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چكيده
بهمنظور بررسی تأثکر پودر دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش در جکر بر عمللرد ،خصوصکات الشه ،تهککرات ریخعشناستی و  pHرود  ،و
وض کع اک کداسکون سرم خون ،آزمایای با استفاد از  450قط ه جوج گوشتی یشروز (هر دو جتن ) ستوی راس  308در قاوتب
طرح کامالً تصادضی با شش تکمار ،پنج تلرار ،و  15قط ه جوجه در هر تلرار بهمدت  42روز انجام شتدی تکمارهتای آزمایاتی شتام
جکرۀ شاهد (ضاقد هرگونه اضزودنی) و جکر های حاوی سه گرم در ککلوگرم از پودرهای دارچتکن ،زردچوبته ،و مکختش ،جکترۀ حتاوی
مخلون آنها (از هرکدام به مکزان دو گرم در ککلوگرم) ،و جکرۀ حاوی ضالوض فووکپول ( 0/5گرم در هر ککلوگرم) بودی مصرف خوراک،
اضزایش وزن ،ضریب تبدی  ،و خصوصکات الش جوجههای گوشتی تحعتأثکر تکمارهای آزمایای قرار نهرضعی ن تبع طتول پترز بته
عمق کریپع ناحک ژژنوم در جوجههای تهذیهشد با جکرۀ حاوی مخلون دارچکن ،زردچوبه ،و مکختش بکاتتر از پرنتدگان تکمارهتای

شاهد ،ضالوض فووکپول ،و دارچکن بود ()P>0/05ی مصرف اضزودنیهای خوراکی باع

کتاهش  pHمحتویتات دوازدهته در مقای ته بتا

تکمار شاهد شد ()P<0/05ی غلظع ماووندیآودئکد سرم خون جوجههای تهذیهشد با جکترۀ شتاهد و جکترۀ حتاوی مکختش بکاتتر از
پرندگان سایر تکمارهای آزمایای بود ()P<0/05ی بهطور کلی ،استفاد از پودر زردچوبه بهصورت تنها و یا مخلون با پتودر دارچتکن و
مکخش ،میتواند جایهزین مناسبی برای آنتیبکوتکشها و همننکن برای اصالح  pHمحتویات دوازدهه ،پایداری اک کداتکو سرم خون ،و
صفات مورضوووژیش ژژنوم جوجههای گوشتی باشدی
كلیدواژهها :ارتفاع پرز ،جوجههای گوشتی ،گکاهان دارویی ،ماووندیآودئکد ،مصرف خوراکی
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مقدمه

جکر موجب اضزایش ت داد سلولهتای الیت پوشاتی رودۀ

اضزایش نهرانیها در زمکن بروز مقاومع آنتتیبکتوتکلی در

جوجههای گوشتی شد [ . ] 3اضزودن اسان

بتاکتریهتای بکمتاریزای ان تان و دام و منتع مصترف

جوجههای گوشتی عمللرد رشتد و خصوصتکات الشته را

آنتیبکوتکشهای محرک رشد در اغلتب کاتورهای جهتان،

بهبود بخاکد [ . 1مکخش و ترککبات آن تتأثکرات مثبتتی بتر

اضزایش تقاضا برای جایهزینهای ایمنتر بتهمنظتور کنتترل

قابلکع ها  ،جم کع مکلروبی ،خصوصکات ریخعشناسی

بکماریها و نکز اضزایش بازد تووکد در صن ع پرورش طکور

رود و عمللرد رشد پرند دارد [ 3و ]19ی

مکخش به جکرۀ

[

را بهدنبتال داشتته استع [ ] 1ی ترککبتات متفتاوتی همنتون

هدف از پتژوهش حاضتر ،بررستی تتأثکرات کتاربرد

پروبکوتکشها ،پتریبکوتکتشهتا ،استکدهای آوتی ،و گکاهتان

انفتترادی و مخلتتون پتتودر گکاهتتان دارویتتی دارچتتکن،

دارویی بهطور گ ترد مطاو ه شد اندی ملانک

هتای عمت

زردچوبه ،و مکخش در جکر در مقای ه بتا آنتتی بکوتکتش

گکاهان دارویتی بتهطتور عمتد شتام اثتر ضتدباکتریایی،

ضالوض فووکپول بر عمللرد ،خصوصکات ریخع شناسی و

تهککرات باضتی دستها گوارش ،تحریش ترشل آنتزی هتای

استتکدی رود  ،و وضتت کع اک کداستتکون ستترم ختتون

گوارشی ،تنظک سک تت ایمنتی ،و تتأثکرات آنتتیاک تکدانی

جوجه های گوشتی بودی

ه تند [] 3ی گکاهان دارویی و ماتقات آنهتا باعت

بهبتود

اشتها ،اضزایش ترشحات م د  ،تحریش ترشتل آنتزی هتای

مواد و روشها

دستها گوارش ،تأثکر بر جم کع مکلروبی رود  ،و درنتکجه

ت داد  450قط ه جوج گوشتی یتشروز مخلتون هتر دو

بهبود قابلکع ها و عمللرد پرند میشوند [ 16ی دارچکن،

جن

سوی راس  308به  30گرو 15قط های بتا مکتانهکن

زردچوبه ،و مکخش گکاهان دارویی با خواص آنتیاک کدانی

وزنی تقریباً م اوی ( 40گترم) ،تق تک و هتر پتنج قفت

ه تند [ 17ی

بهطور تصادضی به یلی از تکمارهای آزمایای اختصتاص و

[

[

از یش تا 42روزگی با جکر های آزمایای شتام

دارچکن (با نام علمی  )Cinnamon zelanicumحتاوی

1ی جکترۀ

سکناماودئکد اسع که ض اوکع ضداک تکدانی و ضتدمکلروبی

پایه (شاهد)2 ،ی جکرۀ پایته حتاوی  0/5گترم در ککلتوگترم

بهبتود

آنتیبکوتکش ضالوض فووکپول3 ،ی جکرۀ پایه حاوی سه گرم در

قابلکتتتع هاتت متتتواد مهتتتذی [ ]14و بهبتتتود فرضکتتتع

ککلوگرم دارچکن4 ،ی جکرۀ پایه حاوی سه گرم در ککلتوگرم

آنتیاک کدانی سرم خون [ 12جوجههای گوشتی میشتودی

زردچوبه5 ،ی جکرۀ پایه حاوی سه گرم در ککلوگرم مکخش،

زردچوبه (با نام علمی  )Curcuma longaحاوی کورکومکن

و 6ی جکرۀ پایه حاوی شتش گترم در ککلتوگرم از مخلتون

اسع که نقش مهمی در ممان ع از اک کداسکون چربتیهتا

دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش (هرکدام به مکزان دو گترم در

در بدن ایفا متیکنتد [ . ] 25استتفاد از کورکتومکن موجتب

ککلوگرم) تهذیه شدندی جکرۀ پایه براستاس ذرت و کنجاوت

اضزایش طول و عرض پرزهای دوازدهته ،ژژنتوم ،و ایلئتوم

سویا و بر طبق جداول نکازهای متواد مهتذی جوجتههتای

جوجههای گوشتی میشود [ . ] 20اضزودن زردچوبه به جکر

گوشتی سوی راس  308و جداول استاندارد غتذایی تنظتک

[

دارد [ . 12مصرف روغن دارچکن در جکتر  ،باعت
[

[

باع

شد (جدول  . 21[ )1خوراک مصرضی و وزن بدن در پایان

بهبود عمللترد جوجتههتای گوشتتی متیشتود [] 8ی

مکختتتش ( )Caryophyllus aromaticus L.تتتتأثکرات

هر دور انداز گکری و اضزایش وزن روزانه و ضریب تبدی

ضدمکلروبی و ضداک کدانی دارد [ . 9مصترف مکختش در

محاسبه شدی

[
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب مواد مغذی جیرۀ پایه در دورههای آغازین ،رشد ،و پایانی
آغازین

رشد

پایانی

(1-14روزگی)

(15-28روزگی)

(29-42روزگی)

ذرت

56/06

58/14

62/01

کنجاو سویا ( 44درصد پروتئکن خام)

37/98

35/93

31/89

روغن سویا

1/55

2/12

2/46

1/35

1/15

1/10

کربنات کل ک

1/75

1/45

1/39

نمش

0/31

0/31

0/31

دیالمتکونکن

0/31

0/28

0/21

ال-وکزین هکدروکلرید

0/19

0/12

0/13

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

اجزای جکر (درصد)

1

مونوکل ک ض فات

2

ملم ویتامکنی
3

ملم م دنی

مواد مهذی محاسبهشد
انرژی قاب سوخعوساز (ککلوکاوری در

2879

2950

3017

پروتئکن خام (درصد)

22/00

21/20

19/73

کل ک (درصد)

0/99

0/84

0/80

ض فر قاب دسترس (درصد)

0/47

0/42

0/40

متکونکن+سک تئکن (درصد)

1/01

0/97

0/86

وکزین (درصد)

1/40

1/29

1/19

ککلوگرم)

1ی منوکل ک ض فات استفاد شد حاوی  23درصد ض فر و 15درصد کل ک بودی
2ی هر  2/5ککلوگرم ملم ویتامکنی حاوی  9000000واحد بکناومللی ویتامکن  2000000 ،Aواحد بکناومللی ویتامکن  18000 ،D3مکلیگرم ویتتامکن ،E
 2000مکلیگرم ویتامکن  1800 ،K3مکلیگرم تکامکن 6600 ،مکلیگرم ریبوضالوین 10 ،گرم اسکدپانتوتنکش 30 ،گرم نکاسکن 3000 ،مکلیگرم پکریدوک کن،
 15مکلیگرم کوباالمکن 100 ،مکلیگرم بکوتکن 1000 ،مکلیگرم اسکدضووکش 500 ،گرم کووکن کلراید ،و  100گرم آنتیاک کدان بودی
3ی هر  2/5ککلوگرم ملم م دنی حاوی  100گرم منهنز 100 ،گرم روی 50 ،گرم آهن 10 ،گرم م  1000 ،مکلیگرم ید ،و  200مکلیگرم سلنکوم بودی

ریخعشناسی رودۀ کوچش ،قط ات دوسانتیمتری از ناحک

در  28و 42روزگی ،بترای انتداز گکتری مکتانهکن وزن
ن بی اندامهای داخلی در مقای ه با وزن بدن ،از هر تلترار

ژژنوم و ایلئوم پرند ها در 28روزگی بریتد شتد و ب تد از

دو قط ه (مرغ و خروس) با وزن نزدیش به مکانهکن گترو

ش تاو و خارجکردن محتویات آن با سرن

حتاوی سترم

انتختتتاب و کاتتتتار شتتتدندی بتتترای بررستتتی تهککتتترات

نملی 0/9درصد ،بالضاصله داخ بتاضر ضرمتاوکن 10درصتد
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از سه مرحله ت تویض ضرمتاوکن و تثبکتع،

نبود (جدول )2ی مصرف مقادیر صفر ،6/6 ،3/3 ،و  10گرم

قرار گرضعی پ

برشهایی از نمونههای بتاضتی در مقتاطع پتنج مکلرومتتری

زردچوبه در هر ککلوگرم جکر بر مکانهکن مصرف ختوراک

از پتاراضکنگکتری بتا زایلتن و

و اضاضهوزن روزان جوجههای گوشتی از یش تا 42روزگی

آبدهی با اتک اول  ،رن آمکزی باضعهای پایدارشد روی

تأثکری ندارد که با نتایج حاص از تحقکق حاضتر مطابقتع

الم بتته کمتتش هماتوک تکلکن و ائتتوزین انجتتام شتتدی بتترای

داشع []22ی اضزودن  2/5گرم پودر زردچوبه یا دارچتکن و

بررسی باضعهای تهکهشد از مکلروستلوج نتوری متصت

یا  0/1گرم آویالمای تکن در هتر ککلتوگرم جکتر  ،مصترف

با کمش دوربکن نصتبشتد

خوراک و اضزایش وزن بدن جوجههای گوشتی در یتش تتا

روی مکلروسلوج ،عل هایی از مح مورد نظتر گرضتته

42روزگی را تحعتأثکر قرار نداد []18ی مصرف عصار های

شد و با نرماضزار  ،EPIX XCAPخصوصکات ریخعشناسی

پونه ،مکخش ،دارچکن ،ضلف قرمز [ ]4و روغتن دارچتکن و

پرزهای رود انداز گکری شد []26ی در پایان دورۀ آزمایش،

مکخش [ ]19در جکترۀ غتذایی ،تتأثکرات مثبتتی بتر عمللترد

دو قط ه پرند از هر تلرار بهصورت تصادضی انتخاب و از

جوجههای گوشتی ندارد .مصرف  0/5گرم پودر دارچکن []2

از تهک سرم ،مقدار 0/5

مکخش [ ]1در هر ککلتوگرم جکتر

روی الم قرار داد شدی پت

به کامپکوتر استفاد شدی سپ

ورید بال آنها خونگکری شدی پ

و یا  300مکلیگرم اسان

مکلیوکتر سرم با یش مکلیوکتر اسکدتریکلرواستکش مخلتون

باع

و بتتا ستتانتریفکوژ  4200دور در دقکقتته بتتهمتتدت  10دقکقتته

با نتایج تحقکق حاضر مطتابق نک تعی بتهنظتر متیرستد کته

 0/5مکلیوکتر از

اختالف در نتایج آزمایشهای گونتاگون متیتوانتد بتهعلتع

محلول رویی با  0/5مکلیوکتتر محلتول استکدتکوباربکتوریش

وجود تفاوت در شرای انجام آزمایشها ازقبکت تفتاوت در

0/67درصد مخلون شد و به مدت  10دقکقته در بتنمتاری

شرایطی محکطی مح انجام آزمایش ،تفاوت در سطل ایمنی

از سردشدن،

مادری و اکت ابی پرندگان آزمایششتد  ،تنتوع در ککفکتع و

مکتزان جتتذب آن در طتتول متوج  532نتتانومتر بتتا دستتتها

تازگی اقالم خوراکی و اضزودنیهای جکر  ،و مقتدار و روش

استتپلتروضتومتر شتتکمادزو انتتداز گکتتری شتتد و مکتتزان

مصرف اضزودنیهای خوراکی با مناأ گکاهی باشدی

سانتریفکوژ و مایع رویی آن جدا شدی سپ

جوش  100درج سانتیگراد قرار گرضعی پ

بهبود عمللرد رشد در جوجههای گوشتی میشود کته

ماووندیآودئکد سرم با استفاد از منحنی استاندارد بهدستع

بازد الشه و وزن ن بی اندام های داخلتی جوجتههتای

آمد []11ی داد های آزمایش با نرماضزار آماری ،2001( SAS

گوشتی در  28و 42روزگی تحتعتتأثکر تکمارهتای غتذایی

ن خ  )8برای مدل آماری [ ]1تجزیه و مکانهکنها به کمش

قرار نهرضع (جدولهای  3و )4ی مصرف سطوح  ،2/5پنج،

آزمون توکی مقای ه شدند []24

و هفع گرم زردچوبه در هر ککلوگرم جکر تأثکری بتر وزن
Yij=µ+αi+eij

ن بی طحال ،کبد ،و ووزاوم د در هکچیش از مراحت دورۀ

در این رابطه  Yijمقدار هر مااهد  µ ،مکانهکن جام ه،

پرورش ندارد که با نتتایج تحقکتق حاضتر همختوانی دارد

()1
 αiاثر تکمار ،و  eijخطای آزمایش اسعی

[]10ی این نتایج در تواضق با گزارشی استع کته استتفاد از
عصارۀ گکاهانی چون آویاتن و رزمتاری تتأثکری بتر وزن

نتایج و بحث

ن بی اندامهای محوط بطنی جوجتههتای گوشتتی ازقبکت

اثر تکمارهای آزمایای بر مکزان مصترف ختوراک ،اضتزایش

سنهدان ،کبتد ،ووزاوم تد  ،چربتی محوطت بطنتی ،و رود

وزن روزانه ،و ضریب تبدی جوجههای گوشتتی م نتیدار

نداشع []14ی
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مصرف جکر های حاوی اسان

مکختش باعت

سالمتی و سن پرند  ،و وجود سایر ترککبات مؤثر بر شترای

اضتزایش

بازد الشه و کاهش وزن ن بی دستها گوارش جوجتههتای

داخلی دستها گوارش موجود در جکر اسعی اضزون بتر آن،

گوشتی به ن بع گرو شاهد میشود []1ی همننتکن اضتزودن

ن بع تأثکرپذیری اندامهای داخلی از وجتود متواد اضزودنتی

 2/5گرم پودر دارچکن در هتر ککلتوگرم جکترۀ جوجتههتای

گکاهی در جکر ب تهی به مکزان تأثکرپذیری دستها گتوارش

کاهش وزن طحال در مقای ه با گترو شتاهد

و غدد ضمکمهای گوارشی از این مواد دارد ،بته گونتهای کته

گوشتی باع

بروز تهککراتی در جم کتع مکلروبتی

شد []18ی بهنظر میرسد تفاوت در نتایج تحقکقات گونتاگون

اگر مواد اضزودنی باع

بهدوک تفاوت در شرای آزمتایش ،نتوع ،و مقتدار اضزودنتی

محک رود  ،سوخعوساز کبد ،ترشحات آنزیمی ،و یا مکزان

گکاهی ،روش مصرف (پتودر خاتش ،عصتار  ،و روغتن) و

تلثکر سلووی در دیوارۀ رود شود ،میتوانند بر ن بع برختی

نوع اندام گکا (دانه ،برگ ،ساقه ،یتا ریاته) ،ترککتب جکتر ،

از اندامهای داخلی نکز مؤثر باشندی

جدول  .3بازده الشه و وزن نسبی اندامهای داخلی جوجههای گوشتی در 28روزگی (نسبتی از وزن زنده)

الشه

ووزاوم د

طحال

بورس

سنهدان

کبد

دوازدهه

ژژنوم

ایلئوم

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

شاهد

59/1

0/37

0/12

0/25

3/35

2/79

1/34

2/64

2/64

ضالوض فووکپول

59/7

0/37

0/15

0/23

3/01

2/81

1/33

2/36

2/25

دارچکن

58/7

0/42

0/12

0/23

2/94

2/94

1/33

2/94

2/94

زردچوبه

59/0

0/43

0/13

0/25

3/26

2/89

1/43

2/89

2/55

59/0

0/42

0/12

0/19

3/32

2/79

1/34

2/80

2/40

تکمار

مکخش
1

58/0

0/37

0/15

0/23

2/88

3/13

1/57

3/25

1/75

مخلون

خطای م کار مکانهکنها

0/887

0/024

0/017

0/031

0/167

0/239

0/107

0/270

0/293

سطل احتمال

0/898

0/267

0/661

0/819

0/208

0/900

0/560

0/324

0/134

1ی مخلون شام دو گرم در ککلوگرم از هر یش از گکاهان دارویی دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش اسعی
جدول  .4بازده الشه و وزن نسبی اندامهای داخلی جوجههای گوشتی در 42روزگی (نسبتی از وزن زنده)

تکمار

الشه

چربی

ووزاوم د

طحال

بورس

سنهدان

شاهد

65/9

0/76

0/24

0/11

0/04

1/69

2/05

ضالوض فووکپول

65/3

0/81

0/26

0/10

0/06

1/84

2/03

0/82

دارچکن

65/1

0/87

0/24

0/09

0/04

1/77

1/97

0/86

1/78

زردچوبه

64/7

0/76

0/27

0/11

0/07

1/70

2/06

0/86

1/85

1/49

مکخش

65/3

0/66

0/26

0/13

0/05

1/85

1/96

0/84

1/79

1/33

65/3

0/60

0/25

0/11

0/03

1/70

1/97

0/84

1/79

1/41

1

مخلون

کبد

دوازدهه

ژژنوم

ایلئوم

0/83

1/66

1/39

1/70

1/45
1/43

خطای م کار مکانهکنها 0/016 0/082 0/780

 0/009ی0/067 0/012

0/034 0/102

0/063 0/107

0/715 0/240 0/932

0/329

0/951 0/965

0/617 0/825

سطل احتمال

0/206 0/152

1ی مخلون شام دو گرم در ککلوگرم از هر یش از گکاهان دارویی دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش اسعی
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مقادیر  pHمحتویات دوازده پرنتدگانی کته جکتر هتای

تأثکر مصرف جکر های حاوی دارچکن ،زردچوبته ،و مکختش

حاوی اضزودنیهای آزمایششد را دریاضع کردنتد ،کمتتر از

بر  pHمحتویات دستها گوارش جوجههای گوشتتی یاضتع

پرندگان شاهد بود (( )P>0/05جدول )5ی نتایج این تحقکتق

نادی بکن سالمع دستها گوارش و  pHمحتویات گوارشتی

با دیهتر گتزارشهتا ،مبنتی بتر کتاهش  pHرود در هنهتام

جوج گوشتی رابطه وجود دارد ،بهطوریکته مقتادیر پتایکن

مصتترف جکتتر هتتای حتتاوی پروبکوتکتتش و گکاهتتان دارویتتی

 pHبکانهر شرای مناسب دستها گوارش و درنتکجته بهبتود

تجاری ،مطابقع دارد []5ی استفاد از گکا آرتمکزیا در تهذیت

مکتتزان رشتتد پرنتتد استتع []7ی ایجتتاد و دوام  pHپتتایکن در

کتاهش  pHمحتویتات دستتها

دستها گوارش جوجههای گوشتی برای حفظ سالمتی پرند

گوارش میشود []5ی همننکن مصرف جکترۀ غتذایی حتاوی

اهمکع دارد زیرا اسکدیت محتویات گوارشی میتوانتد بترای

عصار های گکاهی پون کوهی ،دارچتکن ،و آویاتن بتهطتور

برخی از عوامت بکمتاریزا کته ازطریتق ختوراک وارد رود

شایان توجهی  pHچکنهدان بوقلمونهتا را کتاهش داد []17ی

میشوند ،مار باشد []23ی

جوجههای گوشتتی باعت

طول پترز و عمتق کریپتع در 28روزگتی تحتعتتأثکر

کاهش  pHاحتماالً ناشی از تهککر جم کتع مکلروبتی محتک
دوازدهه و اضزایش تووکد اسکدهای چرب ضراّر در اثر مصترف

تکمارهای آزمایای قرار نهرضع ،ووی ن بع طتول پترز بته

اضزودنیهای خوراکی اسع که شرای استکدیته را در جهتع

عمق کریپع در ژژنوم جوجههای تهذیهشد با جکرۀ حاوی

های مفکتد تهککتر داد استعی

مخلون دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش بکاتر از جوجتههتای

اسکدهای چرب زنجکر کوتا بهعنوان محصول نهایی تخمکتر

تهذیهشد با جکرۀ حاوی دارچکن ،آنتیبکوتکش ،و یتا جکترۀ

بهوسکل الکتوباسک ها و بکفکدوباکترها تووکد میشوندی حاور

شاهد بود (( )P>0/05جدول )6ی نتتایج حاصت در تواضتق

کاهش  pHرود میشود و محک را

با دیهر گزارش هاسع که ن بع طول پرز به عمق کریپتع

برای ض اوکع ساومونال و کلیباسک ها که  pHمطلتوب بترای

در جوجههای تهذیهشد با سطوح  150و  200مکلیگرم در

ض اوکع آنها حدود هفع اسع ،نامناسب میکند []17ی به هر

ککلوگرم پلیضنول کورکتومکن در مقای ته بتا گترو شتاهد

ماندگاری بکاتر مکلروارگانک

این مواد در رود  ،باع

حال ،برای مقای

بکاتر بود []20ی

نتایج آزمایش حاضر ،اطالعتاتی در زمکنت

جدول  pH .5قسمتهای گوناگون رودۀ جوجههای گوشتی در 28روزگی

دوازدهه

تکمار
شاهد

a2

ژژنوم

ایلئوم

رود کور

5/92

6/21

7/20

5/81

ضالوض فووکپول

5/24b

6/24

7/10

5/69

دارچکن

b

زردچوبه
مکخش
1

مخلون

5/24

6/27

7/11

5/54

5/20b

6/26

7/20

5/54

b

5/19

6/23

b

7/20

5/35

5/21

6/21

7/16

5/42

خطای م کار مکانهکنها

0/032

0/298

0/035

0/130

سطل احتمال

0/001

0/747

0/179

0/171

1ی مخلون شام دو گرم در ککلوگرم از هر یش از گکاهان دارویی دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش اسعی
2ی در هر ستون ،تفاوت مکانهکنها با حروف غکرماابه م نیدار اسع ()P≥0/05ی
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جدول  .6خصوصیات ریختشناسی ژژنوم و ایلئوم (میکرومتر) و غلظت مالوندیآلدئید سرم خون (میکرومول بر لیتر) جوجههای گوشتی

ژژنوم
تکمار

طول پرز

عمق کریپع

ایلئوم
طول پرز به
عمق کریپع

طول پرز

عمق کریپع

طول پرز به

ماووندیآودئکد

عمق کریپع

شاهد

1088

256

4/37cd

666

172

3/87

a

ضالوض فووکپول

1110

240

4/79bcd

732

202

3/67

1/11b

دارچکن

828

198

4/30d

574

190

3/27

1/23b

زردچوبه

1192

204

ab

1077

190

مکخش
مخلون

1

1/75

6/00

652

190

3/58

b

5/96abc

682

192

3/64

1/62a

ab

1188

190

خطای م کار مکانهکنها

99/50

21/45

0/551

سطل احتمال

0/140

0/167

0/044

b

1/04
0/95

6/33

756

178

4/30

74/39

22/97

0/392

0/153

0/597

0/952

0/584

0/006

1ی مخلون شام دو گرم در ککلوگرم از هر یش از گکاهان دارویی دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش اسعی
a-dی تفاوت مکانهکنها در هر ستون با حروف غکرماابه م نیدار اسع (5درصد ≥)Pی

غلظتتع متتاووندیآودئکتتد در ستترم پرنتتدگان شتتاهد و

غلظع ماووندیآودئکد پالسمای خون مرغهتای تخت گتذار

آنهایی که با جکرۀ حاوی مکخش تهذیته شتدند ،بکاتتر از

شتتد []15ی بتتا وجتتود گتتزارش ایتتنکتته مکختتش فرضکتتع

سایر پرنتدگان بتود ( ،)P>0/05اگرچته تکمارهتای حتاوی

آنتیاک کدانی باالیی دارد [ ]13ووی نتوان ع در پکشگکری

ضالض فووکپول ،دارچکن ،و زردچوبه تفتاوت م نتیداری بتا

از روند پراک کداسکون وکپکدهای سرم خون پرند مؤثر واقع

تکمار حاوی مخلون دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش نداشتتند،

شود و شناخع دالیت احتمتاوی آن نکتاز بته بررستیهتای

اما تکمار حاوی مخلون دارچکن ،زردچوبه ،و مکخش بهطور

بکاتری داردی

م نیداری باع

آنتیاک کدانهای موجود در مواد غذایی میتوانند باع

کاهش غلظع ماووندیآودئکد سترم ختون

جوجههای گوشتی در مقای ه با تکمار حتاوی مکختش شتد

اضزایش قدرت دضاعی سلول و همننکن کمش به جلوگکری

(جدول )6ی کاهش در مکزان متاووندیآودئکتد سترم ختون

از آسکبهای اک کداتکو به ترککبات سلووی شوندی بهعنتوان

جوجتتههتتای گوشتتتی متتیتوانتتد بتتهدوکتت ویژگتتیهتتای

مثال ،کورکومکن ترککب ض ال زی تی موجتود در زردچوبته

آنتیاک کدانی مواد پلیضنووی موجود در اضزودنیهای گکاهی

اسع که بر سک ت آنتیاک کدانی و ض اوکعهتای اک تکداتکو

باشد []5ی دارچکن و زردچوبه حتاوی متواد پلتیضنتووی بتا

ت تأثکر متتیگتتذاردی گتترو هتتای ضن ت موجتتود در ستتاختمان

فرضکع آنتیاک کدانی باالیی ه تند []13ی استفاد از روغن

کورکومکن نقش مهمی در ممان ع از اک کداستکون وکپکتدها

دارچکن [ ]12و مقادیر  2/5و پنج گرم پودر زردچوبته []6

ایفا متیکننتدی گترو ضنت توانتایی ازبتکنبتردن یتونهتای

در جکر موجب کاهش غلظع ماووندیآودئکد سترم ختون

سوپراک تتکد ،رادیلتتال هکدروک تتک  ،اک تتکد نکتریتتش ،و

جوجههای گوشتی شدی همننکن مصترف چهتار و هاتع

دیاک کد نکتروژن را دارد []25ی استفاد از مخلون گکاهتان

کتاهش

دارویی تأثکرات بکاتری به ن بع استفاد از هر یش از آنها

گرم پودر زردچوبه در هتر ککلتوگرم جکتر باعت
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