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  چکیده 

هاي گوشتی بررسی گردیـد. ایـن   جوجه یهاي خونزنجبیل به جیره بر فراسنجه ریشه تخم گشنیز وپودر افزودن در این تحقیق اثر 
تکرار در هر تیمـار   4تیمار و  4در قالب طرح کامال تصادفی با (نر و ماده)  500کاب یکروزه نژاد  قطعه جوجه 160آزمایش با تعداد 

جیره پایه (شـاهد)،   -1: روزگی انجام گرفت. تیمارهاي آزمایشی عبارتند ازاز سن یک روز 42هر تکرار به مدت قطعه جوجه در  10و 
درصد پودر تخم  1جیره پایه +  -4زنجبیل و  ریشه درصد پودر 75/0جیره پایه +  -3درصد پودر تخم گشنیز،  5/1جیره پایه +  -2

 دسترسـی داشـتند.   غذا و آشامیدنی آب به آزاد صورت به ها زنجبیل. در کل آزمایش، جوجه ریشه درصد پودر 5/0گشنیز به همراه  
هـا و سـایر فاکتورهـاي    گیري چربیدر پایان دوره پرورش، از هر واحد آزمایشی یک پرنده انتخاب و جهت خونگیري به منظور اندازه

اده از آزمـون حـداقل تفـاوت    هـا بـا اسـتف    و مقایسـه میـانگین  آنالیز شده  SASافزار آماري  هاي حاصل با نرمدادهخونی کشتار شد. 
خـون   بیوشـیمیایی نتایج افزودن پودر تخم گشنیز و زنجبیـل بـر ترکیبـات    ) در سطح خطاي پنج درصد انجام شد. LSDدار ( معنی

در تیمـار گشـنیز+زنجبیل    HDLکلسترول در زنجبیل و بـاالترین   غلظت ترینپایین .)>05/0p(دار بود ) معنیHDL(کلسترول و 
کلسترول مـوثر   غلظت و زنجبیل در کاهش  HDLاستفاده از مخلوط دو گیاه گشنیز و زنجبیل در افزایش  ر مجموعدمشاهده شد. 

  بود.
  
  

  گشنیزهاي خونی، کلسترول، جوجه گوشتی، زنجبیل، فراسنجهکلیدي:  هاي واژه
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  مقدمه -1

دودیت استفاده از این ترکیبات در سراسر جهان را به دنبال داشـته  ، محهابیوتیکهاي عمومی در رابطه با بقایاي آنتیافزایش نگرانی
هاي محرك رشد از چرخه غذایی طیور باعـث کـاهش رشـد بهینـه آنهـا      بیوتیکخارج شدن آنتی). 2008است (چاوس و همکاران، 

باشـد (نـی ولـد،    نهـا ضـروري مـی   هایی براي آگردد، بنابراین براي به حداقل رساندن این کاهش در رشد، نیاز به یافتن جایگزینمی
تواننـد بـه عنـوان جـایگزینی     که گیاهان دارویی و ترکیبات موثره موجود در اسانس آنهـا مـی   ددهمطالعات اخیر نشان می). 2007

درصد روغن اسانسی اسـت کـه    5/0 -1تخم گیاه گشنیز حاوي . )2003ها مورد توجه قرار گیرند (گریتد، بیوتیکمناسب براي آنتی
). استفاده از گشنیز در جیـره  2004باشد (ایسااو و همکاران،  از ترکیبات لینالول، گرانیول،بورنئول، کاروون، لیمونن، کامفور می غنی

را افزایش داده اسـت   HDLکه سطح ها را به دنبال داشته است در حالیگلیسیریدتريترین سطح هاي گوشتی پایین غذایی جوجه
هاي اسانسی مانند بورنئول، کامفن، سیترال، اوکالیپتول، لینـالول، زینجبـرین، فنالنـدرن،    حاوي روغن زنجبیل). 2011(پیش ژانگ، 

گیـاه   کلسترول خون ندگیکاه ). خاصیت2011باشد (زمراوي و همکاران، زینجیبرول ( جینجرول، زینجیرون، شوجاول) و رزین می
. بدلیل کافی نبودن اطالعات در زمینه عملکرد )2000ان و همکاران، فوهرم(مورد توجه قرار گرفته است  جوجه گوشتیدر  زنجبیل

 بـر  ایـن دو گیـاه دارویـی    اثـرات  ارزیابی جهت در حاضر آزمایش انجام هاي گوشتی لذادو گیاه گشنیز و زنجبیل در کشور بر جوجه
  .رسیدمی نظر به ضروري گوشتی هايجوجه هاي خونفراسنجه

  
  ها مواد و روش -2

تکـرار) انجـام    4(  تیمـار  4، در قالب طرح کامال تصادفی بـا   500کاب  نژادروزه قطعه جوجه گوشتی یک 160با تعداد  شاین آزمای
هـا بـر    هـاي غـذایی جوجـه    ها قرار گرفت. جیـره  آب و خوراك حاوي پودر گیاهان مورد مطالعه، به صورت آزاد در اختیار جوجه   شد.

 5/1 +) جیـره شـاهد   2) جیره شـاهد،  1هاي آزمایشی شامل :  تعیین شد. جیره NRC) 1994اساس جداول ترکیب مواد خوراکی (
درصـد   5/0درصـد پـودر تخـم گشـنیز و      1 +) جیره شاهد 4درصد پودر زنجبیل،  75/0 +) جیره شاهد 3درصد پودر تخم گشنیز، 

فاکتورهاي خونی، از هر پن یک قطعه جوجـه   هاي خون و سایرگیري چربیروزگی به منظور اندازه 42زنجبیل بودند. در  ریشه پودر
هاي آزمایش فاقد ماده ضد انعقاد ریخته شد و سرم آنهـا  هاي خون در لولهبه صورت تصادفی جدا شده و خونگیري انجام شد. نمونه

، هاگلیسیریدتريدقیقه جهت تعیین میزان گلوکز، کلسترول،  15دور در دقیقه و در مدت  3000با استفاده از سانتریفیوژ با سرعت 
نـانومتر، مقـدار    546سایر فاکتورهاي دیگر جدا گردید. سپس با استفاده از دسـتگاه اسـپکتروفوتومتر در طـول مـوج     اسیداوریک و 

هاي آزمایشـی،   آوري داده بعد از جمع .هاي سرم مشخص شده و محاسبه انجام گرفتجذب نوري ایجاد شده براي استاندارد و نمونه
دار  ها با استفاده از آزمون حداقل تفـاوت معنـی   ) تجزیه آماري شد و مقایسه میانگین2003( 1/9نسخه SAS نرم افزار  با استفاده از

)LSD.در سطح خطاي پنج درصد انجام شد (  
  
  نتایج و بحث -3

 1ي گوشتی در جـدول  هاخون جوجه بیوشیمیایینتایج مربوط به اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره بر ترکیبات 
داري وجـود  اختالف آماري معنـی HDL کلسترول و هاي آزمایشی از نظر غلظت نتایج نشان داد که بین گروهنشان داده شده است. 

-مقایسه میانگیندار نبود . خون معنی و اسیداوریک VLDL، هاگلیسیریدتام، تريکه بر گلوکز، پروتئیندر حالی )>05/0p(داشت 
ترین میزان کلسترول در تیمار زنجبیل نسبت به شاهد و سـایر تیمارهـاي افزودنـی مشـاهده شـد همچنـین       که پاییند ها نشان دا

غلظـت  ) در کـاهش  2013مربوط به تیمار زنجبیل + گشنیز بود. نتایج آزمایش فوق با زمـراوي و همکـاران (   HDLبیشترین میزان 
 شـود،  هاي گوشتی مـی  زنجبیل در جوجه هایپوکلسترولمیکی فعالیت باعث که ییها ازمکانیسم کلسترول با زنجبیل همسو بود. یکی

 سـاخته  کبـدي  يهـا  سـلول  توسـط  کلسترول از کولیک اکسی دي و صفراوي کولیک باشد. اسیدهاي می صفراوي اسیدهاي طریق از
 آنجـا  در و شـده  کوچـک  روده وارد ). این اسـیدها 1990(الکین و راجلر،  شودمی ترکیب تائورین و گالیسین با ترتیب به و شوند می
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 گردد، می سرم کلسترول میزان کاهش به منجر نهایت در صفراوي اسیدهاي بازچرخ کاهش کهشوند  می کبد وارد مستقیماً و جذب
 اسـیدهاي  بـا  کلسـترول  صـال حریـک ات ت باعـث  اسـت  ممکـن  مورد نیاز است. زنجبیل صفراوي اسیدهاي سنتز براي کلسترول زیرا

). 1966هـا را دارد (پالسـر و همکـاران،     کلسـترول در جوجـه   دهنـدگی کـاهش  اثرات میسل شده که تشکیل از ممانعت و صفراوي
 HDLپالسما را کاهش داده و به میزان مناسـبی غلظـت    هايگلیسیریدو غلظت تري LDLردوکتاز،  HMG-CoAهاي مهارکننده

  ) در تضاد بود.2011جف () و ال2010) که با نتایج سعید و همکاران (2008تو و همکاران، دهد (باررا افزایش می
  

لیتر)گرم بر دسی(میلی هاي مختلفهاي گوشتی در گروهمیانگین ترکیبات بیوشیمیایی خون جوجه) 1(جدول   
    صفات    تیمار

تري  پروتئین تام گلوکز 
 گلیسیریدها

 HDL VLDL اسیداوریک کلسترول

65/357 شاهد  92/6  29/83  14/183 a 14/7  27/143 ab 65/16  
53/356 گشنیز  70/6  15/77  30/182 a 86/6  91/136 b 42/15  

38/370 زنجبیل  08/7  30/77  31/159 b 21/7  78/143 ab 45/15  
84/350 گشنیز+زنجبیل  25/7  30/77  49/172 ab 99/6  07/163 a 45/15  

خطاي میانگین
 استاندارد

97/9  14/0  83/1  29/3  19/0  85/3  39/0  

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

  
 2هـاي گوشـتی در جـدول    رامترهاي خون شناختی جوجـه نتایج مربوط به اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر برخی پا

-معنـی  اختالف آماري MCVو  RBC،Hb  ،MCH،PCVهاي آزمایشی از نظر نتایج نشان داد که بین گروهنشان داده شده است. 
  ) در تضاد بود.2013دار نبود و با نتایج زمراوي و همکاران (

  
هاي مختلفاي گوشتی در گروههشناختی جوجههاي پارامترهاي خونشاخص )2( جدول  

   صفات   تیمار
 RBC 

)µl /1012×(  
Hb  

 )g/l(  
PCV  
  (درصد)

MCH 
)pg(  

MCV  
)fl(  

74/14 شاهد  79/8  66/25  27/6  15/18  
65/10 گشنیز  05/9  25/27  92/9  00/30  

42/15 زنجبیل  80/9  00/27  90/6  45/18  
85/12 گشنیز+زنجبیل  72/8  25/26  15/7  47/21  

طاي خمیانگین
 استاندارد

93/0  39/0  80/0  80/0  15/2  

:RBC هاي قرمز خون،گلبول :Hb ،هموگلوبین :PCV هاي قرمز به حجم خون کاملنسبت حجم گلبول،  :MCH   هـاي  میانگین حجم هموگلـوبین گلبـول
  هاي قرمزگلبول حجم متوسط MCV: قرمز،

  

  گیرينتیجه
کلسترول را کاهش دهد. همچنین اسـتفاده   ،زنجبیل توانست فاکتور مضر خوندر ریشه درصد پو 75/0در مجموع استفاده از سطح 

  سرم خون شد.  HDLدرصد گشنیز به جیره در این آزمایش باعث افزایش سطح  1درصد زنجبیل +  5/0از مخلوط 
  

  سپاسگزاري
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  گردد. یبدین وسیله از حمایت دانشگاه گنبد کاووس جهت حمایت مالی و تجهیزات آزمایشگاهی قدردانی م
  

  منابع
1. Al-Jaff, F.K. 2011. Effect of Coriander seeds as diet ingredient on blood parameters of broiler chicks raised under 
high ambient temperature. J. Poult. Sci., 10: 82-86. 
2. Barreto, M.S.R., Menten,J. F. M.,Racanicci, A.M.C., Pereira, P.W.Z. and Rizzo, P.V. 2008. Plant extracts used as 
growth promoters in broilers. J. Poult. Sci., 109 - 115. 
3. Chaves, A.V., Stanford, K., Dugan, M.E.R., Gibson, L.L., McAllister, T.A., Van Herk, F. and Benchaar, C. 2008.  
Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation, blood metabolites, growth 
performance, and carcass characteristics of growing lambs. J..Livestock Sci., 117: 215-224. 
4. Elkin, R.G. and Rogler. J.C. 1990. Reduction of the cholesterol content of eggs by the oral administration of 
lovastatin to laying hens. J. Agric. Food Chem., 38: 1635–1641. 
5. Fuhrman, B., Rosenblat, M., Hayek, T., Ccoleman, R. and Aviram, M. 2000. Ginger extract consumption reduces 
plasma cholesterol, inhibits LDL oxidation and attenuates development of atherosclerosis in atherosclerotic, 
apolipoprptein E-deficient mice. Nutr. J 130: 1124-1131. 
6.Greathead, H. 2003. Plants and plant extracts for improving animal productivity. Proc. Nutr. Soc., 62:279-290. 
7. Isao, K., Ken-Ichi, K., Aya, N. and Tetsuya, A. 2004. Antymicrobial activity of coriander volatile compound 
against salmonella choleraesuits. J. Agri. Food Chem., 52: 3329-3332. 
8. Niewold, T.A. 2007. The Nonantibiotic Anti-Inflammatory Effect of Antimicrobial Growth Promoters, the Real 
Mode of Action? A Hypothesis. Poult. Sci., 86: 605–609. 
9. Pish Jang, J.2011. Effect of different levels of coriander oilon performance and blood parameters of 
broilerChickens. Anal. Biological Res., 2: 578-583. 
10. Placer, Z.A., Cushmann, L.L.and Johnson, B.C. 1966. Estimation of products of lipid peroxidation 
inbiochemical systems. Anal. Biochem., 16: 359–364. 
11. Saeid, J.M., Arkan, B.M. and Al-baddy, M.A. 2010. Effect of Aqueous Extract of Ginger (Zingiberofficinale) on 
Blood Biochemistry Parameters of Broiler. Int. J.Poult.Sci., 9: 944-947. 
12.Zomrawi, W.B., Abdel Atti, K.A.,Dousa, B.M. and Mahala, A.G. 2013. The effect of dietary Ginger Root 
(Zingiberofficinale) on Broiler Chicks Performance , carcass characteristic and Serum Constituents. J. Anim. Sci. 
advances., 3: 42-47. 
13.Zomrawi, W.B., Abdel Atti, K.H., Dousa, B.M. and Mahala, A.G. 2011. The effect of Ginger root  powder 
(zingiberofficinale) supplementation on broiler chicks performance, blood and serum constituents. OnlineJ. Anim. 
Feed Res., 2: 457-460. 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

