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چکیده
عملکرد و) بردرصد2و5/1، 1، 5/0، 0(پردهپشتعروسکگیاهپودر میوهمختلف سطوحاین پژوهش به منظور ارزیابی اثرات

استفاده 308راس نر سویهقطعه جوجه گوشتی240انجام شد. در این پژوهش از هاي گوشتیهاي سرم خون جوجهلیپید
قطعه جوجه در هر 12و در هر تیمارتکرار چهارپنج تیمار،طرح کامال تصادفی باپژوهش طی شش هفته و در قالبشد. 

.)<05/0P(هاي گوشتی نداشتندداري بر صفات عملکرد جوجهاي در این آزمایش تأثیر معنیتیمارهاي جیره.انجام شدتکرار 
). کمترین >05/0Pدرصد کمترین میزان کلسترول سرم خون  نسبت به گروه شاهد داشتند (2هاي تغذیه شده با سطح جوجه

غلظتدرکهحالیدر).>05/0Pپودر گیاه مشاهده شد (درصد 2و 5/1هاي مکمل شده با سطح خون در تیمارLDLغلظت 
وح مختلفسطافزودننشان دادنتایج.نشدمشاهدهدارمعنیتغییراتگلیسیریدتريوباالچگالیبالیپوپروتئینپالسمایی
.شدخون کلسترولLDLدر میزان کلسترول سرم و داري کاهش معنیباعثهاي گوشتیجوجهبه جیرهپردهپشتعروسک

پائینچگالیبالیپوپروتئین، کلسترول، عملکرد،پردهپشتگلیسرید، عروسکتريواژگان کلیدي: 

مقدمه
از زمان عنوان منابع طبیعی و بیولوژیکی خوراك مصرفی در بسیاري از کشورهاها بهاستفاده از گیاهان دارویی و فیتوبیوتیک

هاي گوشتی افزایش دلیل ایجاد مقاومت باکتریایی) در جیره غذایی جوجهرشد (بههاي محركبیوتیکممنوعیت مصرف آنتی
هاي جایگزین دیگر نتایج ها در کنار افزودنیطوریکه استفاده از فیتوبیوتیکیافته و طرفداران خاص خود را پیدا کرده است. به

Griggsandقابل قبولی را در پرورش طیور ارگانیک به دنبال داشته است ( Jacob., 2005ازاستگیاهیپردهپشت). عروسک
PhysalisعلمینامباSolanacaeخانواده akekengiمیو کاکنجقفسدرعشقپرده،پشتعروسکراآنآنکه در ایران
شیمیایی مانند فیزالیزین، آلکالوئیدها، ترکیباتوجودازناشیگیاهایندرمانیاثرات). Montaserti et al., 2007(نامند 

از.)Rasheed et al., 2010باشد (دیپالمیتات میو گزانتینCویتامین زیاديمقداروالکلیموادلیکوپن، گلوکوکورتیکوئیدها،
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اثرپژوهشایندربنابرایناست،رسیدهاثباتبهبر برخی از گیاهان این تیرهLDLکاهندهاثربرخی تحقیقاتدرکهآنجائی
گرفت.قرارمطالعهموردهاي گوشتیجوجهخون هاي سرملیپیدبر عملکرد وگیاه عروسک پشت پردهپودر میوه

مواد و روش ها
) با پنج تیمار، چهار تکرار (پن) و 308روزه (راس قطعه جوجه گوشتی نر یک240در قالب طرح کامال تصادفی با پژوهش این 
درصد پودر میوه گیاه عروسک 2و 5/1، 1، 5/0، 0پرنده در هر تکرار انجام گرفت. تیمارهاي مورد آزمایش شامل سطوح 12

و پایانی روزگی)11-24روزگی)، رشد (0- 10از سه جیره آغازین (ها جهت تغذیه جوجهپشت پرده به جیره پایه اضافه شدند. 
در آزمایشی از یک روزگی در جیره اعمال شد. هاي ) استفاده شد. جیره2009هاي شرکت راس (روزگی) طبق توصیه42-25(

هاي مذکورروزگی، از هر تکرار دو جوجه به طور تصادفی  انتخاب و پس از خونگیري از ورید بالی فراسنجه42سنین 
دستگاه از ایران و با استفاده-هاي شرکت پارس آزمون تهرانتوسط کیت)،LDLو HDLگلیسرید، (کلسترول، تري

ها داري آن) و اختالف معنیSAS)2009افزار آماري ها توسط نرمتجزیه و تحلیل داده.اسپکتوفتومتر اندازه گیري شدند
).P>05/0(توسط آزمون چند دامنه ایی دانکن بررسی شد

و بحثنتایج
وروزانهوزنافزایشمیزان مصرف خوراك،برداريمعنیتأثیرداد که تیمارهاي آزمایشینشان)2(جدولنتایج عملکردي

پژوهشی بر روي تاثیر گیاه عروسک رسد تاکنون . به نظر می)P<05/0(پرورش نداشتند دورهکلدرتبدیل غذاییضریب
)، 1393در راستاي یافته هاي پژوهش فوق، حسینی و همکاران (پشت پرده بر عملکرد جوجه هاي گوشتی گزارش نشده است.

- گزارش کردند استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی که مانند گیاه عروسک پشت پرده داراي ماده موثره لیکوپن می

وراك نداشت. درصد تاثیر منفی بر وزن بدنی، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خ5هاي گوشتی تا سطح باشد به جیره ي جوجه
هاي فرعی آنها زمانی بر عملکرد پرنده موثر خواهند بود که هاي گیاهی و فرآوردهمشخص شده است که افزودنیاز طرف دیگر 

پرورش پرندگان در این مطالعه در محیطی کامال )،.Barreto et al., 2008قرار بگیرند (نامطلوب پرورشیپرندگان تحت شرایط
، مشاهده می شود که از بین فراسنجه هاي سرم 3جدولبهتوجهباایت کلیه نکات بهداشتی انجام شد. عفونی شده و با رعضد

HDLمقدار ). >05/0P(دار تیمارهاي آزمایشی قرار گرفتکلسترول تحت تأثیر معنیLDLخون، غلظت کلسترول تام و 

مکمل شده با سطوح مختلف گیاه عروسک پشت هايجوجه).<05/0P(داري نداشتتفاوت معنیکلسترول و تري گلیسرید
LDL). همچنین کمترین میزان >05/0Pپرده  کمترین مقدار کلسترول سرم خون را در مقایسه با گروه شاهد داشتند (

). >05/0Pدرصد گیاه نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (2و 5/1کلسترول سرم خون در تیمارهاي دریافت کننده سطوح 
باشد. میکارتنوئیدهابیشتر مربوط بهخاصیت کاهندگی چربی خونسوالناسهداده است که درگیاهان خانوادهتحقیقات نشان 

گوجه جملهازخانوادهاینگیاهاندرموجوداستروئیديآلکالوئیدگلیکو)،2000همکاران (وفریدمنگزارش اساسبر
اینگیاهانکند. بیشترنمیایجادکلسترولHDLغلظتدرتغییريولیشود،میکلسترولLDLغلظتکاهشباعثفرنگی

اکسیدان قوي) بلکهنیاسین (آنتیدلیلبهنه تنهاتاثیرایندهد،میکاهشراخونکلسترولمیزانقبیل بادمجانازخانواده
Qiu(باشدکلروجنیاك) میوکافیکاسیدفنولیکی،ها (ترکیباتمواد فیتونوتریندلیلبه et al., 2008 .(هاي مطابق با یافته
هادر موشگیاه عروسک پشت پردهعصارهصفاقیدرونتزریق) در پژوهشی گزارش کردند که2011و همکاران (زارعیما،
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گلیسرید تري) و HDL(باالدانسیتهبالیپوپروتئینسطحدرداريمعنیشد در حالی که تغییراتLDLباعث کاهش میزان
راصافعضالتانقباضوکلسیمهايکانالگیاه عروسک پشت پردهدرموجودآلکالوئیدهايرسدمینظربهنشد.مشاهده 
و همدهندمیقرارتاثیرتحتراچربغذايبهصفراويلذا پاسخوشدهصفراکیسهانقباضکاهشموجبونمایندمهار می

Farhadiنمایند (میمهارنیزراکلسترولسنتزچنین et al., 2008.(

گیرينتیجه
یکباشد،کهگیاهدرموجودلیکوپنبهمربوطبیشتر،کاهش کلسترول سرم خونکهدهدمینشانمطالعهاینازحاصلنتایج
وافزایشکلسترولساختنآزادطریقازرادفعیمواداحتماالًوشدهخونبدکلسترولایجادمانعوقويبسیاراکسیدانآنتی

.نمایندمیمهارراکلسترولسنتزآلکالوئیدهاي آنودهدمیکاهشراخونکلسترولمیزانلذا

روزگی).                                                                               1-42خوراك (تبدیلضریبومصرفیخوراكروزانه،وزنافزایشبرآزمایشیتیمارهايتأثیر-2جدول 

روزگی)42هاي گوشتی (هاي خونی جوجهتأثیر تیمارهاي آزمایشی بر فراسنجه-3جدول 

a,bستون داراي تفاوت معنی دار هستند.هردرداراي حروف متفاوت هايمیانگین

خطاي 
استاندارد  درصد 2 درصد 5/1 درصد 1 درصد 5/0 0 تیمار

14/2 10/37 76/35 53/35 19/36 2/39 افزایش وزن روزانه 
(گرم)

04/2 59/70 12/71 93/76 45/74 09/78 مصرف خوراك
(گرم)

12/0 7/1 0/2 1/2 0/2 8/1 ضریب تبدیل 
خوراك (گرم/گرم)

LDL
(mg/dl)

HDL
(mg/dl)

تري گلیسرید
(mg/dl)

کلسترول
(mg/dl)

)%پردهپشتعروسک(سطح پودر گیاه 

a70/31 57/34 32/45 a55/74 0
ab88/21 08/30 73/42 ab22/61 درصد 5/0

ab35/20 35/26 46/42 b95/53 درصد 1

b82/18 28/25 38/42 b31/52 درصد 5/1
b81/14 34/24 28/46 b16/51 درصد 2

50/4 51/4 21/6 73/5 خطاي استاندارد
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Effects of Physalis Alkekengi powdered on performance and lipids concentrations in broiler
Chickens

Beheshti Moghadam 1, S., Ansari Pirsaraei 2, Z., and Vahed 3, R.

1. Graduated MastersStudent, Sari Agriculture Science University
2. Faculty of Animal Science department , Sari Agriculture Science University

3. Graduated MastersStudent, Ferdowsi University of Mashhad

This experiment was conducted to examine the effects of different levels of Physalis Alkekengi
powdered (PAP) (0, 0.5%, 1%, 1.5% and 2%), on Performance and lipids concentrations in broiler
chicks for 42 days using a completely randomized design. A total of 240, day-old male broiler chicks
(Ross 308) were randomly assigned into 5 treatments with 4 replicates and 12 chicks each. Growth
performance parameters were not affected (P >0.05) by dietary treatments. Broilers receiving PAP at
levels of 2% had lowest serum cholesterol compared to the control group (P<0.05). The LDL
concentrations had significantly decreased in the treatment with 1.5% and 2%  PAP, whereas HDL
and TG plasma concentrations did not reveal any significant changes. In conclusion, the result of this
study showed that adding different levels PAP significantly decreased serum cholesterol and and LDL
concentration.

Key words: Cholesterol, performance, LDL, Physalis Alkekengi,Triglyceride
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