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 چکیده

 بيوتيک مانانو پري( Carum carvi) سياه زيره ،(Foeniculum vulgar) رازيانه دانه اثرات مقايسه منظور به آزمايش اين

 061 تعداد. گرفت انجام گوشتی هايجوجه یخون هايفراسنجه و الشه صفات عملکرد، بربه جيرۀ غذايی  اليگوساكاريد

 تقسيم در هر تکرار جوجه 3و  تکرار 4 تيمار، 5 قالب طرح كامال تصادفی با در  813 راس سويهيکروزه  نر جوجه قطعه

درصد  0 افزودن -2(، افزودنی ماده بدون) يهپا جيره ياشاهد  جيره -0عبارت بودند از:  يشیآزما يمارهاي. تشدند

 5/1 همراه با يانهدرصد راز 5/1 مخلوط افزودن -4 ،يهپا جيرهبه  سياه زيره درصد 0افزودن  -8،يهپا جيرهبه  يانهراز

 2/1)فرماكتو؛  يگوساكاريدال مانان بيوتيکيپر توصيه  شده تجاري سطح افزودن -5 و يهپا جيرهبه  سياه زيره درصد

 ياهس زيرهدرصد  5/1و  رازيانه درصد 5/1 حاوي جيره با شده تغذيه هايپرنده كه داد نشان نتايج. به جيره پايه درصد(

 ين(. همچنP<15/1داشتند ) را در كل دوره پرورش وزن افزايش نبيشتري در مقايسه با جيرۀ شاهد بيوتيکپري يا و

 دارمعنی بهبود سبب بيوتيکيپر و ياهس زيرهدرصد  5/1+  رازيانهدرصد  5/1مخلوط  رازيانه،درصد  0داراي  يمارهايت

كلسترول و كلسترول ليپوپروتئين با چگالی كم  گليسريد،تري غلظتو كاهش  آزمايش دوره كل در غذايی تبديل ضريب

(LDL-Cخون نسبت ) شدند شاهد تيمار به (15/1>P .)حفره  یچرب نسبی وزن دارسبب كاهش معنی بيوتيکپري مکمل

 و تيموس نسبی وزن دارمعنی افزايش سببنيز  ۀ غذايیجير به ياهس زيرهدرصد  0 افزودن(. P<15/1) گرديدو كبد  یبطن

 افزودن كه داد نشان مطالعه اين. (P<15/1) گرديد شاهد و رازيانه درصد يک تيمارهاي به نسبت فابريسيوس بورس

بهبود  سبب تواندمی گوشتی هايجوجهغذايی  جيره بهبيوتيک مشابه افزودن پري سياه زيره و رازيانه مخلوطو  رازيانه

  .گرددسرم  كلسترولگليسريد و كاهش غلظت تري وعملکرد رشد 
 

 گوشتی هاي، جوجهعملکردزيره سياه،  ،رازيانه بيوتيک،پري: كلیدی گانواژ
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 مقدمه

 طيور يرهدر ج هايوتيکبیاستفاده از آنتبا توجه به 

باقی ماندن اين مواد در محصوالت دامی مانند  امکان

داشته و بدنبال آن مصرف  را مرغتخمگوشت و 

ها مرتبط سبب مقاومت پاتوژن يوانیح يهافراورده

مصرف  2116سال  يهدر ژانو يتخواهد شد و در نها

 يهمحرک رشد در تغذ هايافزودنیبعنوان  يوتيکبیآنت

 همکاران و ردوگانا) يدمنع گرد يورط ويژه به يواناتح

نظر محققان به سمت مواد افزودنی  ين(. بنابرا2101

ها در جيره طيور بيوتيکديگري به عنوان جانشين آنتی

-پروبيوتيک از(. 2101 همکاران و توقيانیمعطوف شد )

دارويی به عنوان  گياهان و هابيوتيک پري ها،

نام  توانمی هابيوتيک یآنت يبرا یمناسب هايجايگزين

 برد. 

 در هاباكتري براي غذايی ماده مهمترين هابيوتيکپري

كه ممکن است از  باشندمی گوارش دستگاه خلفی قسمت

ممانعت  زايماريب يايیباكتر يهااز گونه یرشد برخ

 يايیباكتر يهاگونه یرشد بعض يبرا يديكنند و اثر مف

مورد  در (.2118 همکاران و فليکينگرداشته باشند ) يدمف

 ی،گوشت يهابر عملکرد رشد جوجه بيوتيکياثر پر

 درگزارش شده است. به عنوان مثال،  متفاوتی يجنتا

 بيوتيکپري گرم يک افزودنمشخص شد كه   يشیآزما

نرخ  بهبود سبب( اليگوساكاريدمانان ي)حاو تکنوموس

 يوسفی) گرديد یگوشت يهارشد و بازده خوراک جوجه

ديگر  محققينكه  ی(. در حال0830 همکاران و كاريکالئی

 جيرهبه  بيوتيکپرينتيجه گرفتند كه اضافه كردن 

زنده شده  وزنسبب بهبود  یگوشت يهاجوجه يیغذا

 و يانگ) ندارد تأثيري غذايی يلتبد ضريب براما 

-پري افزودن يگر(. همچنين در مطالعه د2113 همکاران

نده و وزن ز ی،گوشت يهاجوجه يیغذا جيرۀ به بيوتيک

 خدامباشی) ندادقرار   يرتأث تحت را يیغذا يلتبد يبضر

 (. 2102 همکاران و امامی

گياهی  منشاء با تجاري جديد هايافزودنی امروزه

و محصوالت مشتق شده از  هايهادو يی،دارو ياهان)گ

-بيوتيکآنتیعنوان جايگزين هب يادياهميت ز يزآنها( ن

(. 2110 هاربون) انددادهمحرک رشد از خود نشان  هاي

 Foeniculum) رازيانهی، ياز جمله گياهان دارو

vulgare )2يانچتر يرهاز ت و 0آپياليس راسته از 

 اروپا جنوب و آسيا غربی جنوب بومی رازيانه. باشدمی

 كشور شمال در ايران در و است مديترانه بخش بويژه

 صمصام) دارد وجود البرز هايدامنهاز  هايیبخش و

نوع روغن  يک يحاو يانهراز اسانس(. 0838 شريعت

 بيوتيکآنتیاثرات  يبنام آنتول است كه دارا يضرور

سالمونال و  جمله از هاباكتري از یبر برخ يقو

(. 2116 همکارانو  اسکون) باشدمی يريشياكلیاش

 رازيانه مصرف كه اندكرده گزارش محققان از برخی

 جيره در غذايی راندمان بهبود و وزن افزايش باعث

 دخيلی و  يستانکین كالنتر) شودمی گوشتی هايجوجه

 Carum سياه زيره (.2118 همکاران و الديک ،0833

carvi زيستگاه كه  چتريان خانواده از ساله چند گياه 

 جنوب اروپاي غربی، مركزي، آسياي گياه اين طبيعی

 قزوين، تهران، هاياستان ايران، گسترۀ در و شرقی

 صمصام) است سمنان و فارس خراسان، كرمان،

 تيموكوئينون ياهس يرهموثره ز ماده(. 0838 شريعت

 در موجود فالونوئيدي تركيبات انواع به توجه با. است

 اين كه نمود بينی پيش توانمی سياه زيره آبی عصاره

 است گوناگونی بيولوژيکی خواص داراي گياه

مطالعه استفاده از  يک در(. 2112 همکاران و پادماشري)

سطح تري گليسريد و  ياه،س يرهعصاره آبی دانه ز

كاهش داد   يیصحرا هايموشكلسترول خون را در 

 (. 2116 همکاران و لمهادري)

 ايران بومی گياهان از سياه زيره و رازيانه كه آنجايی از

 افزودنی رشد هايمحرک با رقابت احتمال كه هستند

 مواد اكثر اينکه توجه با طرفی از و دارند را سنتزي

 كشور طيور صنعت در استفاده مورد خوراكی افزودنی

 آلی، اسيدهاي ها،بيوتيکپري ها،پروبيوتيک نظير)

                                                           
1  Apiales 
2  Apiaceae 
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 لزوم شود، می تأمين كشور از خارج از...(  و هاآنزيم

 ضرورت تشخيص و گياهان اين مصرف اثر بررسی

 و مهم امري كشور هايمرغداري در آنها از استفاده

 منظور به حاضر مطالعه بنابراين،. باشد می توجه قابل

 تركيبی و جدا بصورت سياه زيره و رازيانه اثرات تعيين

 هايفراسنجه الشه، خصوصيات رشد، عملکرد بر

 طراحی گوشتی هايجوجه خون بيوشيمی و هماتولوژي

 گياهان اين اثرات مطالعه اين در اين، بر عالوه. گرديد

 مقايسه نيز( 1فرماكتو) تجاري بيوتيکپري يک با دارويی

 .شد

 

 هاروش و مواد

 يک گوشتی خروس جوجه قطعه 061 از مطالعه، اين در

گرم و  28/83وزن،  ميانگين با 813 راس سويه روزه

 وزن با هاجوجه. شد استفادههفته  83سن گله مادر 

 و تکرار 4 تيمار، 5 در تصادفی بصورت و مشابه بدنی

 تيمارهاي. گرفتند قرار جوجه 3 شامل تکرار هر

 افزودنی ماده بدون پايه جيره( 0 شامل آزمايشی

 آسياب رازيانهدانه  درصد يک+  پايه جيره( 2 ،(شاهد)

 آسياب سياه زيرهدانه  درصد يک+  پايه جيره( 8، شده

 درصد 5/1+  رازيانه درصد 5/1+  پايه جيره( 4، شده

 بيوتيکپري تجاري سطح+  پايه جيره( 5 و سياه زيره

 از شده جدا اليگوساكاريدهاي مانان حاوي) فرماكتو

  درصد در 2/1؛ سرويسيه ساكاروميسس مخمر ديواره

 صورت به سياه زيره و رازيانه. بودند (جيره غذايی

 اضافه جيره به سپس و مخلوط پيش به شده آسياب

 بر و آردي صورت به غذايی هايجيره تمامی. شدند

 هايجيره .شدند تهيه و تنظيم سويا كنجاله - ذرت پايه

 رشد ،(روزگی 1-01) آغازين دوره سه اساس بر غذايی

 اساس بر (روزگی 23-42) پايانی و( روزگی 23-00)

 گرديد تنظيم گوشتی هايجوجه غذايی نياز جداول

 غذايی هايجيره خوراكی مواد اجزاي(. 2112 2آوياژن)

                                                           
1  Fermacto. Pet. Ag. Inc. ed., Elgin, IL, USA 
 2Aviagen 

. است شده آورده 0 جدول در آنها شيميايی تركيب و

 دامپزشکی اداره توصيه طبق واكسيناسيون برنامه

 آزاد صورت به نيز خوراک و آب. گرديد اعمال منطقه

 دماي اول روز 8 طول در .گرفت قرار هاپرنده اختيار در

 افزايش با تدريج به  كه بود گرادسانتی درجه 84 سالن

 درجه 22 دماي در روزگی 23 سن در و كاهش سن

 اول روز سه در نوردهی برنامه. شد تثبيت گرادسانتی

 يک و روشنايی ساعت 28 صورت به آن از بعد و دائم

 . گرديد تنظيم روز شبانه  يک در خاموشی ساعت

 تبديل ضريب و خوراک مصرف روزانه، وزن افزايش

 ،(روزگی 01 تا 0) آغازين آزمايشی دوره سه در غذايی

 و( روزگی 42 تا 23) پايانی و (روزگی 23 تا 00) رشد

 به. شد گيري اندازه( روزگی 42 تا 0) پرورش دورۀ كل

 آزمايش، پايان در الشه با مرتبط صفات بررسی منظور

 ميانگين اساس بر تيمار هر از گوشتی جوجه قطعه 3

 و ران وزن الشه، سپس و شدند كشتار و انتخاب وزن

وزن نسبی آنها از  گيري وبصورت جداگانه اندازه سينه

 جوجه زنده وزن وزن اين اجزاء نسبت به نسبت

 بطنی حفره چربی شکم، كردن باز از پس  .محاسبه شد

 سنگدان، ،(صفرا كيسه بدون) كبد قلب، هاياندام و

 از تيموس )پس وبورس فابرسيوس پانکراس، طحال، 

سمت  ناحيه از بااليی تيموس سه لب دقيق كردن خارج

 با دقت جدا و با وداج(  وريد طول در و راست گردن

 گرم وزن شدند.  10/1دقت  با 8ديجيتالی ترازوي

 انتخابقطعه جوجه  2هر تکرار  از آزمايش 42روز  در

 يترل يلیم يکو  آمد بعمل خونگيريبال  يدور يقطر ازو 

 EDTAحاوي ماده ضد انعقاد  يشبه داخل لوله آزما

انتقال داده هاي هماتولوژي گيري فراسنجهبراي اندازه

ليتر در لوله ميلی 4و بخشی ديگري از خون )حدود  شد

هاي آزمايش ديگر فاقد ماده ضد انعقاد براي اخذ سرم 

ي بيوشيمی خون اهگيري فراسنجهبه منظور اندازه

خون  يد( و سفRBCقرمز ) يهاگلبول. تعداد ريخته شد

                                                           
3 A&D® Portable Scale, HL200, Japan 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.affordablescales.com%2Fand%2Fportable-scales%2F&ei=ZzwfVMqeIoLnygPZmoGQBQ&usg=AFQjCNHLwmVwDfTirXCSWTRdoPcIjKK9HA&sig2=sQm4QiIafYF67ieGGhlJlg&bvm=bv.75775273,d.bGQ
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(WBCبه روش هموس )محلول با استفاده از  0يتومتر

Natt-Herrick و  يتهماتوكر يرمشخص شد. مقاد

-يانو س 2يکروهماتوكريتروش م با بترتيب ينهموگلوب

(. 0333 همکاران و كسیشد ) يريگاندازه 8متهموگلوبين

 سفيد هايدرصد هر يک از انواع گلبول يينتع يبرا

صد  يک الم از هر نمونه خونی تهيه شد و تعدادخون، 

 از ينور يکروسکوپتوسط م هادر نمونه يتلکوس

سلولی  تفريق با محلول گيمساي و آميزي رنگ طريق

شدند  شمارشها يتلنفوس و هاهتروفيل يیجدا يبرا

 به يل( و سپس نسبت هتروف0360 جامروز و )لوكاس

  .محاسبه شد يتلنفوس

 

معمولی اتاق قرار گرفت  دماي در خون هاينمونه بقيه

دور در دقيقه  8111 تا منعقد شود و سپس با سرعت 

دقيقه براي تهيه سرم سانتريفيوژ گرديد.  05بمدت 

تري گليسريد  ،كل پروتئين مانند خونی هايفراسنجه

(TGكلسترول  كل ،)،  زياد چگالیليپوپروتئين با (HDL )

دستگاه  توسط( LDLو ليپوپروتئين با چگالی كم )

و با استفاده از كيت )شركت پارس  4ياسپکتروفتومتر

 .گرديد تعيين، تهران، ايران( مونآز

 آماری یلو تحل تجزیه

. آزمايش در قالب طرح كامال تصادفی انجام شد اين

آوري شده توسط نرم افزار هاي جمعآماري داده تجزيه

SAS (2110 )با استفاده از رويه  وGLM  .انجام شد

اي ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقايسه ميانگين

 . پذيرفتدرصد انجام  5دانکن و در سطح 

                                                           
1  Hemocytometer 
2  Microhematocrit 
3  Cyanmethemoglobin 
4  Clima, Ral. Co, Espain 
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 1یانیپا و رشد آغازین، دورهای در پایه یا شاهد جیره یبترك - 1 جدول

 روزگی 42 تا 23 روزگی 23 تا 00 روزگی 01تا 0 (كيلوگرم)گرم / اجزاي جيره 

 0/663 4/623 2/553 ذرت

 2/222 3/802 2/832 (خام پروتئين درصد 44) سويا كنجاله

 1/22 1/03 1/06 سويا روغن

 2/03 2/21 3/21 فسفات كلسيم دي

 1/3 5/3 3/3 صدف پودر

 1/8 1/8 1/8 نمک

 1/0 8/0 3/0 شيرين  جوش

DL- 2/0 2/0 0/2 متيونين 

-L  ،3/1 0/0 4/0 هيدروكلريداليزين 

 5/2 5/2 5/2 2معدنی مواد مکمل

 5/2 5/2 5/2 8ويتامينی مکمل

    شده محاسبه تركيب

 2321 8151 8011 (kcal/kg)  متابوليسم قابل انرژي

 201 031 031 (g/kg) خام پروتئين

 1/01 5/3 5/3 (g/kg) كلسيم

 1/5 2/4 5/4 (g/kg) دسترس قابل فسفر

 1/02 1/00 5/01 (g/kg) ليزين

 1/3 5/3 2/3 (g/kg) يستئينس + متيونين

 245 281 221 (mEq/kg) 4جيره الکتروليتی تعادل
 جيره هاي آزمايشی مورد استفاده در اين مطالعه از افزودن مکمل هاي غذايی  به جيره پايه در هر دوره حاصل شدند. 0
گرم و سلنيوم، ميلی 0، يد، گرمميلی 06گرم؛ مس، ميلی 41گرم؛ آهن، ميلی 011گرم؛ روي، ميلی 021معدنی شامل: منگنز، مواد كيلوگرم مکمل هر  2

 باشد.گرم میميلی 3/1
 گرم؛ميلی 3K،  2/2 گرم؛ميلی E، 38ويتامين  ؛المللی بين واحد 3D، 311واحد بين المللی؛  A، 6111كيلوگرم مکمل ويتامينه شامل؛ ويتامين  هر 8

1B، 31/0 2 گرم؛ميلیB،  6/6 3 گرم؛ ميلیB، 81 6 گرم؛ميلی 01پنتوتنات،  -كلسيم د گرم؛ميلیB، 8 9 گرم؛ميلیB، 0 12 گرم؛ ميلیB، 6  و   گرمميلی

 گرم.ميلی 061كولين كلرايد، 
  =CL –) ++ K +Na(DEB–  جيره الکتروليتی تعادل 4

 

  بحث و نتایج

 رشد عملکرد

 هايدوره در آزمايشی هايجيره تأثيرحاصل از  نتايج

گوشتی بر ميانگين خوراک  هايجوجه پرورش مختلف

مصرفی، ميانگين افزايش وزن و ضريب تبديل خوراک 

هاي آزمايشی نشان داده شده است. جيره 2در جدول 

 دوره كل در همچنين و پرورش مختلف هايدورهدر 

خوراک  ميزان بر داريمعنی تأثيرروزگی(  42-0)

روزگی از  23(. همچنين تا <15/1Pمصرفی نداشتند )

 از داريمعنینظر آماري بين تيمارهاي آزمايشی تفاوت 

 نشد مشاهده غذايی تبديل ضريب و وزن افزايش نظر

(15/1P> اما در .)و  (روزگی 23-42رشد ) دوره

-پري افزودنروزگی(  0-42همچنين در كل دوره )

 يیغذا يرۀج به سياه زيرهو  رازيانهو مخلوط  بيوتيک

شاهد  يماربه ت نسبترا  بدنافزايش وزن  ميانگين

ذكر شده  هايدوره در همچنين(. <15/1Pداد ) افزايش

 هايگروهمربوط به  يیغذا يلتبد يبكمترين ضر

 5/1مخلوط حاوي  رازيانه، درصد يک دارايآزمايشی 
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يا و  سياه زيرهدرصد  5/1همراه   به رازيانهدرصد 

 تفاوت شاهد تيمار با كه بود يیغذا يرۀج در بيوتيکپري

 (.P<15/1) دادند نشان را داريمعنی

 

 یگوشت هایجوجه عملکرد برمختلف خوراك  هایمکمل تأثیر -2 جدول

    آزمايشی تيمارهاي 

 ماده بدون 

 افزودنی

درصد  يک

 رازيانه

درصد  يک

  ياهس زيره

+  رازيانهدرصد  5/1

  ياهس زيرهدرصد  5/1

-پري

 بيوتيک

 خطاي  

  استاندارد

 سطح 

 داريمعنی

         )گرم( وزن افزايش

 230/1 68/8  8/025 2/024 3/002 2/003 4/004 روزگی 01 تا 0

 032/1 4/26  1/266 2/253 1/222 2/200 2/630 روزگی 23 تا 00

 0180c 0138abc 0131bc 0068ab 0063a  4/22 108/1 روزگی 42 تا 23

 0322b 0324ab 0303ab 2148a 2160a  6/51 123/1 روزگی 42 تا 0

        )گرم( مصرفی خوراک

 661/1 63/8  0/034 2/022 5/031 3/023 3/023 روزگی 01 تا 0

 833/1 0/88  0264 0255 0282 0035 0032 روزگی 23 تا 00

 441/1 8/40  2213 2035 2033 2012 2022 روزگی 42 تا 23

 222/1 0/61  8656 8602 8610 8428 8548 روزگی 42 تا 0

        (گرم)گرم /  غذايی تبديل ضريب

 252/1 182/1  42/0 42/0 58/0 43/0 56/0 روزگی 01 تا 0

 252/1 182/1  65/0 66/0 20/0 63/0 24/0 روزگی 23 تا 00

 2/00a 0/38b 2/18ab 0/33b 0/33b  155/1 183/1 روزگی 42 تا 23

 0/34a 0/30b 0/33ab 0/22b 0/22b  183/1 188/1 روزگی 42 تا 0

 .است 15/1 سطح در آماري دارمعنی تفاوت بيانگر  رديف هر در مشابه غير حروف -  
 

 تواندمی دارويی گياهان كاربرد اثر در عملکرد افزايش

 شيميايی تركيبات وجود جمله از گوناگون علل به

 فعاليت بر مفيدي اثرات كه دارويی گياهان در مختلف

 و مصرفی خوراكی مواد از وري بهره بهبود و گوارشی

 در موجود مضر هايمميکروارگانيز بردن بين از نيز

 و هاشمی) باشد دارند، خوراكی مواد و گوارش دستگاه

مواد  يحاو يها تيمار رسدمینظر  به .(2100 داوودي

درصد  5/1مخلوط  يماربه خصوص ت ياهیگ یافزودن

 يلبه دل يانهراز يمارو ت ياهس يرهدرصد ز 5/1و  يانهراز

و  يموكوئينونآنتول، ت بويژهداشتن مواد موثره 

 مواد اين كه همکوشیموجود در خود و اثر  كارواكرول

 و اسکون) اندكرده اعمال مخلوط تيمار در موثره

با اثر  ،(2112 همکاران و پادماشري ،2116 همکاران

 بهبود سبب مغذي مواد جذب و هضم يرو بر مثبت

فرض،  ينبا ا يجه. در نتگرديد پرندهخوراک در  راندمان

 هايجيرهكه از  هايیجوجهدر  غذايی تبديل ضريب

 استفادهشده  ذكر ياهیگ هايیافزودن يحاو غذايی

. است شده( افزودنی)بدون  شاهد تيمار از بيشتر كردند

هنوز به  يمیآنز يستمس جوجه، زندگی سنين اوليه در

(، بنابراين 0338ست )ليلجا طور كامل شکل نگرفته ا

 بهبود در مهمی نقشنتوانسته  یخوراك هايافزودنی

. اما در باشند داشته نقش خوراک يلتبد يبو ضر رشد

 ترشح تحريک سبب ياهانگ ينباالتر ا ينسن

 يپاز،ل يالز،آم هايين و آنزيمسکرت مثل هايیهومون

 بهترين مواد اين كه شودمی كيموتريپسينو يپسينتر

 هاضمه ترشح غدد انداختن كار به و تحريک براي عامل
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 در و است صفرا كيسه و لوزالمعده كبد، روده، معده، در

گردند )لی می يبهبود هضم و جذب مواد مغذ سبب واقع

 حاضر آزمايش در تأمل قابل (. نکته2118و همکاران 

 به نسبت سياه زيره و رازيانه مخلوط كه بود اين

 تأثير گياهی هايمکمل اين از كدام هر جداگانه استفاده

 يببهبود عملکرد رشد )افزايش وزن و ضر در بهتري

نظر  ينشاهد داشتند كه از ا يمار( نسبت به تيیغذا يلتبد

رسد  یبود. به نظر م بيوتيکيپر يماربا ت يسهقابل مقا

باشد كه گياهان  يقتحق ينموضوع مرتبط با ا ينا

 یمتفاوت هايويژگیآنها داراي  هايفراوردهو  يیدارو

 باشندمیدر تحريک هضم و اثرات ضد ميکروبی 

آنها  يبترك احتماالً كه ،(2113و همکاران  يک)فرانک

نسبت به استفاده جداگانه از  يدتريمف يراتمنجر به تأث

 توافق با نتايج اين مطالعه، افزودن در .گرددمیآنها 

 وزن افزايش بر داريمعنی اليگوساكاريد  اثر مانان

دوره  كل در يیغذا يلتبد يبو بهبود ضر هاجوجه

(. 0830 همکاران و كاريکالئی يوسفی) داشت یپرورش

 بين داريمعنی تفاوت ديگر آزمايشی در مقابل در اما

 مشاهده دوره كل در شاهد و بيوتيکپري تيمار عملکرد

تفاوت در  ين(. ا2102 همکاران و امامی خدامباشی) نشد

 آزمايش، انجام روش در تفاوت دليل به تواندمی يجنتا

-پري تركيب نوع و ميزان جيره، مغذي مواد سطوح

 كه استگزارش شده  باشد. یپرورش يطو شرا بيوتيک

 ساكاريدي پلی تركيبات عنوان به بيوتيکپري افزودن

 جمعيتتعادل  بهبود به منجر جيره به هضم قابل غير

 هايميکروارگانيسمگوارش و كاهش  دستگاه يکروبیم

براي  تريمناسب شرايط نتيجه در كه شده، مضر

از مواد مغذي خوراک و در نتيجه رشد  برداريبهره

 و يانگ) سازدمی مهيا پرورش دوره طی در هاجوجه

 (. 2113 همکاران

 الشه صفات

هاي مختلف آزمايشی الشه در گروه اجزاي نسبی وزن

ارائه شده است. بازده الشه  8روزگی در جدول  42در 

هاي و وزن نسبی سينه و ران تحت تأثير جيره

-پري تيمار مقابل در(. <15/1Pآزمايشی قرار نگرفتند )

 یحفره بطن یچرب وزن دارمعنیسبب كاهش  بيوتيک

 يک يماربجز ت يشیآزما يمارهايت يرنسبت به سا

-پري افزودن همچنين(. P<15/1) گرديد رازيانه درصد

 سايربه  نسبت كبد ینسب وزن افزايش سبب بيوتيک

 وزن بيشترين(. P<15/1) گرديد آزمايشی هايگروه

 يک يدارا تيمار در يسيوسو بورس فابر تيموس ینسب

 يک يمارهايت بامشاهده شد كه  سياه زيره درصد

را نشان داد  يداریو شاهد تفاوت معن رازيانه درصد

(15/1>P .)تيمارهاي بين داريمعنی تفاوت بهرحال اما 

 داخلی هاياندام ساير نسبی وزن با رابطه در آزمايشی

 (.<15/1P) نشد مشاهده

 

هاي اين آزمايش در مورد صفات الشه در توافق با يافته

كه باشد ( می2101نتايج مطالعات توقيانی و همکاران )

هاي دارويی )سياه دانه گزارش كردند استفاده از ادويه

و نعناع فلفلی( با وجود تأثيرات سودمند روي عملکرد 

داري روي صفات الشه و وزن رشد، تأثير معنی

اندامهاي داخلی نظير كبد، قلب و سنگدان نداشت. اگرچه 

 حاوي جيره با شده تغذيه هايدر آزمايش حاضر پرنده

-پري يا و ياهس درصد زيره 5/1و  رازيانه درصد 5/1

 وزن  افزايش بيشترين بيوتيک در مقايسه با جيرۀ شاهد

، اما بازده الشه و وزن داشتند را در كل دوره پرورش

ها تحت تأثير تيمارهاي آزمايش قرار سينه و ران ینسب

اي مختلف هگرفت. با توجه به اينکه بازده الشه و بخشن

آيد، ها بر وزن زنده بدن بدست میآن از تقسيم وزن آن

توان بيان كرد كه اگر بر اساس نتايج اين آزمايش، می

چه وزن هر كدام از اجزاء در تيمارهاي ذكر شده اضافه 

-شده است اما نسبت وزن آنها به وزن بدن تفاوت معنی

 نتايج داري را با ساير تيمارهاي آزمايشی نشان نداد.

 چربی درصد كه دهداين مطالعه به وضوح نشان می

 جمعيت افزايش اثر در است ممکن شکمی حفره

به جيره  بيوتيکپري افزودن نتيجه در مفيد باكتريهاي

كاهش يابد. در يک مطالعه نشان داده شد كه مکمل 
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 گرددمیالكتوباسيل سبب كاهش چربی حفره بطنی 

 سطوحآزمايش ديگر  در(. 2118 همکاران و كاالواسی)

فروكتو  يكاسنی )دارا گياه درصد يکو  5/1

 حفرهكاهش ميزان چربی  سبب( ينولينا يگوساكاريدال

 جمعيت افزايش (.0832 همکاران و نوبخت) شد یشکم

 گوارش دستگاه در الكتيک اسيد كننده توليد باكتريهاي

از طريق كاهش فعاليت آنزيم استيل كوآ  احتماالً

ي كربوكسيالز )آنزيم محدود كننده بيوسنتز اسيدها

 گرددمیچرب(، سبب كاهش محتواي چربی بدن 

كبد مركز  كه آنجايی از(. 0335 همکاران و سانتوزو)

بنابراين  باشد،میليپوژنز )بيوسنتز اسيدهاي چرب( 

وزن كبد در تيمار پربيوتيک می تواند مرتبط با  كاهش

 كاهش فعاليت ليپوژنز در كبد باشد. 

 

 روزگی 22 در داخلی اندامهای وزن و الشه صفات بر خوراك مختلف های مکمل تاثیر  -3 جدول

    آزمايشی تيمارهاي    

 ماده بدون    

 افزودنی

درصد  يک

 رازيانه

درصد  يک

  ياهس زيره

 5/1+  رازيانهدرصد  5/1

  ياهس زيرهدرصد 

-پري

 بيوتيک

 خطاي  

  استاندارد

 سطح 

 داريمعنی

 362/1 12/0  0/25 8/25 3/28 3/24 1/25 الشه بازده

 323/1 635/1  4/20 3/20 2/20 1/22 6/20 وزن نسبی سينه

 883/1 825/1  2/02 3/02 2/02 0/08 8/08 هاران وزن نسبی

 2/13a 0/31ab 0/33a 0/36a 0/62b  135/1 123/1 بطنی حفره چربی

 2/28a 2/03a 2/20a 2/25a 0/34b  163/1 103/1    كبد

 352/1 163/1  52/0 68/0 61/0 60/0 56/0    سنگدان

 331/1 144/1  568/1 606/1 602/1 524/1 534/1    قلب

 203/1 181/1  854/1 833/1 836/1 832/1 855/1    پانکراس

 1/020b 1/036b 1/248a 1/212ab 1/213ab  105/1 185/1    تيموس

 بورس

 ابريسيوسف
1/042b 1/043b 1/038a 1/022ab 1/052ab 

 
101/1 145/1 

 483/1 102/1  051/1 052/1 053/1 083/1 022/1    طحال

 .است 15/1 سطح در آماري دار معنی تفاوت بيانگر  رديف هر در مشابه غير حروف -

  

نشان داد كه با  همچنين اين تحقيق بدست آمده در نتايج

بورس و تيموس  يلنفاو يهااندام بيشترتوجه به وزن 

 درصد يک حاوي يهايرهشده با ج يهتغذ يهادر جوجه

 گياه اينفعال  يگرفت كه اجزا يجهتوان نتی، مسياه زيره

 يدانیاكس یآنت يتفعال يايی،ضد باكتر فعاليتكه  دارويی

( 2112 همکاران و پادماشريدارند ) یو ضد التهاب

-می ارگانها اين توسعه و رشد بر یاثرات مثبت داراي

ترتيب براي  به يموسو ت فابرسيوس. بورس باشند

 ضروريدر پرندگان  Tو  B هايلنفوسيتتوسعه 

بزرگتر شدن  (. احتماال2110ً همکاران و لچنرهستند )

ايمنی توسط  هايسلول تحريک با مرتبط هاانداماين 

 يستمس يکگزارش شده است كه تحر باشد. زيره مکمل

بر عملکرد رشد  یبدن ممکن است اثرات منف يمنیا

-یآنت يدتول براي يشترب يمواد مغذ يراداشته باشند، ز

شود تا در یاستفاده م يمنیا يهاها و توسعه انداميباد

نرخ رشد كاهش  يبترت ينجهت رشد حيوان، و به ا

(. عدم 2102 همکاران و امامی خدامباشی) يافتخواهد 

 احتماالًرشد  عملکرد بر سياه زيرهمکمل  دارمعنی تأثير

 مرتبط با اين موضوع باشد.  تواندمی

 خون بیوشیمی و هماتولوژی هایفراسنجه

 بيوتيکيو پر سياه زيره يانه،راز تأثير از حاصل نتايج

 خون بيوشيمی و هماتولوژي هايفراسنجه بر
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 4 جدول در روزگی 42 سن در گوشتی هايجوجه

شامل  يهماتولوژ هايفراسنجه. است شده داده نشان

و درصد  ينو هموگلوب يدقرمز، گلبول سف گلبول تعداد

و نسبت  يلو هتروف لنفوسيت تعداد يت،هماتوكر

 ميان در را داريمعنی تفاوت  يتبه لنفوس يلهتروف

 به(. <15/1P) ندادند نشان آزمايشی مختلف هايگروه

 نسبت( P=122/1) دارمعنی كاهش به تمايل يک حال هر

 افزودنی مواد حاوي تيمارهاي در لنفوسيت به هتروفيل

 نتايج مقابل در اما. شد مشاهده شاهد تيمار به نسبت

 نظر از هاافزودنی و شاهد تيمارهاي بين كه داد نشان

سرم خون   LDL-Cو  كلسترول گليسريد، تري ميزان

 دارد وجود داريمعنی تفاوت گوشتی هايجوجه

(15/1>P .)بيوتيکيو پر سياه زيره رازيانه، افزودن 

نسبت به  يسريدگل يغلظت تر داریسبب كاهش معن

كمترين ميزان تري  يکهبطور يد،شاهد گرد يمارت

 همراه به يانهدرصد راز 5/1 دارايگليسريد را  تيمار 

 (. كاهش درP<15/1) داد نشان سياه زيره درصد 5/1

 تغذيه هايگروه در نيز  LDL-Cرول و غلظت كلست

مخلوط  يانه،راز درصد يک حاوي هاي جيره با شده

 زيره درصد 5/1 همراه به يانهدرصد راز 5/1حاوي 

 يک و شاهد گروه به نسبت بيوتيک پري يا و سياه

(. اما بين P<15/1) شد مشاهده سياه زيره درصد

تيمارهاي مختلف آزمايشی از نظر ميزان پروتئين كل و 

HDL-C  سرم خون در طول دوره پرورش از نظر

  (.<P 15/1) نشد مشاهدهداري آماري اختالف معنی

 

 روزگی 22 در گوشتی های جوجه خون بیوشیمیهماتولوژی و  های فراسنجه بر خوراك مختلف های مکمل تاثیر -2 جدول

    تيمارهاي آزمايشی         

 ماده بدون         

 افزودنی

درصد  يک

 رازيانه

درصد  يک

  ياهس زيره

+  رازيانهدرصد  5/1

  زيرهدرصد  5/1

-پري

 بيوتيک

 خطاي 

 استاندارد

 سطح

 داريمعنی

         هماتولوژي هاي فراسنجه

 12/2 10/2 12/2 12/2 01/2  142/1 223/1 (µL610/هاي قرمز )گلبول

 3/28 2/22 2/28 8/28 2/22  515/1 635/1 (µL310/هاي سفيد )گلبول

 6/00 8/00 0/00 0/00 8/02  501/1 402/1   (g/dLهموگلوبين )

 338/1 261/1  1/80 1/80 4/80 4/80 1/82   هماتوكريت )%(

 013/1 05/0  0/22 5/22 6/28 4/22 0/26   )%(هتروفيل 

 062/1 26/0  1/65 3/64 3/64 2/62 5/60   لنفوسيت )%(

 122/1 128/1  84/1 85/1 82/1 84/1 48/1   لنفوسيت:  هتروفيل

         بيوشيمی  هاي فراسنجه

 53/8 22/8 64/8 26/8 28/8  236/1 338/1   (g/dLتام ) پروتئين

 34/2a 24/2b 26/4b 63/0b 26/4b  12/5 106/1 (mg/dLگليسريد )تري

 024/3a 010/8b 001/4a 33/3b 011/2b  32/5 116/1   (mg/dLكلسترول )

 HDL (mg/dL) 2/43 3/52 2/43 3/54 8/58  05/8 520/1 كلسترول

 LDL (mg/dL) 58/2a 83/2b 50/2a 84/6b 82/1b  38/8 112/1 كلسترول

 .است 15/1 سطح در آماري دار معنی تفاوت بيانگر  رديف هر در مشابه غير حروف -

 

هتروفيل به لنفوسيت در خون پرندگان به  نسبت تعيين

)داويال و  است شده ذكر استرسعنوان شاخص 

(. برخالف نتايج اين مطالعه، بيان شده 2100همکاران 

 باكتريايی هايعفونت كاهش با هابيوتيکپرياست كه 

 به نسبت هاهتروفيل درصد دارمعنی كاهش باعث

 به تمايل (.2112)روجو و ديوگودا  شوندمی هالنفوسيت
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 هايپرنده در خون لنفوسيت به هتروفيل نسبت كاهش

-پري يا و گياهی افزودنی حاوي هايجيره با شده تغذيه

 وضعيت هاپرندهمبين اين مطلب ايت كه اين  بيوتيک

 گروه  به نسبت زااسترس شرايط با درمقابله بهتري

اعتقاد بر اين است كه گياهان دارويی به . دارند شاهد

عنوان منبع غنی ضد اكسيداسيون و حذف كننده 

باشند و كاهش نسبت هتروفيل به هاي آزاد میراديکال

تواند به همين دليل باشد )آرورا و لنفوسيت خون می

 دارمعنی تفاوت وجود عدم بهرحال اما(. 2115همکاران 

 با مرتبط تواندمی آزمايشی مختلف هايگروه ميان در

 براي مناسب غذايی جيره و پرورشی خوب شرايط

 .باشد آزمايش دوره طی در هاپرنده

 2استفاده از  گوشتی، هايجوجه يمطالعه رو يک در

سطح تري گليسريد و  جيره، در سياه زيره درصد

 همکاران، و علیخواجهكلسترول تام خون را كاهش داد )

به  زيره پودردرصد  2و  5/0افزودن  ين(. همچن2102

كلسترول تام و تري گليسريد  ژاپنی، بلدرچينجيره پايه 

 ميزان بر يرهز دارمعنی تأثير عدم .را كاهش داد

 كمسطوح  دليلبه  يدشا يشآزما ينكلسترول خون در ا

. باشد جيره در دارويی گياه ين( استفاده از ادرصد يک)

 دارويی گياهان توسط خون گليسيريد تري ميزان كاهش

مرتبط با كاهش جذب چربی در  تواندمی يرهو ز يانهراز

كه علت اصلی آن  باشدمی آنها فعال اجزايروده توسط 

و كاروون در  آنتول تيموكوئينون، تيمول،وجود 

 كاهش روي كه باشدمی دارويی گياهان اينساختمان 

)سدالكووا و  باشد می موثر آن بيوسنتز و كلسترول

(. مشخص شد 2116اسکون و همکاران  ،2118همکاران 

و كارواكرول  به جيره  تيمولكه افزودن دو تركيب 

هاي گوشتی غلظت كلسترول سرم را در آنها جوجه

-8دهد كه اين اثر كاهندگی به مهار آنزيم كاهش می

در  ردوكتاز آ كوانزيم گلوتاريلمتيل -8هيدروكسی 

 و لیشود )كلسترول نسبت داده می مسير سنتز

را الياف خام  يگرد يلشايد بتوان دل (.2118 همکاران

 كه استگزارش شده  يرادانست، ز زيرهو  رازيانه يباال

 و شده صفرا دفع افزايش باعث جيره خام الياف افزايش

 شوندمیخون  گليسريدتريكاهش كلسترول و  موجب

 محققين ساير مطالعات(. 2113 همکاران و ساريخان)

 سبب هابيوتيکپري مصرف كه است مطلب اين بين

 دستگاه در الكتيک اسيد هايباكتري رشد افزايش

 مزدوج غير با هاميکروارگانيسم اين. گردندمی گوارش

روده  در را آنها جذب قابليت صفراوي، هاينمک ساختن

 هاينمک از زيادي بخش نتيجه در. دهندمیكاهش 

 به .شوندمی خارج بدن از مدفوع شکل به صفراوي

 به كلسترول تبديل نياز افزايش با فرايند اين دنبال

 سرم كلسترول غلظت از كبد در صفراوي اسيدهاي

 كاهش(. 2101 ليونگ و اوويی) شودمی كاسته خون

داخلی كلسترول گزارش شده است كه سبب  سنتز

درسلولهاي كبدي و در  LDL هايگيرندهافزايش تظاهر 

نتيجه افزايش جذب آن در كبد و متعاقب آن كاهش 

)فوكوشيما و ناكانو  گردددر خون می LDLغلظت 

0336  .) 

 توأم استفاده كه دهندمی نشان حاضر تحقيق هاي يافته

نسبت به  بيوتيکيمشابه پر سياه زيرهو  رازيانه

تاثير سودمندتري در مصرف مجزاي رازيانه و زيره 

 يک. بعالوه تيمارهاي داشترابطه با عملکرد رشد 

به   رازيانهدرصد  5/1مخلوط حاوي  رازيانه، درصد

 توانست بيوتيک پري ياو  سياه زيرهدرصد  5/1همراه 

 ميزان كاهش طريق از ليپيد متابوليسم بهبود سبب

 حال هر بهگردد. اما  LDL-Cو  گليسريدتري كلسترول،

 تعيين همچنين و بيشتر ثبات با نتايج داشتن منظور به

 جيره در گياهی هايافزودنی اين از استفاده دقيق سطح

 توصيه بيشتر تحقيقات انجام گوشتی هايجوجه

 .شودمی
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Abstract 

This study was conducted to compare the effects of fennel (Foeniculum Vulgar), black caraway 

(Carum carvi) and prebiotic mannan-oligosaccharide on performance, carcass traits and blood 

parameters of broiler chickens. A total number of 160 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) in 

a completely randomized design were divided into five treatments, four replicates and 8 chicks per 

replicate. The five experimental treatments were: 1-control diet or basal control (no additives), 2- 

adding 1 % fennel to basal diet, 3- adding 1 % caraway to basal diet, 4- adding mixture of 0.5 % 

nettle and 0.5 % caraway to basal diet and 5- adding advised commercial level of prebiotic 

(Fermacto; 0.2 %) to basal diet. The results showed that the birds fed diets supplemented with 

mixture of 0.5 % nettle and 0.5 % caraway or prebiotic had higher body weight during the whole 

experimental period compared with control group (P<0.05). Moreover, supplementation diets with 

1 % nettle, mixture of 0.5 % nettle and 0.5 % caraway and prebiotic improved feed conversion ratio 

during the whole experimental period and decreased the blood levels of triglycerides, cholesterol 

and low-density lipoprotein (LDL) compared with control treatment (P<0.05). Prebiotic 

supplementation significantly decreased relative weights of abdominal fat and liver (P<0.05). The 

addition of 1 % craway to the diet also significantly increased the weights of thymus and bursa of 

Fabricius compared with 1% nettle and control treatments (P<0.05). This study showed that the 

inclusion of nettle and mixture of nettle and caraway, similar to including prebiotic, to the broiler 

diet can improve growth performance and decrease serum triglyceride and cholesterol 

concentrations. 
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