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 چكيده 

ی گیاهان هافراوردهمصرف و سیستم ایمنی طیور،  عملکرد با هدف بهبود یاهیتغذ یهاکارراه یکی از :زمينه مطالعاتي

جایگزینی  داری به عنوانرای بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه: بهدف .تندهس گیاهی هایعصاره نظیر دارویی

جیره پایه  -1تیمارهای آزمایشی شامل : روش کار انجام شد. این آزمایش، در شرایط تجاری های رایجبرای افزودنی

گرم در کیلوگرم میلی 500فزودن اا ب همراهجیره پایه  -2 کنجاله سویا، –فاقد افزودنی )تیمار شاهد( بر پایه ذرت 

گرم در کیلوگرم به ترتیب برای دوره آغازی، رشد و پایانی پروبیوتیك میلی 225و  450، 900افزودن -3سالینومایسین، 

فزودن ا -6و  5گرم در کیلوگرم سلنیوم، میلی 3/0و  Cو  Eرم ویتامین گرم در کیلوگمیلی 200افزودن  -4پریماالك، 

ایشی در وزن بدن و خوراك مصرفی در هر واحد آزمداری بودند. گرم از عصاره هیدروالکلی گیاه تشنهلیمی 400و  200

 2ی روزگی از هر واحد آزمایش 42گیری و ضریب تبدیل خوراك محاسبه گردید. در روزگی اندازه 42و  24، 10سنین 

افزایش وزن  ردار دبهبود معنی: نتايج. انجام شدنی های خوگیری فراسنجهبرای اندازهخونگیری از آنها  پرنده انتخاب و

ل دوره روزگی و همچنین ک 42تا  25در دوره در مقایسه با تیمار شاهد آزمایشی حاوی افزودنی  هایگروهروزانه در 

 همچنین همه تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد سبب. (>05/0P)روزگی( مشاهده شد  42تا  0پرورش )

 و بهترین شدند روزگی( 42تا  0کل دوره پرورش )نیز روزگی و  42تا  25های در دورهخوراك ضریب تبدیل  کاهش

زایش اف. (>05/0P) داری بودهای حاوی عصاره گیاه تشنهمربوط به پرندگان تغذیه شده با جیرهتبدیل خوراك ضریب 

ده با تغذیه ش هایگروهسرم خون نسیته پایین در و لیپوپروتئین با داکلسترول غلظت پروتئین و فسفر و کاهش غلظت 

: ييگيري نهانتيجه. (>05/0P)در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد داری های حاوی سطوح مختلف عصاره تشنهجیره

ی برا مناسبی تواند جایگزینمی در کیلوگرم جیره غذایی گرممیلی 400سطح در خصوص به داری عصاره گیاه تشنه

لیکی وضعیت متابوو  های تجاری مورد استفاده در این آزمایش در جهت بهبود عملکرد رشدو سایر مکملیك بیوتآنتی

  باشد. های گوشتیجوجه

  های خونیفراسنجه، رشد عملکردبیوتیك، آنتی داری،تشنه گیاه عصاره های گوشتی،جوجه :کليدي واژگان
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  مقدمه

 به و یعوس ابعاد در صنعتی، صورت به طیور پرورش

 داده افزایش را هابیماری شیوع امکان صورت فشرده،

 مواد و داروها ویژه به زیادی هایافزودنی تاکنوناست. 

-بیماری عوامل کنترل برای هابیوتیكآنتی مانند شیمیایی

 است گرفته قرار استفاده مورد غذایی منشاء زا با

 که است داده نشان . تحقیقات(2013عبداللهی و همکاران )

 باعث زیست محیط تهدید بر عالوه مواد، این از استفاده

 کننده مصرف سالمت و شده بدن در میکروبی مقاومت

و یخکشی و همکاران  2003)گائوتیر اندازد خطر می به را

ی مواد شیمیایی در گوشت مرغ . وجود باقیمانده(2011

و اثرات جانبی آنها در انسان از دالیل ممنوعیت استفاده 

گارسیا و )بود  2006ها در ژانویه بیوتیكآنتیاز 

 و عملکردی هایزیان با . برای مقابله(2007همکاران 

 ،رشد محرك هایبیوتیكآنتی ناشی ازحذف اقتصادی

 نیاز مورد ایکارهای مدیریتی و تغذیهاستفاده از راه

 است. 

های مناسب جایگزینزیادی برای پیدا کردن  اتتحقیق

و همگی به دنبال  ه استانجام شد هایكبیوتبرای آنتی

 بیوتیكآنتی هایی بودند که بتواند نتایج مشابهافزودنی

های عفونی، بهبود رشد و راندمان در کنترل بیماری

توئیت  و 2017)سودیپتا و همکاران  باشند خوراك داشته

بیوتیك در های آنتی. برخی از مهمترین جایگزین(2011

-سین ها،بیوتیكها، پریبیوتیكپرو تغذیه طیور شامل

های های اخیر فراوردههای آلی و در سالبیوتیك، اسید

های گیاهی ها و عصارهگیاهان دارویی بخصوص اسانس

کفشدوزان و  و 2012)هاشمی همکاران  باشندمی

های گیاهی با ها و عصارهاسانس. (2012همکاران 

از توان  داشتن ترکیبات متنوع بیولوژیك و فیزیولوژیك

شان به عنوان ترکیبات بسیار باالیی جهت به کارگیری

های مارییدارویی جدید در زمینه بهداشت و درمان ب

انسانی و حیوانی برخوردار بوده و با داشتن ترکیبات 

اکسیدانی و عوامل ضد میکروبی، ضد سرطانی، آنتی

حذف کننده رادیکال آزاد به عنوان یکی از منابع ترکیبات 

)حسین و اند یی طبیعی حائز اهمیت مطرح شدهدارو

 از برخی .(2005و ساکچتی و همکاران  2008همکاران 

 وجود به مربوط دارویی گیاهان مفید خصوصیات

 ترکیبات قبیل از آنها در موجود ثانویه هایمتابولیت

)افترپی و  است هاساپونین و های ضروریروغن فنولی،

افزودن پودر  .(2006ن و تیپو و همکارا 2012همکاران 

گیاهان دارویی و یا مواد مستخرج از آنها به خوراك، از 

و یا ایجاد شرایط  طریق فعالیت ضد میکروبی انتخابی

ها، طیف میکروبی روده را مطلوب برای بعضی گونه

گیری دهد و این موضوع به بهرهقرار میتأثیر تحت 

 بیشتر و جذب بهتر مواد مغذی و یا تحریك سیستم

توانند شود، بنابراین مشتقات گیاهی میایمنی منجر می

 مین احتیاجات غذایی حیوانات نیز مشارکت نماینددر تأ

 .(2008ویندیچ و همکاران )

که مواد غذایی های گوشتی جوجهدر پرورش متراکم 

 کنند،طبیعی فقط برای حفظ حیات جمعیت کفایت می

از اهمیت ها به جیره و مواد معدنی افزودن ویتامین

یك ویتامین  E ویتامین .گرددزیادی برخوردار می

اکسیدان اصلی و مهم در محلول در چربی و یك آنتی

جلوگیری از فرآیند پراکسیداسیون لیپید است که با 

استقرار در غشاء سلولی وظیفه حفاظت این ساختار مهم 

تولید شده از اکسیداسیون های آزاد رادیکالدر برابر 

از . (2013)چیترا و همکاران  بر عهده دارد ها راچربی

یا اسید  C اکسیدانی دیگر ویتامینجمله عوامل آنتی

آسکوربیك است که تأمین مقادیر مورد نیاز این ویتامین 

، وابسته به دریافت آن از منابع های طیورگونهدر اکثر 

وه بر الع .(2001ساهین و همکاران ) غذایی است

-از جمله عناصری است که می زنی ها، سلنیومویتامین

های آزاد ایفا تواند نقش مؤثری در فرآیند حذف رادیکال

مطرح غیر مستقیم  اکسیدانآنتی به عنوانکند. سلنیوم 

اکسیدان کوفاکتور را برای آنتی یك چرا که نقش است

)کویانکو و یرلیکایا  کندایفاء می گلوتاتیون پراکسیداز

  رفته، افزودن ویتامینهای صورت گطی پژوهش. (2007

E  ویتامین ،(2002)ساهین و همکاران C  بینز و بریك(



 199...            بيوتيک، پروبيوتيک و مخلوط مكمل ویتامين و مواد معدنی بر عملكرد رشد و در مقایسه با آنتیداري يدروالكلی گياه تشنهاثرات افزودن عصاره ه

-جوجهبه جیره ( 2005پاین و سودرن )و سلنیوم ( 1995

 هایتنشهای حاصل از تواند از آسیبمیهای گوشتی 

ه و سبب بهبود عملکرد اکسیداتیو جلوگیری به عمل آورد

 .سیستم ایمنی گردد

 ، چندساله و از تیره گل میمونداری گیاهی  خودروشنهت

که در استان ایالم و مناطقی از استان خوزستان  ستا

کند و بطور سنتی مردم از آن در درمان رشد می

گزارش شده (. 2008مظفریان کنند )ها استفاده میعفونت

داری حاوی است که ریشه و اندام هوایی گیاه تشنه

ها و ترپنوئیدها ننها، تافالونوئیدها، گلیکوزیدها، ساپونین

در مطالعه رستمی (. 2013آزادمهر و همکاران باشد )می

( نشان داده شده است که استفاده از 2015) و همکاران

داری باعث درصد پودر اندام هوایی تشنه 8/0سطح 

های گوشتی در بهبود عملکرد و پاسخ ایمنی در جوجه

ذکر با توجه به مطالب  .گردیدبیوتیك مقایسه با آنتی

های طبیعی و سالم با شده و ضرورت استفاده از مکمل

 2این پژوهش با هدف تعیین اثر قابلیت تولید بومی، 

بیوتیك داری در مقایسه با آنتیسطح عصاره گیاه تشنه

های رایج تجاری مورد استفاده در پرورش و مکمل

های گوشتی نظیر پروبیوتیك و مکمل مخلوط جوجه

برخی و بر رشد و سلنیوم  C ویتامین، Eن ویتامی

 طراحی گردید. های گوشتی خون جوجههای فراسنجه
 

 هامواد و روش

پرورش مرغ گوشتی مزارع این آزمایش در یکی از 

جوجه گوشتی نر  450تعداد  و استان ایالم انجام گرفت

 6 با ،308سویه راس  ، ازگرم( 42)با وزن اولیه  روزهیك

در قالب طرح ر هر تکرار( جوجه د 15)تکرار  5 تیمار و

، در واحد آزمایشی بر روی بستر 30 و درکامل تصادفی 

متر  سانتی 120×130های طراحی شده به ابعاد پن

 ذرت براساس جیره پایه (1 پرورش یافتند. تیمارها شامل

جیره پایه +  - 2، سویا و فاقد افزودنی )تیمار شاهد(و 

ایه + پروبیوتیك جیره پ -3بیوتیك سالینومایسین، آنتی

ها و مواد جیره پایه + ترکیب ویتامین -4پریماالك، 

 3/0و  Cو  Eگرم در کیلوگرم ویتامین میلی 200معدنی ) 

به ترتیب جیره  -6و  5گرم در کیلوگرم سلنیوم(، میلی

گرم از عصاره هیدروالکلی گیاه میلی 400و  200پایه + 

بیوتیك ز آنتیهمچنین سطح استفاده اداری بودند. تشنه

)سالینومایسین( و پروبیوتیك )پریماالك( بر اساس 

گرم بر میلی 500به ترتیب  توصیه شرکت سازنده

گرم میلی 225و  450، 900بیوتیك و کیلوگرم برای آنتی

در کیلوگرم به ترتیب برای دوره آغازی، رشد و پایانی 

در طول آزمایش پرندگان  .بودبرای پروبیوتیك 

نیازهای  دانه به آب و خوراك داشتند.دسترسی آزا

ها از کاتالوگ راس ها بر اساس سن آنای جوجهتغذیه

 آن متعادلهای غذایی بر اساس استخراج و جیره 308

های ترکیب جیره غذایی در دوره (.2007آویاژن، ) شد

 نشان داده شده است. 1مختلف پرورش در جدول 

نیوکاسل،  هایبرنامه واکسیناسیون برعلیه بیماری

برونشیت، آنفلوانزا و گامبورو طبق توصیه اداره 

بادی یك روزگی دامپزشکی منطقه و با گرفتن تیتر آنتی

های آزمایشی علیه ویروس بیماری انجام شد. همه گروه

روزگی به ترتیب از طریق  17و  7در روزهای  1نیوکاسل

اکسینه شدند. همچنین قطره چشمی و آب آشامیدنی و

از طریق آب  2علیه بیماری گامبورویون واکسیناس

آزمایش انجام شد.  21و  14آشامیدنی در روزهای 

 23ساعت تاریکی و  1برنامه نوری نیز به صورت 

داری مورد اندام هوایی گیاه تشنه ساعت روشنایی بود.

استفاده در این آزمایش، بدون آسیب به ریشه، با تأیید 

 ای شهرستان چرداولهکارشناسان منابع طبیعی، از کوه

  .آوری و در سایه خشك گردیداستان ایالم، جمع

                                                           
1  Nobilis®ND Clone 30; Intervet 
2  Nobilis®Gumboro D78, Intervet 
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 روزگي( 25-42روزگي( و پاياني ) 11-24روزگي(، رشد ) 0 -10ترکيب جيره غذايي پايه در دوره هاي آغازين ) -1جدول 
Table 1- Basal diet composition for starter (1-10 d), grower (11-24 d) and finisher (25-42 d) periods 

 

 

 جیره پایه )%(
Basal diet (%) 

 

 

 

 اجزاء خوراکی)%(
Ingradients (%) 

 
 روزگی( 42تا  25پایانی )

Finisher (25-42 days) 
 روزگی( 24تا  11) رشد

Grower (11-24 days) 
 روزگی( 10تا  1آغازین )

Starter (1-10 days) 

65.99 59.66 47.03 
 ذرت
Corn 

5.00 5.00 5.58 
 گندم
Weat 

10.28 16.15 29.02 
 پروتئین خام( %44کنجاله سویا )

Soybean meal (44% CP) 

11.50 11.48 10.00 
 گلوتن ذرت
Corn gluten 

3.09 3.34 3.50 
 روغن سویا
Soybean oil 

1.00 1.23 1.45 
 سنگ آهك
Limestone 

1.83 1.80 1.95 
 دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

0.20 0.20 0.20 
 نمك طعام
Common salt 

0.50 0.50 0.50 
 مکمل ویتامینه و معدنی*
Vitamin and Mineral premix 

0.57 0.58 0.52 
 متیونین -دی ال

DL-Methionine 

0.04 0.06 0.25 
 لیزین هیدروکلرید -ال

L-Lysine HCl 

 ترکیبات محاسبه شده   
Calculated composition 

3050 3000 2950 
 )کیلوکالری در کیلوگرم( قابل متابولیسمانرژی 

AME (kcal/kg) 

19 20 22 
 پروتئین خام )%(
Crude protein (%) 

1.1 1.2 1.3 
 الیزین )%(
Lysine 

0.52 0.54 0.56 
 متیونین)%(
Methionine 

0.88 0.90 0.92 
 متیونین + سیستئین )%(
Methionine + cystine (%) 

0.92 0.95 1.04 
 کلسیم )%(
Calcium (%) 

0.42 0.44 0.52 
 فسفر قابل دسترس )%(
Availiable phosphorus (%) 

0.30 0.31 0.31 
 گرم در کیلوگرم(سلنیم )میلی

Selenium (mg/kg) 
، Eالمللی ویتامین واحد بین 3D، 18 المللی ویتامین واحد بین A ،0003المللی ویتامین واحد بین 9000ها و مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره نهایی: مقدار ویتامین*

گرم ویتامین لیمی0 /012)پیردوکسین(،  6Bگرم ویتامین میلی 3 )ریبوفالوین(،  2Bگرم ویتامین میلی 6)تیامین(،  1Bگرم ویتامین میلی 3K ،8/1گرم ویتامین میلی 3

12B (سیانو  ،)3گرم ویتامین میلی 30کوباالمینB  ،)نیاسین(9ن گرم ویتامیمیلی 1B  )فولیك اسید(2گرم ویتامین میلی 24/0H  ،)گرم ویتامین میلی 10)بیوتین 

5B،)گرم سلنیوممیلی 2/0 گرم ید،میلی 1 گرم مس،میلی 10گرم آهن،میلی 08 ،گرم رویمیلی 100 گرم منگنز.میلی 100 ،گرم کولینمیلی  500 )پانتوتنیك اسید. 

Supplied per kilogram diet: vitamin A (retinyl acetate), 9,000 IU; vitaminD3, 3,000 IU; vitamin E (DL-α-tocopheryl acetate), 18 mg; 

vitamin K, 3 mg; thiamin, 1.8 mg; riboflavin, 6 mg; pyridoxine, 3 mg; vitamin B12, 0.012 mg; niacin, 30 mg; folic acid, 1 mg;biotin, 
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0.24 mg; pantothenic acid, 10 mg. choline, 500 mg, manganese, 100 mg; zinc 100 mg; iron, 80 mg; copper, 10 mg; iodine, 1 mg; 

selenium, 0.2 mg. 

 

در مراحل بعد پودر خشك شده این گیاهان آسیاب 

گردیده و از طریق روش ماسراسیون )خیساندن( با الکل 

گیری شد )تروشوا و همکاران اتانول و آب عصاره

( و سپس از عصاره هیدروالکلی استفاده گردید. 2007

برای اطالع از ترکیبات عصاره، نمونه عصاره با دستگاه 

(، (GC/MSکروماتوگرافی گازی/اسپکتروسکوپی جرمی 

، ساخت  MS Agilent 5975و GC Agilent 7890 مدل

 2آنالیز گردید. جدول  2010کشور آمریکا سال ساخت

ود در عصاره هیدروالکلی ترکیبات اصلی شیمیایی موج

 دهد. داری را نشان میگیاه تشنه
 

 داريترکيب شيميايي عصاره هيدروالكلي تشنه -2جدول 

Table 2- Chemical composition of 

hydroalcoholic extract of Scrophularia striata 

 اجزا میزان )%(
Compounds 

25.73 
 اولئیل آلکوهول 
Oleyl alcohol 

24.25 
 اکتیل فتاالت-ان-دی

Di-n-octyl phthalate 

16.35 
 بنزن دی کربوکسیلیك اسید  2و1

1,2 Benzenedicarboxylic acid 

5.13 
 کلروبنزآلدهیدتری

Trichlorobenaldehyde 

4.08 
 اتیلمتیلدی -بیس -فنول

Phenol-bis (dimethylethyl) 

3.40 
 اتیل بوتانال-2

2-ethyl-buanal 

 

های گوشتی هر واحد اك مصرفی جوجهوزن بدن و خور

گیری و روزگی اندازه 42و  24، 10آزمایشی در سنین 

روزگی از هر واحد  42ضریب تبدیل محاسبه گردید. در 

پرنده انتخاب و از طریق ورید بال آنها به  2آزمایشی 

های خون لیتر خون گرفته شد. سرم نمونهمیلی 2میزان 

کروتیوب منتقل گردید و به پس از انعقاد جدا شده و به می

دور در دقیقه با دستگاه  2000دقیقه با سرعت  15مدت 

 آلمان، Sigmaشرکت ، ساخت 30K-3 سانتریفیوژ مدل

های پروتئین تام، آلبومین، سانتریفیوژ شدند. غلظت

، کلسیم و HDLگلیسرید، کلسترول تام، گلوکز، تری

هی های سرم با کیت آزمایشگافسفر موجود در نمونه

شرکت پارس آزمون و دستگاه اسپکتروفتومتر 

گیری شدند. اندازه آلمان -Agilent ساخت ،CARYمدل

و  1های سرم با روابط ، در نمونهVLDLو  LDLمقدار 

 (: 1972محاسبه شد )فردوال و همکاران،  2

  = VLDLگلیسرید نمونه  میزان تری×  2/0    (1)

 –نمونه(   HDLنمونه + میزان  VLDL)میزان (2)

 LDLمیزان کلسترول نمونه = 

قطعه پرنده از هر تکرار  2روزگی(  42در پایان دوره )

بطور تصادفی انتخاب و از ورید بال خونگیری شد، 

های آزمایشی حاوی ماده ضد های خون به لولهنمونه

-منتقل و شمارش افتراقی گلبول (EDTA)انعقاد خون 

 های سفید خون )هتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و

ائوزینوفیل( با استفاده از روش رنگ آمیزی گیمسا انجام 

(. نسبت هتروفیل به لنفوسیت 1989شد )لسلی و فرانك 

 نیز محاسبه گردید.  

گیری هموگلوبین با استفاده از کیت شرکت زیست اندازه

هموگلوبین ومتشیمی به روش رنگ سنجی و سیان

خون  هایانجام گردید. جهت تعیین هماتوکریت، نمونه

دور در دقیقه  3000های موئین با سرعت موجود در لوله

دقیقه سانتریفیوژ شدند و سپس با استفاده  15به مدت 

کش هماتوکریت درصد هماتوکریت تعیین گردید. از خط

های قرمز از روش دستی به منظور شمارش تعداد گلبول

و با استفاده از الم هماسیتومتر نئوبار استفاده گردید 

 (.1990، )الیس

( با 2001) SASها بوسیله نرم افزار آماری تجزیه داده

ها انجام گرفت. مقایسه میانگین GLMاستفاده از رویه 

ای دانکن در سطح احتمال با استفاده از آزمون چند دامنه

های حاصل از این آزمایش در قالب داده انجام گرفت. 5%



 1397سال /4شماره  28هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش و ...                                                                                    ، طاهرپوریرستم     202

تجزیه  طرح کامالً تصادفی و طبق مدل آماری زیر مورد

 و تحلیل قرار گرفتند. 

ij+ e i+ T μ= ij Y 
ijY گیری شده )مشاهده مربوط به تیمار = صفت اندازه

i ،)امμ   ، میانگین کل =iT  اثر تیمار =i  ، امije ای = خط

 آزمایشی 

 

 نتايج و بحث

هرای برر عملکررد رشرد جوجرهآزمایشی تیمارهای تأثیر 

در دوره رشد  نشان داده شده است. 3گوشتی در جدول 

همه تیمارهای آزمایشی سبب کاهش  ،روزگی( 24تا  11)

دار خوراك مصرفی نسبت به تیمار شراهد شردند و معنی

داری کمترررین میررزان تیمررار سررطح اول عصرراره تشررنه

. همچنین در کرل (> 05/0P)مصرف خوراك را نشان داد 

مصرف خوراك کمترین روزگی(،  42تا  1دوره پرورش )

هرای تغذیره شرده برا تیمارهرای حراوی دهمربوط به پرنر

داری برود کره فقرط دارای سطوح مختلرف عصراره تشرنه

 . (> 05/0P)داری با تیمار شاهد بودند اختالف معنی

روزگری و  42ترا  25میزان افزایش وزن روزانه در دوره 

هرای روزگری( در تمرام گرروه 42تا  0کل دوره پرورش )

 مار شاهد باالتر برودحاوی مواد افزودنی در مقایسه با تی

(05/0P <)هرای حراوی افزودنری در . بطروری کره گرروه

مقایسرره بررا تیمررار شرراهد سرربب افررزایش وزن برردن شررد. 

تبردیل  بهبرود ضرریب ،هرای ذکرر شردههمچنین در دوره

 زمایشی در مقایسه برا گرروههای آگروهدر تمام خوراك 

در خوراك ترین ضریب تبدیل مناسبشاهد مشاهده شد. 

 42ترا  0روزگری و کرل دوره پررورش ) 42ترا  25 مرحله

 هرایتغذیره شرده برا جیرره هایپرندهمربوط به  روزگی(

-در دوره. (> 05/0P)بود  داریحاوی عصاره گیاه تشنه

داری در های مختلف پرورش و کل دوره اخرتالف معنری

  زمینه تلفات بین تیمارهای مختلف وجود نداشت.

استفاده از ین آزمایش، بر اساس نتایج بدست آمده از ا

گرم در میلی 400و  200داری در سطوح عصاره تشنه

سبب بهبود های گوشتی در جیره جوجه کیلوگرم جیره

مشابه خوراك ار وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل دمعنی

معدنی -بیوتیك، پروبیوتیك و مکمل ترکیبی ویتامینیآنتی

ضریب  کمتریندر مقایسه با گروه شاهد گردید. همچنین 

های در گروهدر بین تیمارهای آزمایشی خوراك تبدیل 

ثیر مثبت تأ. داری مشاهده شدحاوی عصاره تشنه

های بیوتیك و پروبیوتیك در جیره جوجهاستفاده از آنتی

های گوشتی گزارش شده گوشتی بر عملکرد رشد جوجه

. (2009و همکارن  و البیتاوی 2011لی و همکاران است )

( نیز 2005( و پاین و سودرن )2000)ران نیلور و همکا

به جیره  E نشان دادند که افزودن سلنیوم و ویتامین

 .های گوشتی داردتأثیر مطلوبی بر افزایش وزن جوجه

( گزارش نمودند که استفاده از 2001ساهین و همکاران )

گرم در کیلوگرم میلی 250به میزان  Cمکمل ویتامین 

و بازده غذایی شده است. جیره موجب بهبود وزن زنده 

ویتامین  استفاده از مکمل ترکیبی حاضر نیز در تحقیق

E ویتامین ،C  بر داری موجب بهبود معنیسلنیوم و

 تواند مرتبط با گردید که میهای گوشتی عملکرد جوجه

از طریق  در جیرهها این موضوع باشد که این مکمل

 سبب افزایش مقاومت به یآنتی اکسیدانخصوصیات 

های جوجهبیماری و متعاقب آن بهبود عملکرد رشد 

بر  داریعصاره تشنهتأثیر مثبت  گردد.میگوشتی 

-توان به خواص آنتیهای گوشتی را میعملکرد جوجه

میکروبی و برخی ترکیبات محرك رشد اکسیدانی، آنتی

)صفوی و همکاران  در این گیاه دارویی مربوط دانست

مشاهده نمودند که ( 2010) ولدیو  (. بهرامی2012

بیوتیکی عصاره الکلی برگ گل میمونی دارای اثرات آنتی

در شرایط آزمایشگاه بر باکتری استافیلوکوکوس 

خواص ( 2013آزادمهر و همکاران ) .باشدرئوس میاو

را مرتبط  داریگیاه تشنهمیکروبی و آنتی اکسیدانی  ضد

-نوترپنمو و هاکومارین فالوونوئیدها،با برخی ترکیبات 

 معرفی کردند.در عصاره این گیاه  ها
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خوراك  برهمراه با سلنيوم،  Cو   Eداري، آنتي بيوتيک و پرو بيوتيک و ترکيب ويتامين اثرات افزودن عصاره تشنه -3جدول

 هاي گوشتيمصرفي، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل خوراك جوجه

Table 3- Effect of Scrophularia striata extract, antibiotic, probiotic and a combination of vitamin E, 

vitamin C and selenium on feed intake, weight gain, and feed conversion ratio of broiler chickens 
 مؤلفه های آماری

Statistical components 
 تیمارها

Treatments 

 

2SEM value-P 
2SS 1SS V P A 1C  

 مصرف خوراك )گرم(        
Feed intake(g) 

4.267 0.288 261.8 266.8 257.8 265.4 272.0 267.8 
 روزگی 10-1

1-10 days 

16.42 0.003 bc 1023.0 c 1015.2 b 1071.2 bc 1056.0 bc 1047.4 a 1120.8 
 روزگی 24-11

11-24 days 

60.91 0.303 2879.0 2908.6 3035.2 2943.6 2927.2 3052.0 
 روزگی 42-25

11-24 days 

63.61 0.047 b 4163.8 b 4190.6 ab 4364.2 ab 4265.0 ab 4246.6 a 4440.6 
 روزگی 42-1

1-42 days 

 افزایش وزن )گرم(        
Weight gain (g) 

5.016 0.699 205.20 204.20 195.40 205.60 201.80 200.00 
 روزگی 10-1

1-10 days 

11.42 0.378 665.00 672.80 644.40 647.20 651.80 643.20 
 روزگی 24-11

11-24 days 

24.35 0.002 a 1541.6 a 1544.6 a 1548.8 a 1517.2 a 1518.4 b 1398.0 
 روزگی 42-25

11-24 days 

17.19 0.001> a 2411.8 a 2421.6 a 2388.6 a 2370.0 a 2372.0 b 2241.2 
 روزگی 42-1

1-42 days 

        

 ضریب تبدیل خوراك 

 گرم(در )گرم 
Feed conversion ratio (g g-1) 

0.029 0.493 1.28 1.31 1.32 1.29 1.35 1.34 
 روزگی 10-1

1-10 days 

0.037 0.002 ab 1.54 a 1.51 cd 1.66 bcd 1.63 abc 1.61 d 1.74 
 روزگی 24-11

11-24 days 

0.020 0.001> a 1.87 ab 1.88 c 1.96 bc 1.94 abc 1.93 d 2.18 
 روزگی 42-25

11-24 days 

0.021 0.001> a 1.73 a 1.73 b 1.83 b 1.80 ab 1.79 c 1.98 
 روزگی 42-1

1-42 days 
d-aباشدمی داریمعنی اختالف دارای مشابه غیر حروف با ردیف هر هایمیانگین (05/0>P .) 
.).050with different superscripts differ significantly (P< sMeans within rowd -a  
1 .C  :شاهد ؛A (؛در کیلوگرم میلی گرم 500) سالینومایسین بیوتیك: آنتیP  پری ماالك؛  : پرو بیوتیكVگرم میلی 200) : ویتامین و مواد معدنی

-عصاره تشنه : 2SS(؛ در کیلوگرم میلی گرم 200) داری: عصاره تشنه 1SS   ؛گرم در کیلوگرم سلنیوم(میلی 3/0و  Cو  Eدر کیلوگرم ویتامین 

 (.در کیلوگرم میلی گرم 400داری )

2 .= SEM ها(.  )خطای استاندارد میانگین 

1.C: Control, A: Antibiotics Salinomycin (500 mg/kg), P: Primalac probiotic (According to Catalog), V: (200 mg / kg 

ularia striata extract : Scroph2a striata extract (200 mg/kg), SS: Scrophulari1vitamin E and C, 0.3 mg / kg selenium), SS

(400 mg/kg). 

2. SEM: Standard error of means  
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که مصرف گیاهان  مطالعات زیادی نشان داده است

ترشحات هضمی همانند بزاق، صفرا و موکوس دارویی 

 ی گوارشیهامیت آنزیش فعالیافزموجب ك و یتحررا 

در ضریب تبدیل خوراك بهبود  ،یبه طور کلگردد. می

محصوالت گیاهان دارویی   هیتغذ با یگوشت یهاجوجه

( گزارش 2010 توسط بعضی از محققین )برنس و رورا

مصرف واسطه کم کردن به  تواندشده است که می

 . در مطالعهو عدم تاثیر بر افزایش وزن باشدخوراك 

 شیوره آزمادکل در ضریب تبدیل خوراك ، بهبود حاضر

بدن و هم کاهش مصرف  هم بواسطه افزایش وزن

 داری است. ثیر عصاره تشنهخوراك تحت تأ

های بیوشیمی خون آزمایشی بر فراسنجهتیمارهای تأثیر 

داده شده است.  نشان 4روزگی در جدول  42در سن 

تغذیه شده با  هایلبومین خون در گروهمیزان غلظت آ

-و سطح باالی عصاره تشنه معدنیمواد -ویتامینی تیمار

داری داری در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی

پروتئین خون نیز باالتر . میزان (>05/0P) یافتافزایش 

های حاوی مکمل های تغذیه شده با جیرهدر جوجه

-و سطوح مختلف عصاره تشنه مواد معدنی-ویتامینی

دار . همچنین افزایش معنی(>05/0P) مشاهده شدداری 

سطح باالی عصاره  به دنبالغلظت اسید اوریك خون 

بیوتیك آنتی داری در مقایسه با تیمار شاهد وتشنه

های غذایی استفاده . همه مکمل(>05/0P)مشاهده شد 

بیوتیك سبب شده در آزمایش حاضر به استثنای آنتی

. همه (>05/0P)شدند  LDLکاهش  غلظت کلسترول و 

در آزمایش حاضر به  های غذایی استفاده شدهمکمل

 HDLدار غلظت بیوتیك سبب افزایش معنینتیآاستثنای 

-در گروه HDLطوریکه باالترین غلظت خون گردید، به

داری های پروبیوتیك و سطوح مختلف عصاره تشنه

. میزان فسفر سرم خون نیز در (>05/0P)مشاهده شد 

معدنی و سطوح مختلف مواد -تیمارهای مکمل ویتامینی

داری افزایش یافت داری به طور معنیتشنه عصاره

(05/0P<) ،د،یسرگلییگلوکز، تر زانیم. در مقابل 

VLDL یشیآزما یمارهایت ریخون تحت تاث میو کلس 

 قرار نگرفت. 

-در جوجه را تعدادی از محققین افزایش سطح پروتئین

های گیاهی به افزایش های گوشتی تغذیه شده با افزودنی

افزایش   موجباند که مرتبط دانستهفعالیت تریپسین 

هضم پروتئین و در نتیجه افزایش سطح پروتئین خون 

(. از جمله معایب 2009وند و همکاران قلی) شودمی

های مضر در دسررتگاه گوارش، افزایش وجود میکروب

تجزیه پروتئین و اسرریدهای آمینه مررواد هضمی، فعالیت 

ی آمینه مصرفی و آمیناسرریونی پروتئین و اسیدهادی

افزایش سرررعت تجزیه آنها در اثر ترشح  همچنین

-ها میآز توسررط میکروبموادی از قبیل آنزیم اوره

گیاهان های استفاده از فراوردهبا توجه به اینکه  د.باش

دارویی سرربب کاهش جمعیت میکروبی مضر دستگاه 

شررود، لذا سرررعت تجزیه پروتئین و گوارش می

مینه مواد گوارشرری کاهررش یافته و مقادیر اسیدهای آ

شررود و بیشررتری از آنها جذب و در بدن ذخیره می

 گرددمی باالتر رفتن غلظت پروتئین خونمنجر به 

نتایج حاصل از این  .(2010)نوبخت و اقدم شهریار 

اسید اوریك سرم خون پرندگان که پژوهش نشان داد 

داری بطور نهعصاره تش باالیدریافت کننده سطوح 

. بیوتیك بودهای شاهد و آنتیداری بیشتر از تیماریمعن

های گوشتی افزایش غلظت اسید اوریك خون در جوجه

گردد باعث بهبود عملکرد و کاهش تنش اکسیداتیو می

 . (2004ماچین و همکاران )

دهد که نتایج مرتبط با پروفایل چربی خون نشان می

ثیر مثبتی بر متابولیسم تأ داریاستفاده از عصاره تشنه

های چربی و سرم دارد که از این نظر مشابه مکمل

مواد معدنی بود. مکانیسمی -پروبیوتیك و مکمل ویتامینی

های گیاهان دارویی سبب تغییر که به واسطه آن مکمل

شود به طور کامل های چربی خون میدر غلظت متابولیت

 -3فعالیت آنزیم فنولیك، ترکیبات پلیشناخته نشده است. 

 ردوکتاز A متیرل گلوتاریرل کروآنزیم-3-هیدروکسی

(HMG-CoA)  در نتیجه سرنتز  ؛نمایندرا مهار می
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شود که این عمل موجب می گردد.کلسرترول نیز مهار می

های کبدی افزایش در سطح سلول LDL هرایگیرنده

نیرز تسریع شود.  LDL در نتیجه کاتابولیسم یافته و

و تا میزان   LDLردوکتاز،  HMG-CoAهایدهمهارکنن

گلیسررید پالسرما را کراهش داده و کمتری غلظرت ترری

دهرد را افزایش می  HDLبره میرزان ناچیزی غلظت

 (.2008بارتو و همکاران )

 

بر برخي نيوم همراه با سل Cو   Eداري، آنتي بيوتيک و پرو بيوتيک و ترکيب ويتامين اثرات افزودن عصاره تشنه -4جدول

 فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي

Table 4- Effect of Scrophularia striata extract, antibiotic, probiotic and a combination of vitamin E, 

vitamin C and selenium on some biochemical parameters of broiler chickens 
 

 مؤلفه های آماری
Statistical 

components 

  

 تیمارها
treatments 

2SEM value-P 
2SS 1SS V P A C* 

 های پالسمامتابولیت
Plasma metabolites 

0.121 0.016 a 1.84 ab 1.62 a 1.82 ab 1.46 b 1.30 b 1.36 
 لیتر(آلبومین )گرم در دسی

Albumin (g/dl) 

0.226 0.010 a 3.72 a 3.66 a 3.80 ab 3.22 b 2.76 b 2.86 
 لیتر(پروتئین تام )گرم در دسی

Total protein (g/dl) 

0.594 0.010 a 5.44 ab 4.04 abc 3.66 bc 3.60 c 1.92 bc 2.72 
 لیتر(در دسیگرماسید اوریك )میلی

Uric acid (mg/dl) 

 لیتر(گرم در دسیگلوکز )میلی 148.6 158.4 171.0 187.4 172.6 189.6 0.122 11.30
Glucose (mg/dl) 

10.16 0.065 157.80 164.20 164.60 163.40 189.20 196.60 
 لیتر(دسیدرگرمگلیسرید)میلیتری

Triglyceride (mg/dl) 

5.967 0.001> b 184.0 b 190.8 b 186.0 b 185.6 a 209.4 a 222.4 
 لیتر(گرم در دسیکلسترول )میلی

Cholesterol (mg/dl) 

1.369 0.001> a 34.6 a 34.0 ab 31.8 a 33.0 bc 28.0 c 24.4 
 لیتر(گرم در دسیلیپوپروتئین با دانسیته باال )میلی

HDL (mg/dl) 

5.645 0.003 b 117.8 b 123.9 b 3121. b 119.9 ab 135.9 a 5151. 
 لیتر(گرم در دسیلیپوپروتئین با دانسیته پایین )میلی

LDL (mg/dl) 

2.033 0.065 31.56 32.84 32.92 32.68 37.84 39.32 

گرم در لیپوپروتئین با دانسیته خیلی پایین )میلی

 لیتر(دسی
VLDL (mg/dl) 

0.634 0.150 10.86 10.02 9.72 9.36 8.12 8.32 
 لیتر(گرم در دسیکلسیم)میلی

Ca (mg/dl) 

0.649 0.003 a 10.82 a 11.02 ab 9.92 bc 8.46 c 7.76 c 7.74 
 لیتر(گرم در دسیفسفر)میلی

P (mg/dl) 
c-a می داریمعنی اختالف دارای مشابه غیر حروف با ردیف هر هایمیانگین( 05/0باشند>P .) 
.)0.05Means within row with different superscripts differ significantly (P< c-a 
1 .C: شاهد؛A (؛در کیلوگرم میلی گرم 500) سالینومایسین بیوتیك: آنتیP (؛ )مطابق کاتالوگ ماالكیپر : پروبیوتیكVویتامین و مواد معدنی : 

:  2SS(؛ در کیلوگرم میلی گرم 200) داری: عصاره تشنه1SS ؛گرم در کیلوگرم سلنیوم(میلی 3/0و  Cو  Eگرم در کیلوگرم ویتامین میلی 200)

 (.در کیلوگرم میلی گرم 400داری )عصاره تشنه

2 .= SEM ها()خطای استاندارد میانگین  . 

1.C: Control, A: Antibiotics Salinomycin (500 mg/kg), P: Primalac probiotic (According to Catalog), V: (200 mg / kg 

vitamin E and C, 0.3 mg / kg selenium), SS1: Scrophularia striata extract (200 mg/kg), SS2: Scrophularia striata extract 

(400 mg/kg). 

2. SEM: Standard error of means.  
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در  خون HDL-Cغلظت  شیاثر ممکن است با افزا نیا

 یهامیآنز یدارا HDLباشد.  رتبطمربوطه م یهاگروه

و  دازیپراکس نیگلوتات ژهیمهم، به و دانیاکسیآنت

رسد یو به نظر م باشداز میدیدروپراکسیه دیپیفسفول

 یهادیپیفسفول نآسیب ندیده را جایگزی یهادیپیفسفول

  (.2009کند )مرادی و همکاران می LDLشده در  دیاکس

ثیر تیمارهای آزمایشی بر ، تأ5در جدول شماره 

های های هماتولوژی و شمارش تفریقی گلبولفراسنجه

 روزگی نشان داده شده است.  42سفید خون در سن 

 

سلنيوم بر برخي همراه با  Cو   Eبيوتيک و ترکيب ويتامين  داري، آنتي بيوتيک و پروافزودن عصاره تشنه اثرات -5جدول 

 هاي خوني جوجه هاي گوشتي در شرايط تجاري پرورشمتابوليت

Table 5- Effect of adding Scrophularia striata extract, antibiotic, probiotic and a combination of 

vitamin E, vitamin C and selenium on some blood metabolites of broiler chicks under commercial 

conditions

 

 مؤلفه های آماری
Statistical components 

  

 تیمارها
treatments 

2SEM value-P 
2SS 1SS V P A 1C های خونمتابولیت 

blood metabolites 

0.742 0.145 31.20 30.00 29.20 31.80 31.60 31.20 
 هماتوکریت)%(
  Hematocrit (%)  

0.889 0.156 12.40 10.80 9.20 11.40 12.20 10.40 
 لیتر(هموگلوبین )گرم در دسی

Hemoglobin (g/dl) 

1.221 0.001> a 64.60 bc 50.60 a 61.00 a 64.60 b 52.40 c 48.00 
 لنفوسیت)%(
Lymphocyte (%) 

1.519 0.001> d 31.80 ab 47.80 c 38.80 d 32.60 b 44.00 a 49.40 
 تروفیل)%(ه

Heterophile (%)  

0.048 0.001> c 0.494 ab 0.947 c 0.638 c 0.507 b 0.842 a 1.046 
 نسبت هتروفیل به لنفوسیت
Heterophile ratio to lymphocyte  

0.381 0.233 2.40 1.20 1.60 2.20 2.20 1.60 
 ائوزینوفیل )%(
Eosinophil (%)  

0.277 0.377 1.20 0.40 0.60 0.60 0.80 1.00 
 مونوسیت )%(
Monocyte (%)  

0.078 0.002 ab 2.72 c 2.43 bc 2.53 a 2.88 bc 2.48 c 2.40 
 (µl/610قرمز))گلبول

(µl/610 )RBC 

0.273 0.001> a 17.70 bc 16.08 b 16.83 a 18.09 bc 16.12 c 15.94 
 (µl/310گلبول سفید)

(µl/310 )WBC 

 (.P <05/0باشند )می داریمعنی اختالف دارای شابهم غیر حروف با ردیف هر هایمیانگین
Means within row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  

1 .C  :شاهد؛A (؛در کیلوگرم میلی گرم 500) سالینومایسین بیوتیك: آنتیP (؛ )مطابق کاتالوگ ماالكپری : پروبیوتیكVی: ویتامین و مواد معدن 

:  2SS(؛ در کیلوگرم میلی گرم 200) داری: عصاره تشنه 1SS ؛گرم در کیلوگرم سلنیوم(میلی 3/0و  Cو  Eگرم در کیلوگرم ویتامین میلی 200)

 (.در کیلوگرم میلی گرم 400داری )عصاره تشنه

2 .= SEM ها(.  )خطای استاندارد میانگین 

1. C: Control, A: Antibiotics Salinomycin (500 mg/kg), P: Primalac probiotic (According to Catalog), V: (200 mg / kg 

vitamin E and C, 0.3 mg / kg selenium), SS1: Scrophularia striata extract (200 mg/kg), SS2: Scrophularia striata extract 

(400 mg/kg).                  2. SEM: Standard error of means 
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داری سبب تیمارهای پروبیوتیك و سطح باالی تشنه

های قرمز خون نسبت به سطح پایین افزایش تعداد گلبول

گرم در کیلوگرم جیره( و میلی 200داری )عصاره تشنه

های سفید (. همچنین تعداد گلبولP<05/0شاهد گردید )

های پروبیوتیك و سطح باالی عصاره خون در گروه

به سایر تیمارهای آزمایشی افزایش  داری نسبتتشنه

(. همه تیمارهای آزمایشی به استثنای P<05/0نشان داد )

داری سبب افزایش گرم عصاره تشنهمیلی 200سطح 

میزان لنفوسیت و کاهش میزان هتروفیل و نسبت 

. کمترین (P<05/0)هتروفیل به لنفوسیت خون گردید 

دریافت  نسبت هتروفیل به لنفوسیت مربوط به تیمار

گرم عصاره تشنه داری بوده است میلی 400کننده سطح 

که بجز تیمارهای دریافت کننده پروبیوتیك و مکمل 

داری با سایر معدنی دارای اختالف معنی-ویتامینی

(. غلظت هموگلوبین و درصد P<05/0تیمارها بود )

ثیر أهماتوکریت، مونوسیت و ائوزینوفیل تحت ت

مطالعات طغیانی و نگرفت.  تیمارهای آزمایشی قرار

( افزایش میزان هموگلوبین، هماتوکریت 2010قیصری )

ه وگلبول قرمز را در اثر مصرف گیاهان دارویی در جیر

ثیر مثبت گیاهان تأ طیور گوشتی گزارش نمودند و

-پارامترهای خونی به خاصیت آنتیاین بر را دارویی 

بیان  ن. این محققیانداکسیدانی این گیاهان نسبت داده

اکسیدانی از پراکسیدشدن اند که این خاصیت آنتیکرده

های قرمز خون جلوگیری و در نتیجه میزان غشاء گلبول

( 2005یابد. ساریکا و همکاران )همولیز آن کاهش می

های گیاهی بر بیان کردند که اثرات سودمند عصاره

های گوشتی در شرایط های خونی جوجهفراسنجه

کند. افزایش تعداد یشتر نمود پیدا مینامناسب پرورش ب

های سفید بیانگر تحریك سیستم ایمنی بدن میزبان گلبول

های سفید خون باشد. احتماالً افزایش تعداد کل گلبولمی

توان نوعی ایمنی ناشی از مصرف گیاه دارویی را می

دانست؛ از طرف دیگر خواص ضد ویروسی، ضد 

-دارویی و سینهای باکتریایی و ضد قارچی ترکیب

بهبود عملکرد سیستم ایمنی مؤثر بر توانند بیوتیك می

باشند و محیط را برای تهاجم عوامل خارجی نامناسب 

-لکوسیت ها،لنفوسیت (.2007سازند )جازیال و همکاران 

 تیموس، نظیر لنفوئیدی هایبافت در هستند که هایی

 عادی حالت در شوند.می یافت لنفاوی هایو عقده طحال

ها لنفوسیت میکروبی، حمالت و بیماری وجود و عدم

 تشکیل داده و را طیور خون سفید هایگلبول اکثریت

 و بادیآنتی تولید وظیفة نهایت در که هستند هاییسلول

 عهده به سلولی را واسطة با ایمنی تظاهرات همچنین

از  و انداختن دام به نیز هاهتروفیل عمل تریندارند. عمده

 باشدفاگوسیتوز می عمل بوسیلة خارجی ذرات نبرد بین

 نمودن جهت مشخص مهمی شاخص آنها تعداد افزایش و

 باشد.می بدن در زابیماری و میکروبی عوامل وجود

 در مهمی ها شاخصلنفوسیت به هاهتروفیل نسبت

 نسبت این چقدر هر باشد ومی بدن ایمنی سطح ارزیابی

 بوده باال بدن ایمنی طحس مقدار نیز همین به کمتر باشد،

-می بهبود زابیماری عوامل مقابل مقاومت در احتمال و

 د. یاب

 با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، افزودن

به جیره غذایی  داریگرم عصاره تشنهمیلی 400ح سط

عالوه بر بهبود رشد و  تواندهای گوشتی میجوجه

متابولیکی  سبب بهبود وضعیتخوراك  راندمان تبدیل

بیوتیك و به عنوان جایگزینی برای آنتی تواندگردد و می

 .قرار گیردهای رایج مورد استفاده سایر افزودنی
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Introduction: Many researches have been conducted to find suitable alternatives for antibiotics and 

were all looking for additives that could produce similar results in the control of infectious diseases, 

improving the growth performance and feed efficiency. Essential oils and herbal extracts are 

considered as one of the main sources of natural pharmaceutical compounds with anti-microbial and 

anti-inflammatory properties. In the study of Rostami et al. (2015), it has been shown that dietary 

supplementation with Scrophularia striata powder at the level of 0.8 % of diet improved 

performance and immune response of meat-type chickens when compared with antibiotic 

supplement. However, due to the lack of research about the influence of S. striata extract on broiler 

performance, this study was conducted to evaluate the effect of S. striata extract on male broiler 

growth performance, blood biochemistry and hematology, and to compare them with three feed 

additives (antibiotic, probiotic and vitamin E + vitamin C + selenium complex). 

Materials and methods: A total number of 450 one-day-old male Ross 308 broiler chicks were 

divided into 30 groups of 15 chicks each (six treatments and five replicates per treatment). The six 

experimental treatments were as follows: corn – soybean meal basal diet with no additives (control 

diet) and basal diet containing salinomycin antibiotic, probiotic, vitamin E + vitamin C + selenium 

complex (VS, 200 mg/kg vitamin E and C and 0.3 mg/kg selenium), 200 and 400 mg/kg S. striata 

extract (SSE1 and SSE2). Feed intake (FI) and body weight gain (BWG) were recorded in each 

phase feeding periods as starter (0-10 d), grower (11-24 d) and finisher (25-42 d) and feed 

conversion ratio (FCR) was calculated. To study the effects of different treatments on blood 

biochemistry and hematology, blood samples of two birds from each replicate were collected from 

the wing vein at the end of experiment. Samples containing EDTA were stored in ice box and 

immediately transferred to the laboratory for analyses. The other samples were centrifuged at 

2,000×g for 10 min and frozen at −20°C until analysis. The red blood cell (RBC) and white blood 

cell (WBC) counts were determined by a hemocytometer method using Natt–Herrick solution; 

hematocrit (packed cell volume) and hemoglobin values were measured by microhematocrit and 

cyanmethemoglobin methods, respectively (Kececi et al. 1998). To determine blood leukocyte 

profiles, 100 leukocytes per samples were counted by an optical microscope according to protocol 

described by Lucas and Jamroz (1961). The heterophil (H)/lymphocyte (L) ratio was then 

calculated. Biochemical parameters consisted of glucose, total protein, albumin, uric acid, 

triglyceride, total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), very-low-density 

lipoprotein (VLDL-C), and low-density lipoprotein cholesterol (LDLC), lipase, calcium and 

phosphorus. All analyses were made using the commercial kits (Pars Azmoon, Iran) and a standard 

auto analyzer apparatus (Biotecnica, BT-3000, Rome, Italia), except for calcium. Calcium (Ca) 

value was determined by the atomic absorption spectrophotometer (Shimadzu AA-6200, Tokyo, 

Japan). The data were analyzed in a completely randomized design by ANOVA using the General 

Linear Model (GLM) procedure of SAS Institute. 
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Results and discussion: In the grower (days 11–24) and the overall (days 1–42) experimental 

periods, the FI of the SSE1 and SSE2 groups was lower (P < 0.05) compared with the control group. 

During the finisher (25-42 d) and whole experimental periods, the BWG and FCR were better (P < 

0.05) in all experimental treatments compared with control group, where the birds fed diet SSE1 and 

SSE2 had the best BWG and FCR. The blood protein and albumin in the birds fed diet SSE2 was 

significantly higher than in birds fed the control and antibiotic diets. All diets, except diet M, 

decreased cholesterol and LDL levels compared with the control diet. Feeding SSE1 and SSE2 diets 

increased blood phosphorus concentration and blood lipase activity protein deposition; additionally, 

feeding SSE2 diet significantly increased blood calcium level. Furthermore, broilers fed the 

antibiotic and SSE2 diets had higher blood hemoglobin level and lower WBC counts compared with 

VS treatment (P < 0.01). The birds fed any of the diets, except diet SSE1, exhibited lower H/L ratio 

than those fed the control diet. The better BWG and FCR in broilers which fed 200 and 400 mg/kg 

S. striata extract reveals that the impact of phytogenic products on performance could be related to 

the presence of growth-promoting substances in these herbs. In general, an improvement in FCR of 

chickens when feeding herbal products has been proven in the majority of the studies recently 

reviewed by Brenes and Roura (2010), who indicated that in most researches the improvement in 

FCR comes as a result of decreasing in FI at a largely unaffected BWG. However, in this study S. 

striata extract-containing treatments not only decreased FI, but also increased BWG. Polyphenolic 

compounds inhibit the activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMG-CoA) 

enzyme; hence, the synthesis of cholesterol is inhibited. This action increases the LDL receptors at 

the surface of the hepatocytes and, as a result, accelerate LDL catabolism. HMG-CoA reductase 

inhibitors, reduce blood LDL, and to a lesser extent, blood triglyceride concentrations and slightly 

increase HDL concentrations (Barreto et al., 2008). Monsef-Esfahani et al. (2010) discovered that 

the essential oils and extracts from S. striata contain quercetin, which have important antioxidant 

activity. Therefore, enhanced lymphocyte percentage and decreased H/L ratio by the SSE2 

treatment, along with the cell protection against oxidative stress, seemed to contribute to the higher 

WBC count reported in this study. 

Conclusion: According to the results, the 400 mg/kg S. striata extract can be used as an alternative 

to antibiotics and other commonly used additives at the level of to the diet of broiler chickens.  
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