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  هچکید
وم یت باکتري اشریشیاکلی ایلهاي خونی و جمعیفراسنجه بر عملکرد، کیفیت الشه،این تحقیق به منظور تاثیر گیاه دارویی زنجبیل 

در قالـب  (نـر و مـاده)    500یکروزه نـژاد کـاب    جوجهقطعه  80روزگی انجام شد. در این آزمایش از  42در سن هاي گوشتی جوجه
) 2) شـاهد  1تیمارهاي آزمایشی شامل:  .قطعه جوجه) استفاده گردید 10تکرار (هر تکرار داراي  4و  تیمار 2طرح کامال تصادفی با 

تـا   8روزگی)، رشـد (  7روز و شامل مراحل آغازین (صفر تا  42طول دوره آزمایش  .درصد زنجبیل در کیلوگرم بودند 75/0شاهد + 
مـورد تفکیـک الشـه قـرار      ه از هر گروه تیماري هشـت جوجـه کشـتار و   روزگی) بود. در پایان دور 42تا  22روزگی) و پایانی ( 21

هـاي خـون و سـایر    گیـري چربـی  جهـت انـدازه   گیـري از روده کوچـک و  نمونـه  رودهبه منظور تعیین وضعیت میکروفلـور   .گرفتند
ها با استفاده از آزمـون   یانگینو مقایسه مآنالیز شده  SASافزار آماري  هاي حاصل با نرمدادهفاکتورهاي خونی، خونگیري انجام شد. 

یب نتایج نشان داد کـه بـین دو تیمـار آزمایشـی از نظـر ضـر       ) در سطح خطاي پنج درصد انجام شد.LSDدار ( حداقل تفاوت معنی
داري وجـود  اخـتالف معنـی  جمعیت اشریشـیاکلی  و  کلسترول، غلظت وزن چربی حفره شکمیروزگی،  1-28تبدیل غذایی در سن 

در تیمار زنجبیـل نسـبت بـه شـاهد     جمعیت باکتري اشریشیاکلی  و ، غلظت کلسترولمیزان چربی حفره شکمی .)>05/0p(داشت 
تواند باعث کـاهش چربـی حفـره شـکمی     درصد می 75/0نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از زنجبیل در سطح . کاهش یافت

  گردد. موثر بر کیفیت الشه، کاهش کلسترول و کاهش جمعیت اشریشیاکلی
 
 

  هاي خونی، کلسترول فراسنجهعملکرد، زنجبیل، ایمنی، جوجه گوشتی،  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه -1
). ولـی افـزایش   2010هاي خوراکی نقش مهمی در افزایش تولید، رشـد و سـالمت حیـوان دارنـد (سـانگ و همکـاران،       بیوتیکآنتی

وتیکی، محدودیت استفاده از این ترکیبات در سراسر جهـان را بـه دنبـال داشـته اسـت      بیهاي عمومی در رابطه با بقایاي آنتینگرانی
اعث کاهش تولیـد  بیوتیک ب). با توجه به این نکته که ممنوعیت استفاده از آنتی2007؛ ژانگ و همکاران، 2008(چاوس و همکاران، 
دهنـد کـه   مطالعات نشان می ها صورت گرفته است.یوتیکبهاي آنتیشود، تحقیقات زیادي در رابطه با جایگزینو بازده خوراك می

ها مـورد توجـه قـرار    بیوتیکتوانند به عنوان جایگزینی مناسب براي آنتیدارویی و ترکیبات موثره موجود در اسانس آنها میگیاهان 
 در هـا سـاپونین  و اسانسی هايروغن فنولی، ترکیبات وجود مربوط به گیاهان دارویی درمانی خواص از ). بخشی2003(گریتد،  گیرند

بـرد (ایپـو،    سـود  کنندگانمصرف در درمانی آنها خواص از توانمی گیاهی، هاينوع فرآورده این از استفاده با ضمن باشد درمی آنها
-قـارچی، آنتـی  تـوان بـه ضدکوکسـیدیوزي، ضـد    واص مـی ). گیاهان دارویی داراي خواص مفیدي هستند که از جمله این خ2006
 و گوشـتی  هـاي جوجـه  عملکـرد  بـر  ییـ دارو گیاهـان  هـاي عصاره استفاده از مثبت اثرات از زیادي انتی اشاره کرد. گزارشاتاکسید

  ).2007؛ کراس و همکاران، 2005و همکاران،  دارد (بامپیدیس وجود خونی هايفراسنجه
باشـد (معطـر و   حاره و از خـانواده ثعلـب مـی    مناطق بومی  (Zingiberofficinale)و چندساله با نام علمی گیاهی دارویی زنجبیل

ــاران،  ــن  ). 1378همک ــاوي روغ ــل ح ــد   زنجبی ــی مانن ــاي اسانس ، Borneol ،Camphene ،Citral،Eucalyptol  ،Linaloolه
Zingberine ،Phenllandrene ، Zingiberol )Gingerol ،Zingirone ،Shogaol و ( Rezinزمــراوي و همکــاران، باشــد مــی)

 باشـد. از مـی  α-Zingberene شامل ترکیبات اعظم قسمت که داده نشان را ترکیب 69 وجود تازه زنجبیل هاي ریزوم زآنالی ).2011
چـرب   درصـد اسـید   4-1% رطوبت، 10فیبر،  %5% چربی، 10 ،% پروتئین10درصد نشاسته،  40-60آن حاوي  خشک ریزوم طرفی
دهـد خصوصـیات دارویـی    ). بررسـی انجـام داده شـده نشـان مـی     2008ن، باشد (یواکی و همکارادرصد ماده رزینی می 5-8فرار و 

). بـدلیل وجـود   2011باشـد (زمـراوي و همکـاران،    زنجبیل و طعم و مزه آن به واسطه وجود دو ماده مهم جینجرول و شوجاول می
ی فـراوان در زنجبیـل، ایـن گیـاه بـراي اسـتفاده در جیـره غـذایی طیـور توصـیه شـده اسـ                 ت. از نظـر خاصـیت  مواد مفیـد داروـی

) 2007باشـد. آجیـت و همکـاران (   انگلی مفید براي سیستم ایمنـی مـی  کنندگی، ضد عفونیالتهابی، ضدخواص ضد اکسیدانتی، آنتی
-باشـد. خاصـیت ضـد   اکسیدانتی مـی هاي آنتیها و فالونوییدها در عصاره زنجبیل مسئول فعالیتفنولگزارش کردند که حضور پلی

). 2000ی کلسترول خون گیاه زنجبیل در جوجه گوشتی مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت (فوهرمـان و همکـاران،       باکتري و کاهندگ
گـردد (ربـه و   و سـالمونال مـی   Ecoli گزارش شده که روغن استخراج شده از زنجبیل منجر به کاهش قابل توجهی در تعداد باکتري

 حاضـر  از تحقیـق  هدف هاي گوشتی وجود ندارد. لذادر کشور بر جوجهاطالعات کافی در زمینه عملکرد زنجبیل ). 2014همکاران، 
 هـاي خـون و سیسـتم ایمنـی جوجـه     سرم بیوشیمیائی هايفراسنجه کیفیت الشه، بر عملکرد رشد، زنجبیل ییدارو گیاهبررسی اثر 

 .باشدمی گوشتی
  
  ها مواد و روش -2
  حیوانات -2-1

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

آب و خوراك حاوي پودر گیاه مورد مطالعه، به صـورت   .گردید انجام کاووسگنبد دانشگاه گوشتی جوجه پرورش سالن در این طرح
) تعیین شده بود. ,1994NRCها براساس جداول ترکیب مواد خوراکی ( هاي غذایی جوجه ها قرار گرفت. جیره اختیار جوجه آزاد در

میـزان خـوراك مصـرفی، افـزایش وزن بـه      هاي غذایی به صورت آسیاب شده و بر پایه ذرت و کنجاله سویا تهیه شدند. تمامی جیره
  و با استفاده از نتایج آنها ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. گیري قرار گرفتهصورت هفتگی مورد اندازه
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  تیمارهاي آزمایشی - 2-3

  زنجبیل.ریشه  درصد پودر 75/0 +) جیره شاهد 2) جیره شاهد، 1هاي آزمایشی شامل :  جیره
  
  گیري نمونه -2-4

ستگاه گوارش آنها) دو قطعه جوجـه از هـر   ها (براي اطمینان از خالی بودن د ساعت گرسنگی دادن به جوجه 6روزگی پس از  42در 
بـه  کشی و کشتار، مـورد تفکیـک الشـه قـرار گرفـت،      پن که وزن آن بیانگر میانگین وزن واحد آزمایشی بوده انتخاب و پس از وزن

رقـت   . جهـت کشـت از روش تهیـه   گیري از ایلیوم در شرایط کامال استریل انجام گرفتنمونهروده منظور تعیین وضعیت میکروفلور 
ها پس از تلقـیح بـه انکوبـاتور بـا     هاي تهیه شده به محیط کشت اختصاصی باکتري تلقیح شد. پلتنمونه اولیه استفاده شد، از رقت

عدد داشتند با اسـتفاده از روش   300تا  30هایی بین هایی که تعداد کلنیگراد منتقل شدند. پس از آن رقتدرجه سانتی 37دماي 
-ها محاسبه شد. به منظـور انـدازه  ها در ضریب رقت تعداد باکتريند و در نهایت با ضرب نمودن تعداد کلنیکانتر شمارش شدکلنی

هاي آزمایش فاقـد مـاده ضـد    هاي خون در لولههاي خون و سایر فاکتورهاي خونی خونگیري انجام شد. بخشی از نمونهگیري چربی
دقیقـه جهـت تعیـین میـزان      15دور در دقیقـه و در مـدت    3000یوژ با سـرعت  انعقاد ریخته شد و سرم آنها با استفاده از سانتریف

گلیسیرید، گلوکز و سایر فاکتورهاي دیگر جدا گردید. سپس با اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتروفوتومتر در طـول مـوج      کلسترول، تري
هاي دیگري نمونه .انجام گرفت محاسبه و شده مشخص سرم هاينمونه و استاندارد شده براي ایجاد نوري جذب نانومتر، مقدار 546

براي انجام آزمایشات همـاتولوژي خـون بـه آزمایشـگاه     ریخته شد و سریعا  )EDTA, mg/ml(هاي ماده ضد انعقاد از خون در لوله
  منتقل شد.

  
  تجزیه و تحلیل آماري -2-5

ها بـا اسـتفاده    ) و مقایسه میانگین2003( 1/9نسخه SAS با استفاده از نرم افزار  هاي آزمایشی، تجزیه آماري ي دادهآور بعد از جمع
  ) در سطح خطاي پنج درصد انجام شد.LSDدار ( از آزمون حداقل تفاوت معنی

  
  نتایج و بحث -3

نشان داده شده است. نتایج نشـان   1هاي گوشتی در جدول نتایج مربوط به اثر افزودن پودر زنجبیل به جیره بر عملکرد رشد جوجه
. )>05/0P(داري وجود داشـت  روزگی اختالف آماري معنی 1-28ن دو گروه آزمایشی از نظر ضریب تبدیل غذایی در سن داد که بی

هاي گوشتی وابسته به طعم و عطر و خوشخوراکی زنجبیل در جیره غـذایی  ی و در نتیجه افزایش وزن در جوجهمصرف مقدار خوراك
 2هاي گوشتی در جـدول  هاي الشه جوجهوط به اثر افزودن پودر زنجبیل بر ویژگینتایج مرب). 1991می باشد (هورتون و همکاران، 

داري وجـود داشـت   نشان داده شده است. نتایج نشان دادند که بین دو گروه آزمایشی از نظر وزن چربی حفره شکمی اختالف معنی
)05/0p<( .ترین وزن چربی حفره شـکمی را داشـت. در مطالعـه    تیمار زنجبیل پایین  ) اسـتفاده از ریشـه   2009ژانـگ و همکـاران (

زنجبیل باعث کاهش میزان چربی حفره شکمی شد که موافق با آزمایش فوق بود. ترکیبات موثره موجود در زنجبیل باعـث افـزایش   
زنجبیـل بـه   گردد. فعالیت لیپاز پانکراس و لیپاز روده و در نتیجه باعث اثرات مطلوب بر عملکرد کاهش میزان چربی داخلی بدن می

دهـد و باعـث مهـار    اکسیدانتی مانند گلوتـاتیون را افـزایش مـی   هاي آنتیمیزان قابل توجهی پراکسیداسیون لیپید را کاهش و آنزیم
آوري و باند شدن رادیکالهاي آزاد و محافظت غشاي سـلولی از  زنجبیل باعث جمع ،شودمسیرهاي سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز می

-هـاي آنتـی  داري باعث پایین آمدن پراکسیداسـیون چربـی و افـزایش سـطح آنـزیم     شود. زنجبیل به صورت معنیاکسیداسیون می
هاي مترشحه سـبب  که همین آنزیم کندنجبیل چند آنزیم از خود ترشح میشود. محققان به این نتیجه رسیدند که زاکسیدانتی می

یج مربوط به اثر افزودن پودر زنجبیـل بـر ترکیبـات بیوشـیمیایی خـون      ). نتا2000شود (احمد و همکاران، بهتر هضم شدن غذا می
دار اختالف معنی نشان داده شده است. نتایج نشان دادند که بین دو گروه آزمایشی از نظر کلسترول 3هاي گوشتی در جدول جوجه
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ر شاهد مشـاهده شـد. کـه بـا آزمـایش      در تیمار داراي افزودنی (زنجبیل) در مقایسه با تیماکاهش سطح کلسترول  .)>05/0p(بود 
یـن اثـر ممکـن    ) اظهار داشتند که ا2003) و آندالو و همکاران (2000) همسو بود. فوهرمان و همکاران (2011زمراوي و همکاران (

 ممانعـت  و صفراوي اسیدهاي با تحریک اتصال کلسترول باعث است ممکن کلسترولی زنجبیل باشد. زنجبیلاست بدلیل فعالیت ضد
؛ ماسـکولو و همکـاران،   1966هـا را دارد (پالسـر و همکـاران،     کلسـترول در جوجـه   دهندگیکاهش اثرات میسل شده که تشکیلاز

 شـود،  هاي گوشتی می زنجبیل در جوجه هایپوکلسترولمیکی فعالیت باعث که هایی ازمکانیسم ). یکی1993؛ تاناب و همکاران،1989
سـاخته   کبـدي  هـاي  سـلول  توسـط  ازکلسترول کولیک اکسی  دي و صفراوي کولیک ايباشد. اسیده صفراوي می اسیدهاي طریق از

 و جـذب  آنجـا  در و کوچـک شـده   روده وارد ) این اسـیدها 1990(الکین و راجلر، ترکیب تائورین و گالیسین با ترتیب به و شوند می
 زیـرا  گـردد،  مـی  سـرم  کلسترول میزان کاهش به منجر نهایت در صفراوي اسیدهاي بازچرخ کاهش شوند که کبد می وارد مستقیماً
بـر جمعیـت   ). نتایج مربوط به اثر افزودن زنجبیـل  1966مورد نیاز است (پالسر و همکاران،  صفراوي اسیدهاي سنتز براي کلسترول

نشـان داده شـده اسـت. نتـایج نشـان داد کـه کمتـرین جمعیـت          5هاي گوشتی در جدول کوچک جوجهباکتري اشریشیاکلی روده
شـانون و  . )>05/0p( داري داشـتند طوریکـه اخـتالف آمـاري معنـی    ریشیاکلی در تیمار داراي افزودنی زنجبیل مشـاهده شـد بـه   اش

) گزارش کردند که استفاده از روغن زنجبیل کاهشی بر جمعیت باکتري اشریشیاکلی نداشت که با نتـایج آزمـایش   2012همکاران (
زاد، باشد (مومنی و زمـان به دست آمده و حاوي مواد ضدمیکروبی فالونوئید می  Zingiber officinalمغایرت دارد. زنجبیل از گیاه

ها، جنجرول، زابـولن، اولئـورزین   هایی مانند زینجیبرون، شوقول). بو و طعم ریشه زنجبیل به واسطه مخلوط نشاسته و اسانس2010
دهنـد و  هـا جنـبش لولـه گـوارش را افـزایش مـی      . جینجرولدهددرصد وزن زنجبیل تازه را تشکیل می 3تا  1و پروتئین است که 

 ).2007شانک و همکاران، باکتریال و اثر انقباضی لوله گوارش را دارد (کریکخاصیت آنتی
  

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

  وزن (گرم/ روز)افزایش                                     
 بازه زمانی                                 تیمارها                                                               

   

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

      56/191  75/141  10/58  زنجبیل
      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

    79/320  34/219  29/78  زنجبیل
    57/2  85/1  49/0  ردمیانگین خطاي استاندا

  
  ضریب تبدیل غذایی (گرم/گرم)     

  بازه زمانی           تیمارها                                                                   
  

  روزگی 1-42  روزگی 1-28  روزگی 14-1 
    ab52/1  68/1  34/1  شاهد
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    a55/1  67/1  35/1  زنجبیل
    009/0  005/0  008/0  ردمیانگین خطاي استاندا

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

  
  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 

  
  وزن    کبد

  
  وزن سنگدان

  

    a69/2  35/0  94/1  41/1  01/23  98/24  99/74  82/87  شاهد
    b80/1  35/0  85/1  37/1  03/21  81/25  87/75  20/88  زنجبیل
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 آماري داراي 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   روتئین تامپ  گلوکز  
  گلیسیریدها

  HDL  VLDL  اسیداوریک  کلسترول

  a14/183  14/7  27/143  65/16  29/83  92/6  65/357  شاهد
  b31/159  21/7  78/143  45/15  30/77  08/7  38/370  زنجیبل
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 لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین  

  
  

  )cfu/g( هاي گوشتیوم روده کوچک جوجهیکلی بخش ایلجمعیت اشریشیا )4(جدول 

    تیمارها                                             صفات
  یانگین خطاي استانداردم

  زنجبیل  شاهد
 

       ppm(  a00/120 bc00/40 17/2اشریشیاکلی(
a,b,c: 05/0هستند ( دارمعنی اختالف آماري داراي لحاظ از نامشابه حروف داراي اعداد ستون هر در<p.(  
  
  

  گیرينتیجه
هاي گوشتی با کاهش چربی حفره در جیره جوجهدرصد پودر زنجبیل  75/0نشان داد که استفاده از سطح نتایج این تحقیق 

تواند مفید واقع شکمی باعث افزایش کیفیت الشه شد که اگر هدف پرورش دهنده موضوع کیفیت الشه باشد، پودر زنجبیل می
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جبیل گردد. پودر زنجبیل توانست همچنین میزان کلسترول را به عنوان فاکتور مضر خون کاهش دهد. هنگام استفاده از پودر زن
  وم روده باریک به طور قابل توجهی نسبت به شاهد کاهش یافت. یجمعیت میکروبی بخش ایل
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