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یگوشتيدر جوجه هایخونيفاکتورهایبر برخانهیاثرسطوح مختلف تفاله خشک راز
خمري علی آباد، ش.*1،کرمانشاهی، ح.2،گلیان، ا.3

فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه - 1
مشهدیفردوسدانشگاه يکشاورزدانشکده استاد-2
دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهداستاد- 3

)ajavi.ir@gmail.comM.kh(ي پاسخگو:نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده 
308راس نر گوشتیقطعه جوجه 250،گوشتیجوجه هايفاکتورهاي خونی تفاله خشک رازیانه بر مختلف سطوح به منظور بررسی 

1طول دوره آزمایش از در هر واحد آزمایشی انجام شد. پرنده قطعه 10تکرار و 5تیمار و 5با در قالب طرح کامالً تصادفی یک روزه
درصد تفاله خشک 1و 75/0، 5/0، 25/0شامل: جیره کنترل و جیره هایی با نوع جیره 5تیمارهاي آزمایشی شامل روزگی بود. 21تا 

فاکتورهاي اثر افزودن تفاله خشک رازیانه بر باشند. یکسان هاي آزمایشی از لحاظ میزان انرژي و سایر مواد مغذي جیرهباشد. رازیانه می
که استفاده از تفاله نشان داد روزگی21بصورت روشن در نتایج آزمایش.مورد مطالعه قرار گرفتروزگی 21در سن جوجه ها خونی 

. )>05/0P(داري ایجاد کرد در مورد تري گلسیرید تفاوت معنی شد. کهLDLتري گلسیرید، کلسترول، باعث کاهش خشک رازیانه 
بصورت معنی داري ایجاد نگردید. در نتیجه افزودن تفاله خشک رازیانه به جیره هاي LDLاگرچه که این کاهش در مورد کلسترول و 

شود.) میLDLجوجه هاي گوشتی باعث بهبود متابولیت هاي خون ( تري گلسیرید، کلسترول، 

فاکتورهاي خونی،گوشتینرجوجه ، تفاله خشک رازیانهواژه هاي کلیدي: 

مقدمه
رو به افزایش بوده است.هاي اخیردر جهان به ویژه در سالو فرآورده هاي طبیعیگیاهان داروئیاستفاده از گرایش عمومی به

شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگی هاي زیست محیطی از سوي دیگر داروهايجانبیمهمترین علل این گرایش را می توان اثرات
وجود داشته و در سه دهه از دیربازاین گرایشاست،بیشترین گیاهان دارویی ارايدکه یکی از هفت کشور آسیایی ،ایراندر. دانست

).1(و احیاي طب سنتی هستیمگیاهان داروئیاستفاده ازگذشته شاهد روند رو به رشد
ت و در اروپا رازیانه گیاهی علفی و معطر از تیره جعفري می باشد که بر اثر کشت هاي مداوم حالت خودرو یا وحشی پیدا کرده اس

شامل مواد همچنیندرصد ماده روغنی است که در لپه هاي دانه ذخیره گردیده است. 10- 12و آسیا انتشار دارد. میوه رازیانه داراي 
شود شامل بوسیله تقطیر با بخار آب حاصل میدرصد می باشد. این اسانس که از میوه رازیانه 4-6قندي، موسیالژ و اسانس به مقدار 

Methyl)، متیل اوژنول (Estragolدرصد استراگول Anethol ،(12-10)درصد آنتول (70-50 ugenol آلدهید و سایر ترکیبات از ،(
-) و آلفا فالندرن (Dipenthene)، دیپانتین (Campheneقبیل کامفن ( Phellandreneα) 6) می باشد .(

). این دانه غنی از کلسیم فسفر و %6/7کل قند محلول در آن کم میباشد () و میزان %61باشد( حاوي کربوهیدرات میدانه رازیانه 
18:1اسید اولئیکباشد. اسیدهاي چرب عمده یا اصلی دانه رازیانه مالحظه اي پتاسیم، آهن و روي میمنیزیم و شامل مقدار قابل

). رازیانه گیاه بسیار مفیدي 1هیستیدین می باشد(باشند. رازیانه سرشار از ایزولوسین ومی)%66/11(18:2اسیدلینولئیکو )31/71%(
سرفه، در درمانرازیانه براي سیستم گوارشی و ضد یبوست و همچنین داراي خواص ضد انقباض و تشنج می باشد. همچنین 

امروزه حدود دو سوم با توجه به اینکه نمودندانی) ب1386و همکاران ي(فرهاد).4و 1باشد(کبد و کلیه مفید میبرونشیت و تقویت 
صنعت گیاهان دارویی در پی استخراج اسانس از میوه ( دانه ) رازیانه در،هزینه هاي پرورش دام و طیور مربوط به تغذیه می باشد

ایی بر جاي می ماند که حاوي مواد با ارزش جهت استفاه در جیره دام و طیور می باشد. شاید این بهترین کاربرد ممکنهمواره تفاله
باشد. .در حال حاضر یکی از مهمترین سیاست ها توجه به ا استفاده از ضایعات این صنعت میدر جهت کمک به حداکثر بازدهی ب
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي و توجه استفاده موثر از آنها در جهت بازگردانی به خط تولید در امر کشاورزي و پرورش دام و 
تن و تعدد 5تفاله رازیانه متوسط ماهانه به آن و تولیدکارخانجات عرقیاتنیاز فراوانی گیاه رازیانه و ه از طرفی با توجه بباشد.یور میط

قرار خواهداستفاده مورد و عدم هزینه براي تهیه آن جهت استفاده در جیره جوجه هاي گوشتی کارخانجات مشابه در سطح کشور 
جیره بر فاکتورهاي خونی جوجه هاي نر گوشتی انجام شد.بهتفاله خشک رازیانهافزودنمطالعه حاضر به منظور بررسی اثر.گرفت

هامواد و روش
ها در روز نخست آزمایش به روزگی انجام شد. جوجه21تا 1در سن 308جوجه خروس راس قطعه 250آزمایش با استفاده از 

هاي پن بندي شده منتقل شدند. هر پن توسط مانع تقسیم و به واحداي با وزن گروهی یکسان قطعه10گروه 25طور تصادفی به 
بود. دماي سالن پرورش در دستی خوري آبو خوري مجهز به دانمتري 1در 1محل پرورش پنهاي توري به ارتفاع یک متر محصور، 

درجه) تا رسیدن دماي 4/0-5/0ساعت به تدریج (روزانه24گراد تنظیم، پس از درجه سانتی35-37زمان شروع آزمایش در دامنه 
درصد و برنامه 50-60گراد کاهش داده شد. در طول دوره آزمایش رطوبت نسبی سالن در دامنه درجه سانتی20- 22سالن به دامنه 

به آب و خوراك دسترسی مداوم داشتند.پرندگانساعت خاموشی اعمال شد. در کل دوره آزمایش، 1ساعت روشنایی و 23نوري 
تفاله خشک %25/0، جیره پایه + (تیمار شاهد )بصورت جیره پایه) سویا-نوع جیره بر مبناي(ذرت5ل تیمارهاي آزمایشی شامل اعما

به جیره تفاله خشک رازیانه%1جیره پایه + ،تفاله خشک رازیانه%75/0جیره پایه + ،تفاله خشک رازیانه%5/0جیره پایه + رازیانه، 
درصد اضافه گردید. آزمایش در قالب طرح 1معادل تفاله خشک رازیانه، سبوس گندم تا رسیدن سطح جیره به 5الی 1تیمارهاي 

تفاله خشک رازیانه با ترکیب مواد مغذي: رطوبت قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد.10تکرار و 5تیمار و 5کامالً تصادفی با 
که از شرکت عرقیات زمانی تهیه گردید در جیره %30/31، الیاف خام %93/15روتئین ، پ%3/2، چربی %06/12، خاکستر 17/7%

سویا و بصورت ایزوکالریک و ایزونیتروژنوس تهیه -بر پایه ذرتآزمایشغذایی موردهاي جیرههاي آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. 
تأمین گردید. ترکیب اقالم خوراکی مورد 2013اس گردید و احتیاجات غذایی جوجه هاي گوشتی براساس توصیه هاي شرکت ر

انجام گردید. WUFFDAبدست آمد. محاسبه جیره با استفاده از نرم اقزار NRC-1994استفاده از کتاب
تکرار بصورت کامالً تصادفی انتخاب و خونگیري از ورید بال صورت گرفت. نمونه هاي خون 3دوره پرورش از هر تیمار 21در روز 

در LDLو HDL، در لوله هاي فاقد هرگونه ماده ضد انعقاد ریخته شد و سپس سرم آنها جدا گردید مقادیر کلسترول، تري گلسیرید
سرم خون بوسیله دستگاه اتوآناالیزر اندازه گیري شد.

لب طرح کامالً تصادفی با استفاده از نتایج بدست آمده از آزمایش در قامختلف پودر خشک رازیانه آنالیز شد. ها براي اثر سطوح داده
ها با استفاده از آزمون دانکن مورد تجزیه آماري قرار گرفتند. مقایسه میانگینGLMو رویه مدل عمومی خطی 1SASنرم افزار آماري 

) انجام شد. >05/0Pدر سطح احتمال (

نتایج و بحث
21سن در ، آلبومین، پروتئین کل و بیلی روبینتري گلیسریدکلسترول، ، LDL ،HDL ،SGOT ،SGPTشاملفاکتورهاي خونی

در مقایسه استفاده گزارش شده است.ول تفاله خشک رازیانه در جدهاي حاوي سطوح مختلف روزگی، در پرندگان تغذیه شده با جیره
اما مقدار .)>05/0P(ي مشاهده نگردید معنی دارتفاوتHDLوLDLکلسترول و از سطوح مختلف تفاله خشک رازیانه با جیره شاهد 

که از تفاله میزان تري گلیسرید در جوجه هایی شود در آزمایش صورت گرفته مشاهد میآن ها به طور چشمگیري کاهش یافت. 
. که این امر ممکن است به دلیل اثر )>05/0P(در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داري مشاهده گردید تغذیه شدندخشک رازیانه 

5/0) نشان دادند که سطح 2002و همکاران (کیالد). همچنین2001این ماده در هضم و جذب چربی باشد هانگ چن و همکاران (
با جیتاننیدرصد را دارد که ا2و 1با دو سطح سهیدر مقاییغذالیتبدبیضرنیوزن و کمترشیافزانیباعث باالترانهیدرصد راز

انهیکه افزودن دانه رازند) گزارش کرد2009ابداهللا و همکاران (ن ی) مطابقت دارد. در مطالعه ا1984و همکاران (تایچیمشاهدات ن
الشه بجز درصد وزن يبر شاخص هااثرانهینشان دادند که دانه رازنیشد، همچنییغذالیتبدبیوزن و ضرشیباعث بهبود افزا

انهیو رازشنیمانند آوییهایبا افزودنرهیجيکرد که مکمل سازانی) ب2003(تولبا یدر پژوهشمعده و پانکراس نداشت. شیپ
) گزارش کرد که افزودن گیاهان آروماتیک به جیره 1999(گکرابهبود داد. یگوشتيرا در جوجه هايدیو تولیکیولوژیزیصفات ف

هیپوکلسترولمیا (کاهش کلسترول) خون شده و همینطور با افزایش آنزیم هاي هضمی براي استفاده گوشتی مسبب نر جوجه هاي 
بیشتر از مواد غذایی بر روي سیستم گوارش اثر می گذارد.
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) بیان کردند که افزودن دانه رازیانه باعث افزایش گلبول قرمز خون و هموگلوبین شد و نسبت 2009از طرفی عبداهللا و همکاران (
گرم در کیلوگرم دانه رازیانه دریافت کرده بودند کاهش یافت. همجنین هانگ چیان 3و 2هتروفیل به لنفوسیت در جوجه هایی که 

) گزارش کردند که پوسته گندم قادر است در داخل روده اسیدهاي صفراوي را به خود 1995) تروسول (1994) استین و مایر (2001(
ع آنها از بدن شود که این موضوع باعث می گردد هضم و جذب چربی هاي موجود در مواد غذایی از باند نموده و باعث افزایش دف

افزایش دفع ) گزارش کردند1995) تروسول (1994) استین و مایر (2001همجنین هانگ چیان (جمله کلسترول کمتر صورت گیرد.
ار بیشتري کلسترول به اسیدهاي صفراوي تبدیل شود و شود که در سلولهاي کبدي مقددهاي صفراوي از طریق روده سبب میاسی

از بیشتريLDLبر روي سطح سلولهاي کبدي افزیش پیدا می کنند و لیپوپروتئین هاي LDL-Cمتعاقب آن تعداد گیردنده هاي 
و LDLبه این ترتیب غلظت تجزیه شده تا کلسترول آن جهت سنتز اسیدهاي صفراوي مورد استفاده قرار گیرد.جذب و در کبدخون 

کلسترول کاهش می یابد.

روزگی21گوشتی در سن نر هاي جدول: اثر افزودن سطوح تفاله خشک رازیانه بر فاکتورهاي خون جوجه
هسطوح تفال
خشک

)(درصدرازیانه
SGOTSGPTکلسترولریدتري گلیسینلی روبیبLDLHDLپروتئین آلبومین

تام
۶۵٨٠/١۴٨/٣/۴۵٠٠/٠٠/٢٧۶۵٠/٣١٨/٠ab١٧/٧٠٨٣/١٢٣٠٠صفر

٢۵/٠٣٣/٢۶٧۶۶/۴١۶/٠ab۶٧/٧٩۶٧/١١٢۶۶/٣٣٣٣/۶٣٧٣/١٢٣/٣
۵/٠٨٣/٢۴۴۶۶/٣٢۶/٠b٨٣/۵۵٣٣/١١٢٣٣/۴٠٠٠/۶١۵۶/١۶۵/٣

٧۵/٠٣٣/٢٧۵٠٠/۴٢٠/٠a٠٠/٩۵٣٣/١٢٣٣٣/٣٨۶۶/۶۵٧٠/١۶٣/٣
١٠٠/٢۴۵٠٠/۵٢٢/٠b١٧/٣١٣٣/٩١١۶/٣٢١۶/۵٣۶٠/١٢٨/٣

SEM۶٠/٢٠٠٧/١٠۴٧/٠٣٠/١٧١٨/١٠۵٣/۵٠٢/۴١٠/٠٣٣/٠
P

value
۶٨/٠٨٣/٠۶۵/٠١٧/٠٢٣/٠۵١/٠٢۵/٠۵١/٠٨۴/٠

c-a05/0باشند (دار با هم میهاي داخل هر ستون با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین<P .(

نتیجه گیري
در جوجه گوشتی تغذیه در متفاوت تفاله خشک رازیانه ح وهاي با سطجیرهاز استفادهنتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که 

این خود دلیلی براي وهگوشتی گردیدنر خون جوجه هاي LDLتري گلیسرید و کلسترول، باعث کاهش روزگی 21الی 1دامنه سنی 
جوجه هاي نر گوشتی بعنوان یک ماده اثربخش بر روي یانه در جیره هاي نمودن تفاله خشک رازاستفادهحصول نتایج مثبت در 

از نظر اقتصادي قابل توجیه می باشد.در جیره طیورتفاله خشک رازیانهاستفاده از باشد و از سوي دیگرسیستم خونی می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه7و 6دانشگاه بیرجند، نوین در علوم دامی.هاي پژوهشهمایش 

٤٣٩

منابع فهرست 
، انتشارات نشر دانشگاهی، چاپ 5گیاهان در پیشگیري و درمان بیماریها. جلد . معارف گیاهی و کاربرد1380میر حیدر، ح .، -1

.527سوم، صفحه 
2- Bruggeman, V., O. M. Onagbesan, E. D’Hondt, N. Buys, M. Safi, D. Vanmontfort, L. Berghman, E.

Vandesande, and E. Decuypere. 1999. Effects of timing and duration of food restriction during rearing
on reproductive characteristics in broiler breeder females. Poult. Sci. 78:1424–1434

3- Cabuk, M., M. Bozkurt, A. Alçiçek, Y. Akbaş, and K. Küçükyılmaz.2006. Effect of a herbal essential oil
mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flocks. S. Afr. J.
Anim. Sci. 36(2): 135-141.

4- Craig, W. J. 1999. Health promoting properties of common herbs. Am. J. Clin. Nutr. 70(Suppl). 497-
499.

5- El-Deek, A. A., Y. A. Attia, M. Maysa, and M. Hanafy. 2002. Effect of anise (Pimpinella anisum),
6- ginger(Zingiber officinale Roscoe) and fennel (Foeniculum vulgare) and their mixture on performance of

broilers. Arch. Geflügelkd. 67:92–96.
7- Hodgson, I., J. Stewart, and L. Fyfe. 1998. Inhibition of bacteria and yeast by oil of fennel and paraben:

development of synergistic antimicrobial combinations.  J. Essential Oil. Res. 10: 293-297.
8- Nichita, G., H. Sarandan, O. Padeanu and V. Cocean, 1984: Extracted seeds of fennel in animal feeding.

Nutrition Abstracts and Reviews ser B. 54, 4652.
9- Nouraldini, M., M. Noureddin, M. Salami, A. R. Mesdaghinia, J. Verdi, and M. Salimian. 2007.
10- Schilcher, H. 1986.Pharmakologie and Toxicologie  atherischer ole. Therapiwoche, 36: 1100 .
11- Tipu, M. A., M. S. Akhtar, M. I. Anjum and  M. L. Raja. 2006. New Dimension of Medicinal Plants as

Animal Feed.J. Pakistan Vet,26(3): 144-148.
12- Tollba, A. A. H. 2003. Using some natural additive to improve physiological and productive

performance of broiler chicks under high temperature conditions. 1- thyme (thymus vulgaris) or fennel
(foenicullum vulgare) . Egyptian Poult. Scie. J. 23:313-326

13- Young, H. J and J.W. Noh. 2001.Screening of the anticoccidial effects of herb extracts against Elimeria
tenella. Vet. Parasitol, 96: 257 -263.

Effect of Fennel by-product on blood parameters in broilers chickens
Khamri, A. S.1, Kermanshahi, H.2*, Golian, A3

MSc Student, Professors of Animal Science Department – Faculty Agriculture- Ferdowsi
University of Mashhad Respectively

Abstract
This experiment was conducted to investigate the effect of fennel by-product on blood parameters
of broiler chicks. Two hundred fifty day-old broiler chicks were used and randomly allotted equally
to twenty five groups of 10 chicks each. The study was tested for 21 days. The nutrient
requirements of chickens were adjusted according to the recommended Ross-308 company. Dietary
treatments including: 1)control basal diet (without adding fennel by-product, 2) basal diet + 0.25%
fennel by-product, 3) basal diet + 0.5% fennel by-product ,4) basal diet +0.75% fennel by-product,
5)basal diet +1%fennel by-product .Blood samples were taken on day 21 the amount of
triglyceride, cholesterol ,LDL,HDL were measured Additions of fennel by_ product to diet in 21th
day , the effects of treatments on triglyceride levels were significant (p<0.05) and LDL, HDL,
cholesterol were decreased, but the changes were not statistically significant.
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