
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 4931خردادماه  7و  6های نوين در علوم دامی. دانشگاه بيرجند، همايش پژوهش

 

 511 

 

اثر عصاره آبي  گياه دارويي علف هيضه و اسكوربيك اسيد روي عملكرد جوجه هاي گوشتي 

 تحت تنش گرمايي

 
  ، الف.2آبادي نحس و، ح.،2، الف.، كرمانشاهي*1نجفي

 ارشد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی -1

 اساتيد تغذيه طيور دانشكده کشاورزی فردوسی مشهد  -2 

 
Essinajafi63@gmail.com* 

 

 هچكيد

 953روی عملكرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمايی ، و اسكوربيك اسيد علف هيضه گياه داروئی به منظور بررسی اثر عصاره آبی

دو گروه شاهد  مال و جيره استاندارد پرورش يافته بودند، بينتحت شرايط نر روزگی 27 تا سن که 933راس جوجه يك روزه نژاد 

 ميلی گرم( 633)افزودنی به آب خوراکی شامل: اسكوربيك اسيد پنج تيمار و شاهد منفی مثبت)سالن مجاور با دمای محيطی خنثی( ،

روزگی وارد  23.جوجه ها از سن به صورت تصادفی تقسيم شدندگرم  5/7و  75/9،  5/2،  25/4و چهار سطح علف هيضه به ترتيب 

و  سانتيگراد 91 ±2در معرض دمای محيطی (45الی  43ساعت ) 5به مدت  روزانه (روزگی 12تا پايان آزمايش) آزمايش شدند و

 5/7که  تيمار هفتم درشاهد  نسبت به جذب غذا و نهايیباالترين وزن نشان داد  حاصل نتايج .بودنددرصد  63تا  53رطوبت نسبی 

ی تحت جه هاعلف هيضه باعث بهبود وزن گيری جو.همچنين (>35/3P)  مشاهد شد. دريافت نموده بود گرم در ليتر علف هيضه

 های تحت تنشضريب تبديل غذايی در جوجه بهترين  (.>3334/3Pباالترين وزن گيری در تيمار هفتم مشاهده شد )  و گرديد تنش

نتايج حاصل از  (.>35/3P)معنی داری بين تيمار هفتم و شاهد مثبت مشاهده نگرديدبه نحوی که اختالف  بود، تيمار هفتممربوط به 

 5/7)به خصوص در سطح  عصاره آبی علف هيضهنشان داد،  تنش گرمايی روی عملكرد جوجه ها اثرات منفی  ضمن تاييد آزمايش

 .می گرددز اسكوربيك اسيد باعث بهبود عملكرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمايی بهتر ا گرم بر ليتر(

 

 ، علف هيضه ،عملكردگوشتيتنش گرمايي، جوجه كليدي:  هايواژه

 

  مقدمه

دمای محيطی از ه با تنش گرمايی است .هيكی از چالش های مهم در صنعت پرورش طيور بويژه در مناطق گرمسير مواج  

پرندگان مواجه با دمای محيطی باال نه تنها مرگ و مير باالتر و عملكرد پايينتر دارند  و در توليد طيور استفاکتورهای مهم 

و اين محدوده  سانتيگراد 25تا  46ی مناسب برای طيور بين .دمای محيط.کيفيتی نيز توليد می کنندبلكه گوشت بی 

زمان کمتری برای مصرف غذا و  دمای باالتر از اين محدوده (پرندگان در3)دمايی به ناحيه آسايش يا راحتی معروف است 

کاهش کيفيت و کميت که منجر به  صرف می کنند له زدنو له جابجايی و زمان بيشتری برای مصرف آب ، استراحت 

  96/2تا 63/4صنعت دامپروری امريكا ساليانه معادل  در گرمايی تنشناشی از  برآورد شده ضرر اقتصادی توليدات می گردد.

فنلی و  ترکيبات (44)ميليون دالر است 465تا 423از اين مقدار سهم صنعت طيور اين کشور است کهدالر  ميليارد

نتی متابوليت های ثانويه در گياهان هستند که بدليل خاصيت آنتی اکسيدانت ،آنتی راديكال، آنتی ميكروبی و آ فالونوئيد 

فوايد اين ترکيبات برای بهبود عملكرد جوجه های تحت ويروسی جديدا بسيار مورد توجه قرار گرفته و تحقيقات بسياری 

ترکيبات گياهی اين مزيت را دارند که بهتر توسط مصرف کنندگان محصوالت طيور مورد قبول تنش را نشان داده است. 

ت مفيد اسكوربيك اسيد برای مقابله با دماهای محيطی باال را نشان داده و بسياری از تحقيقات پيشين اثرا قرار می گيرند.

 توصيه شده است.  نی به جيره و آب در مناطق گرمسيربه عنوان افزود
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خانواده متعلق به  ،گياهی مرتعی boiss.(Pulicaria Gnaphalodes(ventعلف هيضه با نام علمی 

شهرستان جنوب خراسان بويژه از ديرباز در در مناطق وسيعی از شرق و مرکز ايران می رويد و و ( Asteraceae)کاسنی

نشان داده که فعاليت آنتی اکسيدانی باالی  تحقيقاتاستفاده می شود.ی در انسان طبس برای پيشگيری و درمان گرمازدگ

که عصاره آبی اين گياه سرشار از  ن داده شدههمچنين نشااين گياه است  یناشی از محتوای باالی ترکيبات فنل علف هيضه

ی اصلی مترشحه در اين گياه کوئرستين و مشتقات آن فالونوئيدها.(2) است فالونوئيدی ، آنتوسيانين و تاننترکيبات 

بنابراين هدف اين تحقيق بررسی  تاکنون تحقيقی برای بررسی اثرات اين گياه دارويی بر روی طيور منتشر نشده .هستند

 است. ومقايسه آن با اسكوربيك اسيد اثرات عصاره آبی علف هيضه روی عملكرد جوجه های تحت تنش گرمايی

 

  مواد و روش ها 

جوجه يكروزه  953با استفاده ازدر ايستگاه تحقيقات طيور دانشگاه فردوسی مشهد  4939اين آزمايش در بهمن و اسفند 

متر به نسبت مساوی جوجه های نر وماده بر روی بستر  4×4شد.جوجه ها در پن هايی به ابعاد  انجام 933نژاد راس 

و سالن مجاور که دارای تهويه، نور  جوجه به 53پن شامل  5روزگی به صورت تصادفی  و يك پرورش يافتند. در بيست

درجه  21)ميانگين به عنوان سالن با دمای خنثی در طول آزمايش ديگر شرايط مشابه بود انتقال يافتند.سالن مجاور

شرايط گرفته شدند و در طول آزمايش با  و جوجه های آن سالن به عنوان شاهد مثبت) کنترل مثبت( در نظر سانتيگراد(

 933در بيست و هشت روزگی جوجه های سالن اصلی) مشابه جوجه های سالن اصلی)به استثنای دما( پرورش يافتند.

عالوه بر گروه  تيمارهای آزمايشیتيمار با پنج تكرار تقسيم شدند.  ششاز وزن کشی به صورت تصادفی بين  پرنده( پس

گياه  ميلی گرم( و 633اسكوربيك اسيد) :شاملدريافت کردند ، افزودنیشاهد مثبت و شاهد منفی که آب خوراکی بدون 

اسيد آسكوربيك  .می شدند  به آب خوراکی افزوده  که دبو گرم 5/7و  75/9، 5/2، 25/4در سطوح دارويی علف هيضه 

( آلمان بود. جوجه های سالن اصلی برای القای  merck ) استفاده شده به حالت پودر کريستاله و محصول شرکت مرك

سانتيگراد با  91 ± 2دمای    (45الی  43) ساعت 5به مدت هر روز  )پايان آزمايش(روزگی 12تا  23تنش گرمايی از 

 21 ± 4جوجه های گروه شاهد مثبت در سالن مجاور در دمای محيطی  را تحمل کردند. درصد 63تا  53نسبی رطوبت 

 UFFDAبا استفاده از نرم افزار که اساس آن ذرت و سويا و بر اساس توصيه های کاتالوگ راس نگهداری شدند. جيره 

تمام طول آزمايش بصورت آزادانه به آب و غذا  جوجه ها دربرای تمامی جوجه ها يكسان بود و شده بود، جيره نويسی

 دسترسی داشتند.

از حوالی روستای يوسف آباد شهرستان طبس جمع  32در شهريور  )ساقه،برگ وگل ها(گياه علف هيضهاندامهای هوايی 

ك روز در سايه و دمای معمولی اتاق خشك شد و تا زمان استفاده در آزمايش در جای خشك وخن 43آوری و به مدت 

با نسبت نگهداری شد.برای استفاده در آزمايش گياه به صورت روزانه آسياب و پس از توزين در داخل کيسه های نخی 

از صافی پارچه های عصاره حاصل  عبور بعد از خارج کردن کيسه ها وو سانده خيساعت  43معين آب معمولی به مدت 

 .آماده مصرف برای جوجه ها می شد  شده

داده ها در نرم  ستفاده و آناليزاExell اين آزمايش در قالب طرح کامال تصادفی انجام و برای انجام محاسبات از نرم افزار 

 انجام گرفت.دانكن و آزمون   GLMبا استفاده از رويه SASافزار

 

 نتايج و بحث

های مواجه  در جوجه شاخصهای عملكردیمی شود تنش گرمايی باعث افول  استنباط 4شماره  جدول از نتايجهمانطور که 

 5/7تيمار هفتم که  جوجه های در بين جوجه های سالن اصلی که با تنش مواجه شدند محيطی باال گرديده است. با دمای

کاهش وزن در حالی که و  (>35/3P)را داشتند (BW)نهايیدريافت کرده بودند باالترين وزن گرم در ليتر علف هيضه را 

سطوح  درصد با شاهد مثبت اختالف داشت. - 73/3بود تيمار هفتم فقط -39/46بت به شاهد مثبت نس منفی شاهد

وزن گيری تيمار هفتم  جوجه های تحت تنش شدند و (BWG)باعث افزايش وزن گيری علف هيضه یمختلف عصاره آب
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.نسبت به شاهد باالترين جذب غذا نيز در تيمار (>3334/3P)شد  معنی دار  و اختالف آن با شاهد باالتری از بقيه داشت

 (.>35/3P)معنی دار بود.با شاهد  آنهفتم مشاهده شد و تفاوت 
 مصرف آبكرد،مصرف غذا،ضريب تبديل غذايي و روي عمل اسكوربيك اسيد:تاثير سطوح مختلف عصاره آبي علف هيضه يا  1جدول شماره 

 شاهد شاهد مثبت روز پارامتر
 ويتامين

 ث

 )ليتر/گرم(هيضهعلف 
 SEM p احتمال

22/1 2/2 52/3 2/5 

 ميانگين وزن

 )گرم(

22 33/4433  1/4493  3/4459  4495 2/4495  39/4423  6/4432  7/3  66/26  NS 

22 a32/2651 c99/2223 bc99/2995 bc13/2237 bc54/2999 bc99/2911 b76/2124 3335/3  33/56  * 

 اضافه وزن

(BWG) 

 )گرم(

22-22 a39/4673 c39/4333 bc33/4434 bc13/4462 bc94/4431 bc13/4245 b46/4943 3334/3› 94/16 ** 

 مصرف غذا

(FI) 

 )گرم(

22-22 a64/463 c95/456 bc33/463 bc34/453 bc43/464 bc21/453 b35/462 3333/3 34/4 * 

ضريب تبديل 

 FCR)غذايي)
22-22 c79/4 a32/4 a32/4 a33/4 bc73/4 ab36/4 c75/4 3336/3 399/3 * 

 مصرف آب

 )ميلي ليتر(
22-22 b71/943 a93/123 a53/122 a97/146 a93/123 a35/141 a16/144 3334/3› 76/7 ** 

a, b, c,  باشند دار میهای هر رديف و برای هر عامل با حرف غيرمشترك دارای اختالف معنیميانگين.ns )*(،عدم تفاوت معنی دار 

P<0.05)**(،P<0.01. 

 وزن نهايی و وزن گيری کاهش از داليل اصلی غذا هنگام مواجه با دمای باال و بی اشتهايی در ساعات ديگر روز عدم مصرف

عصاره آبی علف هيضه ديرتر از بقيه تيمارها با  مصرف کنندهی جوجه ها،  تحقيق جاریدر . است جوجه های تحت تنش

 کردند شروع باال رفتن دما دست از خوردن غذا می کشيدند و با اتمام ساعت تنش زودتر به ظروف غذا خوری مراجعه می

گواه  ودر بقيه طول شبانه روز نيز فعاليت بهتری داشتند که وزن نسبی باالتر ران ها بنابراين مصرف غذای باالتری داشتند

 .اين موضوع است

که  در بدن می شودتيكوسترون باعث القای افزايش غلظت کور زا همانند ساير عوامل استرس تنش گرمايی عالوه بر اين 

.ثابت شده (1) جوجه ها می شود ، عملكرد و کيفيت گوشتمون منجر به تاثيرات منفی روی هموستازیرافزايش همين هو

افزايش پراکسيداسيون چربی ، محدوديت رشد ماهيچه و  و وجب القاء استرس اکسيداتيوافزايش کورتيكوسترون پالسما م

ترکيباتی که باعث کاهش کورتيكوسترون شوند باعث بهبود عملكرد جوجه ها در نتيجه .(3کاهش وزن ماهيچه می شود)

اثبات نمودند اين گياه دارای اثرات ضد تشنجی  علف هيضهزنده دل و همكاران با استفاده از عصاره آبی و اسانس می شود.

های  هگيرند تحريكمغزی و  -علف هيضه با عبور از سد خونی د که فالونوئيدها و تری ترپن هایباشد به نظر ميرس می

باعث  تاثير گذاشته،ضمن کاهش سطح کورتيكوسترون خون ( HPAآدرنال) –هيپوفيز  –بر محور هيپوتاالموس  ،Aگابا 

نشان دادند همكاران  ايد و فيزيولوژيك بدن می شود. ا شرايط تنش ، و بهبود عملكردهایسازش پذيری پرنده بافزايش 

 چايی باعث کاهش سطح پالسمايی کورتيكوسترون خون شده و اثرات منفی اين هورمون روی رشد گياه های پلی فنل

کورتيكوسترون  نشان دادندفنل ها حداقل می شود.اين محققين همچنين اين پلی  بوسيله افزودنجوجه های گوشتی 

در جوجه کاهش چربی حفره بطنی  در تاييد اين مطلب ما نيز در همين آزمايش باعث افزايش چربی حفره بطنی می گردد.

   بوسيله علف هيضه را مشاهد کرديم.های تيمار شده 

کوئرستين يك ترکيب فالونوئيدی متعلق به وجود در علف هيضه است .کوئرستين و مشتقات آن عمده ترين فالونوئيد م

. اکبريان و همكاران با استفاده از عصاره پوست ليمو بااليی داردخاصيت آنتی اکسيدانت و آنتی باکتريال   لوکالس فالونول

 کوليفرم محيط ايليوم و در جوجه های تحت تنش نشان دادند با کم شدن باکتريهای که کوئرستين بااليی دارد و پرتقال

همچنين نشان داده شده سنجد دريايی گياهی که نكردند. سكوم بهبود می يابد اما تفاوت در عملكرد جوجه ها مشاهده

در .محتوای کوئرستين بااليی دارد باعث کاهش تنش اکسيداتيو و بهبود عملكرد جوجه های گوشتی و خوکها می شود

کوئرستين باعث بهبود عملكرد مرغان تخم گذار گرديد در همين آزمايش بررسی ميكرو فالونوئيد تحقيقی ديگر استفاده از 
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کاهش باکتريهای هوازی و افزايش الکتو باسيل ها و بيفيدو باکترها و همچنين افزايش محتوای سوپر اکسيد  ،فلورای روده

سيستم دفاعی آنتی اکسيدانت است که باعث تبديل سوپر اکسيد دسيموتاز آنزيم مهمی در .(7)دسيموتاز کبد را نشان داد

مطالعات زيادی مشخص نموده است که  همچنين ( می شود.2O2Hسوپر اکسيد به اکسيژن و پر اکسيد هيدروژن)

  (5شود) فالونوئيدها به عنوان ترکيبات آنتی اکسدانت باعث افزايش و بهبود آنزيمهای آنتی اکسيدانی نظير کاتاالز می

کوئرستين همانند يك  و به نظر می رسد تنش گرمايی باعث بر هم زدن موازنه نرمال اکو سيستم ميكروبی روده می شود 

.از طرف ديگر علف هيضه همانند ساير ( 7ترکيب پری بيوتيك باعث بهبود اکوسيستم سكوم و روده کوچك می شود)

اينولين در روده به عنوان پری بيوتيك عمل نموده ذخيره ميكند.گياهان خانواده کاسنی انرژی را به شكل فروکتان اينولين 

 کلی( میو کاهش باکتريهای مضر )اشرشيا تر(و باعث افزايش جمعيت باکتريهای مفيد)الکتو باسيلوس و بيفيدوباک

ه کننده پاتوژنهای تجزي جلوی رشد باکتريهای مفيد با توليد اسيدهای چرب کوتاه زنجير و ايجاد محيط اسيدی رشد.شود

پروتئين را گرفته و از اين طريق باعث افزايش درصد الشه و سينه ميگردند. در ضمن پاتوژنهای مضر با ايجاد التهاب مزمن 

 .در روده باعث ضخيم شدن ديواره روده شده که همين باعث کاهش جذب مواد غذايی می شود

باسيلوس به تنهايی ويا ترکيب با يكديگر در جوجه های  سوهايل و همكاران با استفاده از اليگو ساکاريد مانان و الکتو

گوشتی مواجه با تنش گرمايی دوره ای نشان دادند که برخی اثرات مضر تنش گرمايی با استفاده از اين دو) پری بيوتيك 

 وپروبيوتيك( کاهش می يابد. 

شود به نحوی که سطح باالی علف  هبود ضريب تبديل میعصاره علف هيضه باعث ب( FCR)در مورد ضريب تبديل غذايی

توضيح داده شد علف  نيز همانطور که در باال  (>35/3Pگرم در ليتر( تفاوت معنی داری با شاهد مثبت نداشت ) 5/7هيضه)

هيضه ممكن است از طريق کاهش سطح کورتيكوسترون پالسما باعث بهبود ضريب تبديل شود.کورتيكوسترون از طريق 

زايش پروتئوليز ماهيچه باعث افرايش ضريب تبديل می گردد.همينطور علف هيضه از طريق بهبود کاهش سنتز پروتئن و اف

 ومنجر به بهبود ضريب تبديل می گردد. اکوسيستم ميكروبی لوله گوارشی باعث افزايش بهره وری پروتئين خام جيره شده

ر چند از لحاظ عددی آب کمتری مصرف تيمار هفتم هو مصرف آب پرندگان تحت تنش به صورت معنی دار افزايش يافت

 .(>3334/3P)تفاوت آن با ديگر تيمارهای مواجه با تنش معنی دار نشد کرده اند اما 

از طريق کاهش سطح دقيقا برای ما آشكار نيست اما احتماال  عصاره آبی علف هيضهمكانيسم تاثير  بطور خالصه

فعاليت آنزيم های آنتی اکسيدانی نظير کاتاالز وسوپر اکسيد خون، اصالح اکوسيستم روده و افزايش كوسترون کورتي

 عملكرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمايی می شود. افزايش بهبود هموستازی بدن و دسيموتاز باعث

 گيرينتيجه 

گرم بر ليتر باعث  5/7در سطح  عصاره آبی علف هيضه تنش گرمايی باعث کاهش عملكرد جوجه های گوشتی شده و

علف هيضه در اين سطح توانست بر افول ضريب تبديل غذايی  و. گرددمی تنش گرمايی  عملكرد جوجه های تحت افزايش

جوجه های تحت تنش  عملكرد همچنين اثرات مثبت معنی داری از اسكوربيك اسيد بر روی ناشی از تنش غلبه کند.

 مشاهده نگرديد.
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The Effects of Aqueous Extract of Pulicaria Gnaphalodes and Ascorbic Acid on 

Performance of Broiler Chickens Under Heat Stress  
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An experiment was conducted to evaluated the effects of aqueous extract of pulicaria gnaphalodes 

(vent. )boiss and ascorbic acid on performance of broiler chicken under  heat  stress  condition . A total 

350 one -day-old  broiler chicken(ross 308) randomly divided into 35 pen(10 bird) and reared until 

three week under normal condition. For creation of the positive group fifty bird(5 pen) randomly 

selected  and teransfered into another chamber that had similar condition to main chamber.In 27 day – 

old , birds in main chamber divided to six treatment with five replicate. Experimental group contains: 

positive control(pc), negative control(nc),ascorbic acid and four level of aqueous extract of pulicara 

gnaphalodes(pg) respectivly 1.25,2.5,3.75 and 7.5 g that added into drinking water(pc an nc had no 

supplemented drinking water).In main chamber broiler chikens from28 – 42 day old was exposed to 

daily high temperther(34± 2) for five hours(10-15). The diets and drinking water were provided ad 

libitum.Result shows that highest bw and feed intake observed in pg7/5(p ‹0.05).Diffrent level of pg 

increase BWG and significant different observed between pg 7/5 and nc(p ‹0.0001).Heat stress 

increase FCR and pg 7/5 improve fcr(p ‹0.05).As a result aqueous extract of pg specially in 7/5 g/lit 

can improve performance of broiler chickens that exposed to heat stress better  than ascorbic acid. 

                 Key words: heat stress,broiler,pulicaria gnaphalodes,performance 
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