیمار حاوی 2 درصد مخلوط 

گیاهان دارویی )آویشن 0/5 درصد، گزنه 0/5 درصد و یونجه 1 درصد(. در پایان دوره ی آزمایش، نتایج حاصله نشان داد که در جوجه های 

گوشتی استفاده از مخلوط های مختلف گیاهان دارویی دارای اثرهای معنی داری بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی و پاسخ ایمني می باشند. 

تیمارهای مختلف آزمایشی در خصوص متوسط خوراک مصرفی روزانه با هم تفاوت معنی داری داشتند و بیشترین میزان خوراک مصرفی 

روزانه )135/17 گرم( متعلق به تیمار شاهد و کمترین آن )121/19 گرم( در تیمار 2 مشاهده گردید. تفاوت معنی داری نیز در خصوص 

ضریب تبدیل غذایی در بین گروه های آزمایشی وجود داشت. بر این اساس، پایین ترین ضریب تبدیل غذایی )1/77( در تیمار 3 و باالترین 

آن )2/09( در تیمار شاهد مشاهده شد. گروه های آزمایشی از لحاظ سطح گلوکز خون نیز با هم تفاوت معنی داری را نشان دادند به طوریکه 

کمترین مقدار آن در تیمار شاهد و بیشترین مقدار آن  )173 میلی گرم بر دسی  لیتر( در گروه آزمایشی3 مشاهده شد. کمترین درصد سلول های 

هتروفیل در تیمار 3 و بیشترین آن در گروه شاهد، کمترین درصد لمفوسیت ها در گروه شاهد و بیشترین آن در تیمار 3 و نیز کمترین نسبت 

هتروفیل به لمفوسیت  در گروه آزمایشی 3 و بیشترین نسبت آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. نتیجه گیری می شود در جوجه های گوشتی با 

استفاده از 2 درصد مخلوط سه گیاهان دارویی فوق الذکر مطابق گروه آزمایشی 3 )آویشن 0/5درصد، گزنه 1 درصد و یونجه 0/5 درصد(، 

بهبود عملکرد و پاسخ ایمنی امکان پذیر است. 

واژه های کلیدی: جوجه های گوشتی، سطح ایمنی، عملکرد، فراسنجه های خونی، گیاهان دارویی 

)anobakht20@yahoo.com( 1 - دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مراغه، گروه علوم دامی، مراغه، ایران

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

اثرات گیاهان دارویی آویشن، گزنه به همراه یونجه بر عملکرد، اجزای الشه، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی ...

60

مقدمه

استفاده از آنتی بیوتیک ها در زمینه ی مبارزه با عوامل بیماری زا و بهبود عملکرد در کنار آنها مشکالتی را نیز در 

بر داشته است که از جمله ی این مشکالت می توان به پیدا شدن گونه های میکروبی مقاوم در مقابل آنتی بیوتیک ها، 

باقی ماندن بقایای آنها در تولیدات و اثرات سوء این مواد بر مصرف کنندگان اشاره کرد )13(. لذا در کشورهای 

اروپایی مصرف آنتی بیوتیک ها در پرورش طیور ممنوع شده و در سایر کشورها نیز مصرف آنها محدود گردیده 

است )10(. در کنار این محدویت در مصرف آنتی بیوتیک ها، جایگزین های مناسبی نیز برای آنها معرفی شده است 

که از مهمترین این جایگزین ها، می توان به گیاهان دارویی و مشتقات مختلف آنها اشاره کرد.

آویشن، گزنه و یونجه از جمله گیاهانی هستند که به لحاظ داشتن اثرات درمانی متعدد جایگاه ویژه ای در طب 

سنتی دارند )1(.

گیاه آویشن1 محتوی روغن های فرار، تانن، مواد تلخ، ساپونین بوده و از جمله موارد کاربرد این گیاه دارویی در 

افزایش قابلیت هضم مواد خوراکی و بهبود ناراحتی های دستگاه گوارش می باشد. 3/4-0/4 درصد ماده ی خشک 

آن از روغن های فرار تشکیل شده است که تیمول و کارواکرول از جمله مواد مؤثره ي موجود در آن می باشند که 

عالوه بر اینکه دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند در افزایش ترشحات غدد ضمیمه ی دستگاه گوارش نیز اثر 

دارند. از مواد مؤثره آویشن در فرآورده های دارویی مربوط به سرفه، دهان شویه ها، خمیر دندان ها، شوینده ها و 

مواد خوشبوکننده استفاده می شود )3(. ازآنجایی که روغن های حاصله از آویشن خاصیت التهاب کنندگی پوست 

را دارند، لذا در اغلب موارد پودر گیاه به روغن آن ترجیح داده می شود )17(. قاسمی و همکاران )2010( با استفاده 

از مخلوط گیاهان سیر و آویشن )0/1 و 0/2 درصد( در جیره های غذایی مرغ های تخم گذار گزارش نمودند که 

استفاده 0/1 درصدی از هر کدام از این گیاهان اثرات معنی   داری بر وزن تخم مرغ و رنگ زرده دارد. در آزمایشی 

استفاده از 1/5 درصد پودر آویشن در جیره ی جوجه های گوشتی اثرات معنی داری بر روی خوراک مصرفی و 

افزایش وزن نداشت، لیکن باعث کاهش معنی دار درصد چربی محوطه ی بطني شد. هراندز و همکاران )2004( 

نشان 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 ماده ی خشک جیره های غذایی در جوجه های گوشتی می گردد. نجفی و 

همکاران )1387( نیز نشان دادند که استفاده از روغن های اسانسی آویشن، دارچین و میخک در جیره های غذایی 

با  آنها در کل دوره ی پرورشی ندارد. طغیانی و همکاران )2010(  اثرات مثبتی بر عملکرد  جوجه های گوشتی، 

از آویشن در جیره های غذایی جوجه های گوشتی گزارش  آنتی بیوتیک و سطوح 0/5 و 1 درصدی  از  استفاده 

نمودند که استفاده از 0/5 درصد آویشن بدون اینکه اثر معنی داری بر مقدار خوراک مصرفی داشته باشد، باعث 

بهبود مقادیر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی شده و می تواند جایگزین خوبی نیز برای آنتی بیوتیک محسوب 

1- Thymus vulgaris
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گردد. در جوجه های گوشتی استفاده از 0/2 درصد پودر گیاهان دارویی آویشن و نعناع باعث افزایش معنی دار 

درصد چربی محوطه ی بطنی گردید )18(. 

گیاه دارویی گزنه1 حاوی اسیدهای مختلف، کاروتن، ویتامین هاي C , E, K، امالح معدني مختلف از پتاسیم و 

کلسیم بوده و در طب سنتی جهت درمان بیماری قند، بند آورنده ی خون و درمان دردهای متابولیسمی کاربرد دارد 

)4(. نوبخت و همکاران )1389( در استفاده از سطوح مختلف مخلوط سه گیاه دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در 

جیره های غذایی آغازین و رشد جوجه های گوشتی گزارش نمودند که تنها استفاده ي 0/75 درصدی از این مخلوط 

گیاهی در جیره های غذایی مرحله ی رشد، باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی می گردد. همچنین 

نوبخت و همکاران )1389( اثرات مثبت مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی را بر بهبود سطح ایمنی 

جوجه های گوشتی مورد تأئید قرار داده اند. بر طبق اظهارات نصیری و همکاران )1389( استفاده از 1/5 درصد 

پودر گیاه گزنه در مراحل آغازین و رشد در جیره های غذایی جوجه های گوشتی باعث بهبود صفات الشه در آنها 

می گردد. در حالی که خسروی و همکاران )2008( اظهار داشتند که در جوجه های گوشتی عصاره ی گزنه نمی تواند 

از جوشانده ی گزنه در  استفاده  نمودند که  آنتی بیوتیک ها گردد. شهرکی و همکاران )1387( گزارش  جایگزین 

موش های صحرایی نر به صورت معنی داری باعث کاهش گلوکز خون می گردد. گلعلی پور و خوری )1385( 

نیز استفاده از عصاره ی هیدروالکلی برگ گزنه را در کاهش گلوکز سرم خون معنی دارگزارش نمودند. مدیری و 

همکاران )1389( با استفاده از مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی 

اظهار داشتند که در استفاده ی 2 درصدی از مخلوط این گیاهان )گزنه 0/5 درصد، کاکوتی 0/5 درصد و پونه 1 

درصد(، باالترین مقدار افزایش وزن و صفات الشه که از لحاظ آماری نیز معنی دار است، حاصل می گردد.

یونجه2 گیاهی است که غنی از مواد معدنی و ویتامین ها و پیش ساز آنها می باشد که از بین آنها می توان به آهن، 

کلسیم، منیزیم، فسفر، گوگرد و ویتامین  K و کاروتن اشاره کرد. در طب سنتی از این گیاه جهت تقویت عمومی 

بدن، بهبود زخم های معده و مجاری ادراری استفاده می شود.

در راستای ارزیابی اثرات انواع گیاهان دارویی بر عملکرد، کیفیت الشه و فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی 

خون جوجه های گوشتی، در آزمایش حاضر سطوح مختلف مخلوط گیاهان آویشن، گزنه و یونجه مورد بررسی 

قرار گرفتند.

 
مواد و روش ها

آزمایش حاضر در سالن پرورش جوجه هاي گوشتي مجتمع تحقیقات علوم دامي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 308 مراغه انجام گردید. در قالب یک طرح کاماًل تصادفی، تعداد 400 قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس – 
1- Utrica dioica
2- Medicago sativa
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)مخلوط نر و ماده(، به 4 تیمار  و 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه ی گوشتی اختصاص داده شدند. 

تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمار شاهد بدون افزودنی،  تیمار 2( حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی 

)آویشن 1 درصد، گزنه 0/5 درصد و یونجه 0/5 درصد(، تیمار 3( حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )آویشن 

0/5 درصد، گزنه 1 درصد و یونجه 0/5 درصد( و تیمار 4(  حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )آویشن 

0/5 درصد، گزنه 0/5 و یونجه 1 درصد(. جیره های غذایی بر اساس نیازمندیهاي مواد مغّذي توصیه شده براي 

جوجه هاي گوشتي در NRC سال 1994 و با استفاده از بسته ی نرم افزاری نویسی UFFDA1 برای جوجه های 

گوشتی با سطوح انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام یکسان، تنظیم گردیدند. تمامی جیره های غذایی به صورت 

آسیاب شده و بر پایه ی ذرت و کنجاله ی سویا تهیه شدند. گیاهان مورد استفاده در این آزمایش )آویشن، گزنه و 

یونجه( بودند، که به صورت مخلوط های مختلف با هم در جیره های غذایی به کار برده شدند. جیره های غذایی 

گروه های مختلف آزمایشی به صورت زیر می باشند:

تیمار 1( حاوی جیره ی غذایی شاهد بدون استفاده از مخلوط گیاهان دارویی.

تیمار 2( جیره ی غذایی حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )آویشن 1 درصد، گزنه 0/5 درصد و یونجه 

0/5 درصد(.

تیمار 3( جیره ی غذایی حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )آویشن 0/5 درصد، گزنه 1 درصد  و یونجه 

0/5 درصد( 

تیمار 4(  جیره ی غذایی حاوی 2 درصد مخلوط گیاهان دارویی )آویشن 0/5 درصد گزنه 0/5 درصد و یونجه 

1 درصد(. 

در جدول 1 جیره های غذایی مورد استفاده در دوره های مختلف آزمایشی آورده شده اند.:

1 - User friendly feed formulation done again 
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جدول 1- ترکیبات جیره هاي غذایي پایه )درصد(

  آغازین )درصدخوراکی (ي  ماده

 (شاهد)

  آغازین

 (مخلوط گیاهی)

  رشد

 (شاهد)

  رشد

  (مخلوط گیاهی)

 14/51 20/54 33/56 74/58 ذرت

  15 15 0 0 گندم

  07/24 82/23 30/32 66/32  ي سویا کنجاله

  3  3  3  3  ماهی ودرپ

  2 0 2 0 مخلوط گیاهی

  02/2 17/1 3/3 45/2 روغن  سویا

  49/1 51/1 58/1 60/1 پودر استخوان

  48/0 5/0 62/0 65/0 ي صدف پوسته

  23/0 23/0 22/0 25/0 نمک طعام
 25/0 25/0 25/0 25/0 معدنی مواد مکمل*

 25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل ویتامینی**

  07/0 07/0 15/0 15/0 متیونین  –دي ال

 
*ترکیب مکمل مواد معدنی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل:

سولفات منگنز )mg(248، سولفات آهن )mg( 125، اکسید روی  )mg(211، سولفات مس )mg(25، یدات کلسیم )mg(25، سلنیوم  

2/5)mg( 625، آنتی اکسیدان)mg( 0/5، کولین)mg(

** ترکیب مکمل ویتامین های استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل: 

 )mg( B2 4/3، ویتامین)mg(  B1 5، ویتامین)mg( K 45، ویتامین)IU( E 5000، ویتامین )IU( D3 22500، ویتامین )IU(  A ویتامین

16/5، ویتامین mg( B12(0/04، اسید پانتوتنیک )g(24/5، اسید فولیک )mg( 2/5، نیاسین )mg( 74، پریدوکسین )mg( 7/3، بیوتین 

0/04 )mg(
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جدول 2- ترکیبات شیمیایی جیره های غذایی در دوره های آغازین و رشد

هاي  مواد مغذّي جیره

  غذایی

  آغازین

  (شاهد)

  آغازین

  (مخلوط گیاهی)

  رشد

  (شاهد)

  رشد

  (مخلوط گیاهی)

  انرژي قابل متابولیسم

 (کیلوکالري بر کیلوگرم)

3000 3000 3000 3000  

  75/18  75/18  56/21  56/21 )درصدپروتئین خام (

  84/0 84/0 94/0 94/0 )درصدکلسیم (

 قابل استفاده فسفر

 )درصد(

42/0 42/0 38/0  38/0  

  14/0 14/0 14/0 14/0 )درصدسدیم (

  23/1  29/1  36/1  43/1  )درصد(اسید لینولئیک 

  97/3  32/3  36/4  71/3  الیاف خام (درصد)

  02/1 02/1 25/1 25/1 )درصدلیزین (

  34/0 34/0 39/0 39/0 )درصدمتیونین (

 متیونین + سیستئن

 )درصد(

87/0 87/0 68/0 68/0  

  25/0 24/0 29/0 28/0 )درصدتریپتوفان (

 

و  نمودن  آسیاب  و  ناخالصی ها  جداسازی  از  بعد  و  خریداری  مزبور  گیاهان  شده ی  از خشک  الزم  مقادیر 

محاسبه ی مقدار هر یک از آنها در هر یک از جیره های غذایی، با بقیه ی اقالم غذایی به صورت کامل مخلوط 

گردیدند.

در طول آزمایش، شرایط محیطی برای همه ی گروه های آزمایشی یکسان بود. برنامه ی نوری شامل روشنایی 

24 ساعته در هفته ی اّول بوده و در هفته های بعدی 1 ساعت به جوجه ها تاریکی داده می شد. درجه ی حرارت 

محیط کنترل شده و تمامی جوجه ها به صورت آزاد به غذا و آب آشامیدنی دسترسی داشتند. واکسیناسیون و سایر 

عملیات بهداشتی نیز به صورت معمول در منطقه و با توصیه ی دامپزشک مسئول اعمال گردید.

خوراک مصرفی و افزایش وزن به صورت هفتگی با توزین تمامی جوجه های موجود در واحدهای آزمایشی و 

خوراک مصرفی آنها، و تعیین روز مرغ با در نظر گرفتن تلفات روزانه محاسبه گردیده و با توّجه به میزان خوراک 

مصرفی و افزایش وزن متوسط جوجه ها، ضریب تبدیل غذایی اندازه گیری و تعیین گردید. با توّجه به درصد تلفات 

موجود در هر یک از واحدهای آزمایشی، درصد ماندگاری محاسبه گردیده و با در نظر گرفتن آن و بعضی دیگر 

از صفات تولیدی، شاخص تولید با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:
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10÷ 
  درصد ماندگاري ×میانگین وزن پایان دوره (گرم) 

  = شاخص تولید
  ضریب تبدیل غذایی ×افزایش وزن 

 
در پایان دوره ی آزمایش از هر واحد دو قطعه جوجه )نر و ماده( به صورت تصادفی انتخاب شده و از ورید 

 EDTA بالی آنها خونگیری به عمل آمده و خون حاصله در دو لوله  آزمایش که یکی حاوی ماده ی ضد انعقاد

بوده جهت تعیین درصد سلول های خونی )هتروفیل، لمفوسیت و نسبت هتروفیل به لمفوسیت( و دیگری برای 

اخذ سرم به منظور اندازه گیری فراسنجه های بیوشیمیایی خون ریخته شده و آنالیزها بر پایه ی روش های رفرنس 

آزمایشگاهی انجام گردیدند )8(. همچنین از هر واحد آزمایشی 2 قطعه جوجه )یکی نر و دیگری ماده( که وزن آنها 

به متوسط وزن جوجه های آن واحد آزمایشی نزدیک تر بود، انتخاب شده و شماره بالی به بال آنها الصاق گردیده 

و بعد از اینکه 9 ساعت به آنها گرسنگی داده شد، کشتار گردیده و الشه ی آنها توزین شده و عملیات بعدی که 

تجزیه ی الشه و توزین قسمت های مختلف آن بود، انجام گردید.

در پایان داده های حاصله با استفاده از نرم افزار آماری SAS )2002( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای 

مقایسه ی تفاوت بین میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد استفاده شد. مدل ریاضی 

آن 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 جیره ی غذایی، = eij اثر 

خطای آزمایش در نظر گرفته شده است.

نتایج

نتایج حاصل از عملکرد جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی در جدول 3 آمده است.

جدول 3- اثر جیره های آزمایشی  بر عملکرد جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی 

خوراك مصرفی   تیمار 

  (گرم)

درصد   ضریب تبدیل  افزایش وزن (گرم)

  ماندگاري

  شاخص تولید

1 a17/135   01/65  a09/2  95 14/303 

2 b19/121  90/65  ab86/1  98  28/349 

3 b11/130  63/73  b77/1  67/91 75/409 

4 b47/123  01/65  ab89/1  67/91 90/314 
SEM 39/2  55/3  083/0  86/1  42/35  

  .)P>0/05( در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنی دار دارند :a-b
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با هم اختالف معنی داری را نشان دادند  از لحاظ میزان خوراک مصرفی روزانه  گروه های مختلف آزمایشی 

)P>0/05(. بر این اساس، بیشترین مقدار خوراک مصرفی روزانه )135/17 گرم( در تیمار شاهد مشاهده شد. هر 

چند استفاده از مخلوط های مختلف گیاهان دارویی باعث کاهش میزان خوراک مصرفی روزانه گردید و حداقل 

آن )121/19 گرم( در گروه آزمایشی 2 مشاهده شد، در عین حال در این خصوص گروه های آزمایشی حاوی 

مخلوط های مختلف گیاهان دارویی، تفاوت معنی داری را با هم نشان ندادند. از لحاظ افزایش وزن روزانه در بین 

از لحاظ عددی در اغلب موارد استفاده از مخلوط  گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید، ولی 

گیاهان دارویی، موجب افزایش وزن روزانه ی بیشتری در مقایسه با تیمار شاهد گردید و بیشترین مقدار افزایش 

وزن روزانه )73/63 گرم( در تیمار 3 مشاهده شد. در خصوص ضریب تبدیل غذایی نیز تفاوت معنی داری در بین 

گروه های آزمایشی مشاهده شد )P>0/05(. استفاده از مخلوط های مختلف گیاهان دارویی در مقایسه با شاهد، 

موجب بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید بطوریکه پایین ترین ضریب تبدیل غذایی )1/77( در گروه آزمایشی 3 

و باالترین آن )2/09( در تیمار شاهد مشاهده شد. گروه های آزمایشی حاوی مخلوط های مختلف گیاهی در رابطه 

با ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری را با هم نشان ندادند. گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری در رابطه با 

درصد ماندگاری با هم نداشتند، اّما از لحاظ عددی با توّجه به درصد تلفات کمتر در گروه آزمایشی 2 نسبت به 

سایر گروه های آزمایشی، باالترین درصد ماندگاری )98 درصد( در این گروه مشاهده گردید. در رابطه با شاخص 

تولید نیز تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی مشاهده نگردید، لیکن از لحاظ عددی باالترین شاخص تولید 

)409/75( را گروه آزمایشی 3 و پایین ترین آن را )303/14( تیمار شاهد به خودشان اختصاص دادند.

نتایج حاصل از تجزیه ی الشه گروه های مختلف آزمایشی در سن 42 روزگی در جدول 4 آورده شده است.

جدول 4- اثر جیره های آزمایشی بر صفات الشه ی جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی

هاي  گروه

  آزمایشی

صفات مورد   

مطالعه 

 )درصد(

    

  کبد  ران  سینه  سنگدان  ها روده  چربی بطنی  الشه

1  04/67  17/3  06/8  73/2  64/30  21/28  79/3  

2  41/67  64/2  29/8  75/2  32/30  89/25  51/3  

3  65/68  47/3  27/8  49/2  54/30  97/27  74/3  

4  28/67  55/3  43/7  86/2  25/33  46/28  44/3  
SEM  01/1  30/0  52/0  18/0  95/0  06/1  23/0  
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با هم نشان ندادند. در  هر چند گروه های مختلف آزمایشی در خصوص ترکیب الشه تفاوت معنی داری را 

عین حال از لحاظ عددی در این رابطه با هم اختالف هایی را داشتند که  بیشترین درصد الشه )68/65( در گروه 

آزمایش 3 و کمترین آن  )67/04 درصد( در تیمار شاهد مشاهده گردید. درصد چربی محوطه ی بطنی جوجه ها 

نیز با هم متفاوت بود، به طوری که حداقل آن )2/64 درصد( در گروه آزمایشی 2 حاصل گردید. بیشترین درصد 

وزنی سنگدان، سینه و ران و نیز کمترین درصد کبد متعلق به گروه آزمایشی 4 بود.

نتایج مربوط به اثرات مخلوط های مختلف گیاهان دارویی بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون در سن 42 روزگی 

در جدول 5 آمده است.

جدول5- اثر جیره های آزمایشی برفراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی

 .)P>0/05( در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنی دار دارند :a - b

* فراسنجه های خونی گلوکز، کلسترول و تري گلیسرید بر حسب میلی گرم در دسی لیتر و پروتئین کل و آلبومین 

بر حسب گرم در لیتر می باشند.

از  استفاده   .)P>0/05( دادند نشان  معنی داری  تفاوت  با هم  میزان گلوکز خون  لحاظ  از  آزمایشی  گروه های 

مخلوط های مختلف گیاهان دارویی باعث افزایش میزان گلوکز خون در مقایسه با تیمار شاهد گردید و بیشترین 

آن )173 میلی گرم بر دسی لیتر( در گروه آزمایشی 3 مشاهده شد. در رابطه با گلوکز، گروه های آزمایشی حاوی 

گیاهان دارویی تفاوت معنی داری را با هم نشان ندادند. هر چند که گروه های آزمایشی در رابطه با کلسترول و تری 

گلیسرید خون نیز با هم تفاوت معنی داری نداشتند، ولی مانند گلوکز خون، استفاده از مخلوط گیاهان دارویی در 

مقایسه با شاهد باعث افزایش میزان کلسترول و تری گلیسرید و آلبومین سرم خون گردیدند. 

نتایج حاصل از اثرات استفاده از مخلوط گیاهان دارویی بر درصد و نسبت سلول های خونی جوجه های گوشتی 

در سن 42 روزگی در جدول 6 آورده شده است.
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جدول6- اثر جیره های آزمایشی  بر درصد و نسبت سلول های خونی جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی

هتروفیل/   لمفوسیت (درصد)  هتروفیل (درصد)  تیمار 

  مفوسیتل

1 14  b88  a133/0  

2 8  ab667/90  ab089/0  

3 667/4  a667/94  b05/0  

4 333/7  ab667/91  ab081/0  
SEM 75/2  61/1  022/0  

 
 .)P>0/05( در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنی دار دارند :a-b

گروه های آزمایشی در رابطه با درصد لمفوسیت و نسبت سلول های خونی با هم تفاوت معنی داری داشتند 

به  یافت  افزایش  به شاهد  نسبت  لمفوسیت های خون  دارویی، درصد  گیاهان  از مخلوط  استفاده  با   .)P>0/05(

طوری که بیشترین درصد آن )94/667 درصد( در گروه آزمایشی3 مشاهده شد، حداقل درصد لمفوسیت )88 

درصد( مربوط به تیمار شاهد بود. در این خصوص تیمارهای حاوی گیاهان دارویی تفاوت معنی داری را با هم 

نشان ندادند. نسبت هتروفیل به لمفوسیت نیز در بین گروه های آزمایشی متفاوت بود، به طوری که پایین ترین این 

نسبت )0/05( در گروه آزمایشی 3 و باالترین آن )0/133( در تیمار شاهد حاصل گردید. در این خصوص نیز 

گروه های آزمایشی حاوی گیاهان دارویی، تفاوت معنی داری را با هم نشان ندادند. هر چند که در رابطه با درصد 

تیمارها  بین  از لحاظ عددی در  آزمایشی مشاهده نشد، ولی  بین گروه های مختلف  تفاوت معنی داری  هتروفیل 

اختالف وجود داشت و بیشترین درصد آن )14 درصد( در تیمار شاهد و کمترین آن )4/667 درصد( در گروه 

آزمایشی 3 مشاهده شد.

بحث

 با استفاده از مخلوط گیاهان دارویی، مقدار خوراک مصرفی روزانه در تمامی گروه های آزمایشی نسبت به شاهد 

کاهش یافته است که می تواند به دالیلی نظیر افزایش درصد الیاف خام جیره ها با کاربرد 2 درصدی این گیاهان و 

در نتیجه حجیم گردیدن خوراک و نیز مواد مؤثره موجود در مخلوط های گیاهی مورد استفاده باشد. کارواکرول و 

تیمول ترکیبات روغنی موجود در آویشن و گزنه هستند که به گزارش لی و همکاران )2003( کارواکرول می تواند 

با تنظیم کارکرد مراکز کنترل اشتها، باعث کاهش مصرف خوراک گردد، که کاهش مقدار خوراک مصرفی مشاهده 

شده در تیمارهای آزمایشی می تواند به علت حضور این مواد بوده باشد. افزایش معنی دار خوراک مصرفی در زمان 
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استفاده ی 0/75 و 1/5 درصدی از مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی و 0/5 و 1 درصدی از آویشن را 

در جیره های غذایی جوجه های گوشتی تأئید نگردیده است )9(. وجود افزایش وزن بیشتر از لحاظ عددی و نیز 

بهبود ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای حاوی گیاهان دارویی )مخصوصًا تیمار 3( احتماالً ناشی از اثرات ضد 

باکتریایی و ضد قارچی موجود در ترکیبات گیاهان بکار رفته در گروه های آزمایشی باشد که با کاهش جمعیت 

میکربی مّضر دستگاه گوارش، ضمن کمک به ارتقاء سطح سالمتی و ایمنی جوجه ها، باعث بهبود عملکرد آنها نیز 

گردیده اند که این از لحاظ عددی بر درصد ماندگاری و بهبود شاخص تولید نیز مؤثر بوده است که با یافته های 

حاصل با گزارشات هراندز و همکاران )2003( مبنی بر اثرات مثبت استفاده از ترکیبات روغنی و عصاره های چند 

گیاه دارویی بر عملکرد جوجه های گوشتی، همخوانی دارد. در حالی که با یافته های نجفی و همکاران )1387( 

مبنی بر بی تأثیر بودن استفاده از روغن های اسانسی آویشن، دارچین و میخک در جیره های غذایی جوجه های 

گوشتی بر عملکرد آنها  مطابقت ندارد.

هر چند که صفات الشه به صورت معنی داری تحت تأثیر استفاده از مخلوط گیاهان دارویی در جیره های غذایی 

قرار نگرفت، لیکن از لحاظ عددی استفاده از مخلوط گیاهان دارویی نسبت به گروه شاهد باعث افزایش درصد 

الشه )تمامی گروه های آزمایشی(، کاهش چربی محوطه ی بطنی )تیمار2( و کاهش اندازه ی کبد )تمامی گروه های 

آزمایشی گردید(. افزایش نسبی درصد الشه و کاهش درصد چربی محوطه ی بطنی می تواند مرتبط با اثرات ضد 

میکروبی گیاهان دارویی مورد استفاده باشد، زیرا بر اساس اظهارات لی و همکاران )2003( از جمله معایب وجود 

میکرب های مضر در دستگاه گوارش، افزایش تجزیه ی پروتئین و اسیدهای آمینه ی مواد گوارشی در اثر فعالیت 

دآمیناسیونی میکروب های مضر روی پروتئین و اسیدهای آمینه ی مصرفی و نیز افزایش سرعت تجزیه ی آنها در 

اثر ترشخ موادی از قبیل آنزیم اوره آز توسط میکروب ها می باشد و با توّجه به اینکه کاربرد گیاهان دارویی موجب 

کاهش جمّعیت میکروبی مضر دستگاه گوارش می گردد، لذا سرعت تجزیه ی پروتئین و اسیدهای آمینه ی مواد 

گوارشی کاهش یافته و مقادیر بیشتری 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 کمتری چربی نیز می تواند در بدن تجمع یابد. 

گزارش های متعددی وجود دارد که نشان می دهند استفاده از گیاهان دارویی عمدتًا به علت اثرات ضد میکروبی 

مواد مؤثره موجود در آنها باعث بهبود بازده هضم و جذب مواد مغّذی مختلف از جمله اسیدهای آمینه شده و لذا 

باعث بهبود صفات الشه در جوجه های گوشتی می شوند )7 و 9(. 

افزایش میزان گلوکز سرم خون در تیمارهای حاوی گیاهان دارویی، می تواند ناشی از اثرات استفاده از آنها بر 

بهبود فعالیت های مربوط به هضم و جذب کلی مواد مّغذی و در نتیجه حضور بیشتر آن در سرم خون باشد که این 

موضوع نه تنها در رابطه با گلوکز، بلکه از لحاظ عددی در خصوص کلسترول و تری گلیسرید نیز صدق می کند. 

با استفاده از مخلوط گیاهان دارویی با  نتیجه ی حاصل از این آزمایش در خصوص افزایش سطح گلوکز خون 
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یافته های گلعلی پور و خوری )1386( و شهرکی و همکاران )1383( مبنی بر اثرات مثبت برگ گیاه دارویی گزنه 

در زمینه ی کاهش گلوکز خون موش های آزمایشگاهی در تضاد است. نوبخت و همکاران )1389( نیز در استفاده از 

مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی اثرات معنی داری را بر گلوکز 

خون گزارش ننموده اند. کاهش میزان پروتئین سرم خون احتماالً ناشی از مصرف آن با بازده باال در افزایش وزن 

الشه بوده باشد و همانطوریکه قباًل توضیح داده شد، درصد الشه در گروه های آزمایشی حاوی داروهای گیاهی از 

لحاظ عددی نسبت به شاهد بیشتر بود و به همین ترتیب افزایش جزئی در میزان آلبومین سرم خون احتماالً ناشی 

از کاهش فّعالیت کبد در اثر کاهش وزن آن در گروه های آزمایشی حاوی گیاهان دارویی در مقایسه با شاهد باشد. 

هتروفیل ها، سلول های فاگوسیت هستند که برای مقابله با عوامل عفونت زا نظیر ویروس ها، باکتریها و نیز ذّرات 

اثر تولید مواد شیمیایی جاذب، حضور  به میزان زیادی در محل های آسیب دیده در  خارجی شکل گرفته اند و 

می یابند. عمده ترین عمل هتروفیل ها به دام انداختن و از بین بردن ذّرات بیگانه به وسیله ی عمل فاگوسیتوز می باشد 

بیماری زا در بدن می باشد.  آنها شاخص مّهمی جهت مشخص نمودن وجود عوامل میکربی و  افزایش تعداد  و 

لمفوسیت ها، لکوسیت های غیر گرانوله شده ای هستند که در بافت های لمفوئیدی نظیر تیموس، طحال و غده های 

لمفاوی یافت می شوند. در حالت عادی و عدم وجود بیماری و حمالت میکروبی، لمفوسیت ها اکثریت گلبول های 

سفید خون طیور را تشکیل داده و سلول هایی هستند که در نهایت وظیفه ی تولید آنتی بادی و همچنین تظاهرات 

ایمنی با واسطه ی سلولی را به عهده دارند. نسبت هتروفیل ها به لمفوسیت ها شاخص مّهمی در ارزیابی سطح ایمنی 

بدن می باشد و هر چقدر این نسبت بیشتر باشد، به همین مقدار نیز سطح ایمنی بدن باال بوده و احتمال مقاومت در 

مقابل عوامل بیماری  زا بهبود می یابد )استورکی، 1995(. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مخلوط گیاهان 

دارویی، دارای اثرات معنی داری بر درصد لمفوسیت ها و نسبت هتروفیل ها به لمفوسیت ها می باشد، بدین ترتیب 

که استفاده از آنها باعث افزایش معنی داری در درصد لمفوسیت ها و کاهش معنی داری نیز در نسبت هتروفیل ها به 

لمفوسیت ها می گردد. که موافق  اظهارات استورکی )1995( می  باشد.

بر اساس یافته های این آزمایش استفاده از مخلوط چند گیاه دارویی )مخصوصًا گروه آزمایشی 3( به میزان 

2 درصد در جیره های غذایی جوجه های گوشتی، موجب بهبود عملکرد و ارتقاء سطح ایمنی می گردد و بایستی 

آزمایش های دیگری در خصوص سایر جنبه های استفاده و سطوح مختلف و نوع گیاهان در جوجه های گوشتی و 

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

به تولید کنندگان به عمل آید.
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