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 چکیده

و جمعیـت بـاکتري    هـاي خـونی  د، کیفیـت الشـه، فراسـنجه   بـر عملکـر    به منظور بررسی اثر افزودن پودر تخم گشـنیز بـه جیـره   
تصـادفی   کـامال  طرح یک قالب (نر و ماده) در 500یکروزه نژاد کاب  جوجه قطعه 80، تعداد هاي گوشتیوم جوجهیاشریشیاکلی ایل

) 1تیمارهـاي آزمایشـی شـامل     تکرار تقسیم شـدند.  هر در جوجه قطعه 10 و تیمار هر (پن) در تکرار 4ل و گروه تیماري شامد در
هاي آزمایشی از نظر انرژي، پـروتئین،   تخم گشنیز در کیلوگرم جیره بود. جیره پودردرصد  5/1) جیره پایه + 2جیره پایه (شاهد) و 

روزگی)،  7روز و شامل مراحل آغازین (صفر تا  42ت بودند. طول دوره آزمایش مواد معدنی و سایر مواد مغذي در هر مرحله یکنواخ
هـاي   روزگی) بود. در پایان دوره از هر گروه تیماري هشت جوجه کشتار شدند تـا نمونـه   42تا  22روزگی) و پایانی ( 21تا  8رشد (

آنالیز شده و مقایسـه   SASافزار آماري  صل با نرمهاي حاهاي الشه مورد بررسی قرار گیرد. داده خون جمع آوري و همچنین ویژگی
نتایج نشان داد که بـین تیمـار    ) در سطح خطاي پنج درصد انجام شد.LSDدار ( ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی میانگین

روبـی اشریشـیاکلی   و همچنـین جمعیـت میک    هـاي خـون  ها و ائوزینوفیل، تراکم لنفوسیتHDLاز نظر گشنیز در مقایسه با شاهد 
تري داشت، تیمار داراي افزودنی گشنیز در مقایسه با شاهد جمعیت اشریشیاکلی پایین. )>05/0p(داري وجود داشت اختالف معنی

درصد گشـنیز   5/1نیز در تیمار گشنیز مشاهده گردید. با توجه به نتایج فوق استفاده از سطح  هاهمچنین بیشترین درصد لنفوسیت
 بهبود سیستم ایمنی و کاهش جمعیت اشریشیاکلی گردد. ها در جهتعث افزایش لنفوسیتتواند بامی
  
  

  گشنیز ،هاي خونیاشریشیاکلی، جوجه گوشتی، ضریب تبدیل غذایی، عملکرد، فراسنجه :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه -1

یري هر چه بهتر خوراك توسط طیور محسوب گرحل در بکا  ر به عنوان یک راههاي غذایی در تغذیه طیواستفاده از افزودنی
). با وجود تمامی 1995باشد (گیبسون و روبرفروید،  بیوتیک محرك رشد می هاي مورداستفاده آنتیشود، یکی از این مکمل می

ور منجر به هاي موجود در الشه طی بیوتیک دهد که بقایاي آنتیها، تحقیقات اخیر نشان می بیوتیک اثرات مثبت استفاده از آنتی
اي بر روي موادي که قابلیت ). تحقیقات گسترده1998شود (تومک و الوینگر،  زاي مقاوم در بدن انسان می هاي بیماري ایجاد سویه

کنندگان محصوالت آن ن بار بر روي سالمتی طیور و مصرفها را در جیره طیور داشته باشند و فاقد آثار زیابیوتیکجایگزینی آنتی
یاهان دارویی اده است که استفاده از موادي نظیر گم گرفته است و نتایج تعداد قابل توجهی از این مطالعات نشان دباشند انجا

تواند باعث  هاي گوشتی می ) و اسیدهاي آلی در جیره جوجه2001ها (میدیلی و تونکار،  )، پروبیوتیک2004(هرناندز و همکاران، 
هاي گیاهی به علت در دسترس  ). فراورده2003سالمتی طیور بشود (چن و همکاران، افزایش عملکرد رشد و نیز بهبود وضعیت 

باشند  هاي تولیدي مورد اهمیت می بودن، راحتی کاربرد، نداشتن اثرات سوءجانبی و نیز باقی نماندن بقایاي مضر آنها در فراورده
ج شده از آنها حاوي مواد آروماتیک و فرار مختلفی هستند هاي اسانسی استخرا ). گیاهان دارویی و روغن2004(هرناندز و همکاران، 

 ).2000باشند (دورمن و دینز،  که بسیاري از آنها داراي خواص ضدمیکروبی می
-اي می ) و بومی مناطق مدیترانهUmbelliferaeاز خانواده چتریان ( coriandrum sativumگشنیز گیاهی یک ساله با نام علمی 

،  Linalool،Geraniol ،Borneol). تخم گشنیز حاوي روغن اسانسی است که غنی از ترکیبات 1981ان، باشد (پرسگالو و همکار
Carvone،Limonene  ،Camphor باشد و ترکیبات فالونوئیدي در گشنیز شامل اسید فنولیک است (آي سااو و همکاران،  می

تواند  و می کندمیتحریک  را هضم فرآیند و  ایی طیور بودهجیره غذ در اشتهاآور خاصیت داراي ). لینالول موجود در گشنیز2004
گردد. لینالول عالوه بر اشتها هاي گوشتی را افزایش داده و همچنین باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی  در جوجهمصرف غذا و وزن 

ها را نیز بر عهده دارد  جوجهزا در سیستم گوارش  هاي بیماري بودن و تحریک روند گوارش نقش مهارکنندگی میکروارگانیسم آور
هاي چربی  هاي گوشتی اثر کاهندگی بر توده ). استفاده از سطوح پودر تخم گشنیز در جیره جوجه2003(کابوك و همکاران، 

و   LDL). کاهش کلسترول،2004احشایی داشته، که در جهت جلوگیري از سندرم متابولیکی نقش دارد (آي سااو و همکاران، 
VLDL 3ستفاده از تخم گشنیز بدلیل مهار فعالیت آنزیمدر اثر ا methylglutaryal COA  )HMG-COA(  در کبد است که

هاي اطالعات کافی در زمینه عملکرد گیاه گشنیز در کشور بر جوجه). 1999نقش کلیدي در مسیر بیوسنتز کلسترول دارد (کرول، 
 هايفراسنجه کیفیت الشه، بر تحریک اشتها، گشنیز ییدارو گیاه از دهاستفا ارزیابی حاضر از تحقیق هدف گوشتی وجود ندارد. لذا

  باشد.می گوشتی هايجوجه جمعیت میکروبیخون و  سرم بیوشیمیایی
  
  ها مواد و روش -2
  حیوانات -2-1

تکرار) و  4تیمار(  2، در قالب طرح کامال تصادفی با (نر و ماده) 500یکروزه نژاد کاب قطعه جوجه گوشتی  80با تعداد  این آزمایش
    انجام شد.تکرار  هر در جوجه قطعه 10
  
  شرایط پرورش -2-2

آب و خوراك حاوي پودر گیاهان مورد مطالعه، به  .گردید انجام کاووسگنبد انشگاهد گوشتی جوجه پرورش سالن در این طرح
) تعیین NRC,1994ل ترکیب مواد خوراکی (ها بر اساس جداو هاي غذایی جوجه ها قرار گرفت. جیره صورت آزاد در اختیار جوجه
گیري قرار گرفته و با استفاده از نتایج آنها ضریب تبدیل افزایش وزن به صورت هفتگی مورد اندازه و شد. میزان خوراك مصرفی

  غذایی محاسبه گردید.
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  تیمارهاي آزمایشی - 2-3
  تخم گشنیز در کیلوگرم بودند. پودر درصد 5/1 + ) جیره شاهد2) جیره شاهد، 1هاي آزمایشی شامل :  جیره

  
  گیري نمونه -2-4

دو قطعه جوجه از هر ها (براي اطمینان از خالی بودن دستگاه گوارش آنها)  ساعت گرسنگی دادن به جوجه 6روزگی پس از  42در 
یک الشه قرار گرفتند. صفات کشی و کشتار، مورد تفکآزمایشی بوده انتخاب و پس از وزنها بیانگر میانگین وزن واحد پن که وزن آن

گیري قرار و وزن چربی حفره شکمی مورد اندازهران، سینه سنگدان، قلب، کبد، الشه اعم از وزن الشه کامل و الشه تهی شده، وزن 
. جهت کشت از روش گیري از ایلیوم در شرایط کامال استریل انجام گرفتگرفت. به منظور تعیین وضعیت میکروفلور روده نمونه

ها پس از تلقیح به هاي تهیه شده به محیط کشت اختصاصی باکتري تلقیح شد. پلتهیه رقت نمونه اولیه استفاده شد، از رقتت
عدد داشتند با  300تا  30هایی بین هایی که تعداد کلنیگراد منتقل شدند. پس از آن رقتدرجه سانتی 37انکوباتور با دماي 

ها محاسبه شد. ها در ضریب رقت تعداد باکتريشدند و در نهایت با ضرب نمودن تعداد کلنی انتر شمارشکتفاده از روش کلنیاس
بخشی از  هاي خون و سایر فاکتورهاي خونی، خونگیري در روز کشتار از سیاهرگ بال انجام گرفت.گیري چربیبه منظور اندازه

دور در  3000ت و سرم آنها با استفاده از سانتریفیوژ با سرع هاي آزمایش فاقد ماده ضد انعقاد ریخته شدهاي خون در لولهنمونه
گلیسیرید، گلوکز و سایر فاکتورهاي دیگر جدا گردید. سپس با دقیقه جهت تعیین میزان کلسترول، تري 15دقیقه و در مدت 

 سرم هاينمونه و اندارداست شده براي ایجاد نوري جذب نانومتر، مقدار 546استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 
ریخته ) EDTA, mg/ml(هاي ماده ضد انعقاد هاي دیگري از خون در لولههمچنین نمونه .انجام گرفت محاسبه و شده مشخص

  شد و سریعا براي انجام آزمایشات هماتولوژي خون به آزمایشگاه منتقل شد.

  
  تجزیه و تحلیل آماري -2-5

ها با  مقایسه میانگینتجزیه آماري شد و  )2001( 1/9نسخه  SASبا استفاده از نرم افزار  ها در قالب طرح کامال تصادفی داده
  ) در سطح خطاي پنج درصد انجام شد. LSDدار ( استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی

  
  نتایج و بحث -3

نشان داده  1ر سنین مختلف در جدول هاي گوشتی دنتایج مربوط به تاثیر افزودن پودر تخم گشنیز به جیره بر عملکرد رشد جوجه
شده است. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایشی از نظر افزایش وزن روزانه، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی اختالف 

ال رسد لینالول بر روي بو و طعم خوراك در سطوح با) گزارش کردند به نظر می1392تنه و همکاران (داري وجود نداشت. علیمعنی
ها تمایل کمتري به مصرف جیره از خود گردد لذا جوجهسبب کاهش خوشخوراکی جیره مصرفی، در نتیجه کاهش وزن بدن می

هاي گوشتی در تخم گشنیز بر کیفیت الشه جوجه اند که با آزمایش فوق موافق بود. نتایج مربوط به تاثیر افزودن پودرنشان داده
نشان دادند که بین دو گروه آزمایشی از نظر وزن سنگدان و وزن چربی حفره شکمی اختالف  نشان داده شده است. نتایج 2جدول 

. کاهش چربی با افزایش سطوح گشنیز بدلیل اثر هایپولیپیدمیک مشاهده شده در دانه گشنیز )p>05/0(داري وجود داشت معنی
 کاهش را حفره شکمی در چربی ذخیره توانندمی ،چرب اسیدهاي کبدي سنتز کاهش سرم بواسطه لیپیدهاي کاهش باشد که بامی

 ).1997الما، کننده شود (چیترا و لیمصرف سالمتی حفظ همچنین و کیفیت الشه بهبود باعث ترتیب این به و دهند
ده نشان داده ش 3 هاي گوشتی در جدولتخم گشنیز بر غلظت ترکیبات بیوشیمیایی خون جوجهپودر نتایج مربوط به تاثیر افزودن 

 .)p>05/0(داري مشاهده شد ترکیبات بیوشیمیایی خون اختالفات آماري معنیدر  HDLاست. بین دو تیمار آزمایشی از نظر 
نشان داده شده  4 هاي گوشتی در جدولجوجه خون سفید هايگلبولفراوانی انواع تخم گشنیز بر پودر نتایج مربوط به اثر افزودن 

ن تیمارهاي آزمایشی داري بیهاي گوشتی تفاوت معنیها جوجهائوزینوفیلها و تراکم لنفوسیت براساس نتایج آزمایش از نظر است.
کردند  بیان )1995( پاول و مونسان .در تیمار داراي افزودنی گشنیز مشاهده شد هاتبیشترین لنفوسی ).p>05/0(مشاهده گردید 
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دارند.  شوند،عفونت می به منجر که هاییباکتري رشد از جلوگیري در مثبتی تأثیر ییدارو یاهانگ در موجود الیگوساکاریدهاي که
 و بوده باال سطح ایمنی باشد مقدار آنها بیشتر چه هر طوریکهبه دنباشمی بدن ایمنی سطح ارزیابی در مهمی شاخص هالنفوسیت
 نظیر لنفوئیدي هايبافت در که هستند ايشده غیرگرانوله لکوسیتهاي ها،یابد. لنفوسیتبهبود می بیماریزا عوامل برابر در مقاومت
 اکثریت هالنفوسیت بی،ومیکر حمالت و بیماري وجود عدم و عادي در حالت شوندمی یافت لنفاوي هايعقده و طحال تیموس،

 با ایمنی تظاهرات همچنین بادي وآنتی تولید وظیفه نهایت در که هایی هستندسلول و داده تشکیل را طیور خون سفید هايگلبول
پودر نتایج مربوط به اثر افزودن باشد. ) و این نتیجه در توافق با آزمایش فوق می1995(استورکی، دارند  عهده به را سلولی واسطه

ج نشان داد نشان داده شده است. نتای 5هاي گوشتی در جدول تخم گشنیز بر جمعیت باکتري اشریشیاکلی در روده کوچک جوجه
داري داشتند طوریکه اختالف آماري معنیکه کمترین جمعیت اشریشیاکلی در تیمار داراي افزودنی گشنیز مشاهده شد به

)05/0<p.( ) هاي گوشتی در نتیجه استفاده از وم جوجهیگزارش کردند که جمعیت اشریشیاکلی در ایل) 2008برومند و همکاران
هاي اشریشیاکلی، ق با آزمایش فوق بود. آثار ضدمیکروبی و قارچی گشنیز علیه باکتريگشنیز کاهش یافته است که مواف

تر هاي پاییناستافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس تایید شده است. اشریشیاکلی یک باکتري گرم منفی است که معموال در قسمت
باشد و ثابت شد که باکتري عامل ضدباکتریایی میکارون در اسانس گشنیز مهمترین -Dشود. ماده روده حیوانات خونگرم یافت می

هاي اسانسی گیاهی حاوي ترکیبات فرار آروماتیک و دهد. روغنمیاشریشیاکلی نسبت به گشنیز مقاومت کمتري از خود نشان 
(هالی زا هستند يهاي مولد بیمارهاي فعال فنولیک بوده که داراي فعالیت ضدمیکروبی طبیعی بر روي تعداد زیادي از باکتريگروه

هاي گیاهی که شامل ترکیبات فنولی، سازهاي غیرفعال ذخیره شده در بافتهاي ثانویه به صورت پیش). متابولیت2005پاتل، 
هاي پاتوژن مورد توجه کنندگی و کشندگی میکروارگانیسمباشند که به علت اثر ممانعتها، آلکالوئیدها میفالونوئیدها، گلیکوزید

  ).2000اند (هن، هقرار گرفت
  

  هاي گوشتی در سنین مختلفافزایش وزن، مصرف خوراك، ضریب تبدیل غذایی جوجه )1(جدول 
  

  افزایش وزن (گرم/ روز)                               
 ه زمانیباز                                                                                             تیمارها 

   

    روزگی 1-42  روزگی 1-28  روزگی 14-1 
      00/192  93/142  83/57  شاهد

      65/190  15/141  64/57  گشنیز
      60/1  16/1  42/0  میانگین خطاي استاندارد

  
  مصرف خوراك (گرم/ روز)                  

  بازه زمانی                               تیمارها                                                              
  

  روزگی 1-42  روزگی 1-28  روزگی 14-1 
    10/322  40/217  69/77  شاهد

    17/321  32/214  79/76  گشنیز
    57/2  85/1  49/0  میانگین خطاي استاندارد

  
  ضریب تبدیل غذایی (گرم/گرم)                                                                                       

  بازه زمانی                            تیمارها                                                                
  

  روزگی 1-42  روزگی 1-28  روزگی 14-1 
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    68/1  52/1  34/1  شاهد
    68/1  52/1  33/1  گشنیز

    009/0  008/0  005/0  میانگین خطاي استاندارد

  
  هاي گوشتی (درصد)هاي کیفیت الشه جوجهشاخص )2(جدول 

  صفات                                   تیمارها                                                           
    

وزن الشه 
  کامل

  
وزن الشه 
  تهی شده

  
وزن 
  سینه

  
  وزن ران

  وزن
  چربی

  حفره شکمی

  
وزن 
  قلب

  
  کبدوزن 

  
  وزن سنگدان

  

    a69/2  35/0  94/1  ab41/1  01/23  98/24  99/74  82/87  شاهد
    ab63/2  37/0  00/2  b29/1  06/22  81/22  40/73  43/87  گشنیز

خطاي میانگین
  استاندارد

12/0  56/0  33/0  17/0  06/0  005/0  03/0  01/0    

a,b: 05/0هستند ( دارمعنی اختالف يآماري دارا لحاظ از نامشابه حروف داراي اعداد ستون هر در<p.(  
  

  لیتر)گرم بر دسیهاي گوشتی (میلیمیانگین ترکیبات بیوشیمیایی خون جوجه )3(جدول 
          صفات            تیمارها

تري   پروتئین تام  گلوکز  
  گلیسیریدها

  HDL  VLDL  اسیداوریک  کلسترول

  ab27/143  65/16  14/7  14/183  29/83  92/6  65/357  شاهد
  b91/136  42/15  86/6  30/182  15/77  70/6  53/356  یزگشن

خطاي میانگین
  استاندارد

98/4  07/0  91/0  64/1  09/0  92/1  19/0  

a,b: 05/0هستند ( دارمعنی اختالف آماري داراي لحاظ از نامشابه حروف داراي اعداد ستون هر در<p.(  
:HDL  ،لیپوپروتئین با چگالی باال:VLDL الی بسیار پایینلیپوپروتئین با چگ  

  
 هاي گوشتی خون جوجه سفید هايگلبول انواع فراوانی و )4(جدول 

      صفات    تیمارها
  گلبولهاي سفید  

)lµ/109×(  
  هالنفوسیت

)lµ/109×(  
ها نوتروفیل

)lµ/109×(  
  هاائوزینوفیل

)lµ/109×(  
  b66/31  33/57  ab24/9  55/23  شاهد

  a00/50  25/56  a50/11  62/20  گشنیز
خطاي گینمیان

  استاندارد
77/0  19/1  12/1  56/0  

a,b : 05/0هستند ( دارمعنی اختالف آماري داراي لحاظ از نامشابه حروف داراي اعداد ستون هر در<p.(  
  

  )cfu/g( هاي گوشتیوم روده کوچک جوجهیکلی بخش ایلجمعیت اشریشیا )5(جدول 

 دمیانگین خطاي استاندار  گشنیز  شاهد    تیمارها  صفات
       ppm(  a00/120 b00/70 17/2اشریشیاکلی(

a,b : 05/0هستند ( دارمعنی اختالف آماري داراي لحاظ از نامشابه حروف داراي اعداد ستون هر در<p.(  
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  گیرينتیجه

در این سطح گردد. درصد توانست با کاهش چربی حفره شکمی باعث افزایش کیفیت الشه  5/1تخم گشنیز در سطح پودر 
. همچنین باعث کاهش چشمگیر در ، گردیدها که نشان دهنده سطح ایمنی بدن استافزایش تراکم لنفوسیتمچنین باعث ه

هاي تواند منجر به افزایش عملکرد در جوجهجمعیت اشریشیاکلی و در نتیجه کاهش بار میکروبی روده شد که در نهایت می
  گوشتی شود.

 
  تشکر و قدردانی

  گردد. دانشگاه گنبد کاووس جهت حمایت مالی و تجهیزات آزمایشگاهی قدردانی می بدین وسیله از حمایت
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