دوره   19شماره   4زمستان 1396
صفحههای 941-952

تأثیر سطوح مختلف پودر گلگاوزبان بر عملکرد ،قابلیت هضم مواد مغذی و
برخی فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی
افسانه آزادی ،7نعمت ضیائی *2و سیدمهدی قریشی

3

 .7دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران.
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران.
 .3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.

تاریخ وصول مقاله7376/03/74:

تاریخ پذیرش مقاله7376/06/24 :

چكيده
این تحقيق بهمنظور بررسي آثار سطوح مختل

پودر گلگاوزبان بر عملكرد و برخي فراسانجههاای خاوني جوجاههاای گوشاتي در

شرایط تنش گرمایي اجرا شد .بدین منظور از  165قطعه جوجه خروس گوشتي یکروزه سویه راس  758در قالب طرح کامالً تصادفي
با 4تيمار و  4تكرار و 15قطعه جوجة گوشتي در هر تكرار استفاده شد .تيمارهای آزمایشاي شاامل .1 :تيماار شااهد (جياره پایاه) ،و
تيمارهای  7 ،4و  4به ترتيب شامل جيرة پایه به همراه  1555 ،055و  4555ميليگرم پودر گلگاوزبان به ازای هر کيلوگرم وزن بادن
بود .پرندگان تا سن  44روزگي تحت شرایط یكسان پرورش و ت ذیه شدند .از  40روزگي جوجهها روزانه  8ساعت ،ازسااعت  3تاا
 13در دمای  74oC±4قرار گرفتند .نتایج این آزمایش نشان داد که پودر گلگاوزبان منجر به افازایش معناادار افازایش وزن روزاناه و
کاهش معنا دار ضریب تبدیل غذایي نسبت به تيمار شاهد شد ( .)p>5/50استفاده از  1555ميليگرم پودر گلگاوزباان باعاث افازایش
قابليت هضم پروتئين به ميزان  3/17درصد نسبت به گروه شاهد شد ( .)p>5/50همچنين سطوح  055و  4555ميليگرم باعث افزایش

معناداری در قابليت هضم ظاهری چربي نسبت به گروه شاهد و گروه  1555ميليگرم شدند ( .)p>5/50اساتفاده از  1555ميلايگارم
پودر گلگاوزبان در مقایسه با سایر گروهها بهطور معناداری باعث کاهش نسابت هتروفيال باه لنفوسايت ،افازایش آنازیم گلوتااتيون
پراکسيداز ،افزایش وزن نسبي بورس فابرسيوس و پانكراس شد ( .)p>5/50بنابراین استفاده از 1555ميليگرم پودر گلگاوزبان به ازای
هر کيلوگرم وزن بدن باعث بهبود عملكرد ،افزایش قابليت هضم ظاهری پاروتئين و چرباي خاام و برخاي فراسانجههاای خاوني در
جوجههای گوشتي در شرایط تنش گرمایي شد.
كلیدواژهها :آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز ،جوجههای گوشتي ،عملكرد ،گل گاوزبان ،متابوليتهای خوني
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مقدمه

حرارت همراه است [ .]3توليد باالی ایان ترکيباات باعاث

تنش گرمایي ،یكي از ن رانايهاای عمادة توساعة صانعت

آسيب به اجزای بافتهاای بيولاوژیكي مختلا

طيور در کشورهای دارای شرایط آب و هوای گارم اسات.

ليپيااادها و پاااروتئينهاااا مااايشاااود [ .]17اساااتفاده از

در ایاان شاارایط ممكاان اساات حساساايت جوجااههااا بااه

آنتياکسيدانهای طبيعي در پارورش طياور ،روشاي بارای

بيماریهای عفوني ت يير کرده و در نهایت منجر به کااهش

رسيدن به ثبات آنتياکسيداني باالتر ،بهبود خاواص حساي

توليد شاود [ .]8سارعت ساوختوسااز موجاودات زناده

(عطر و طعم) و طوالني شدن ذخيرهساازی گوشات اسات

بهوسيلة فراسنجه های تنشزا در شرایط آب و هاوای گارم

[ .]14آنتااياکساايدانهااای پلاايفنلااي گروهااي ویااژه از

ت يياار ماايکنااد .بنااابراین مجموعااهای از واکاانشهااای

متابوليتهای ثانویه را تشكيل ميدهند که نقاش مهماي در

بيوشيميایي ،فيزیولوژیكي و رفتاری بهمنظور فاراهم کاردن

حفاظت بافتها در مقابل آثار اکسيدکنندگي رادیكاالهاای

تعادل هموستاتيک موجود زناده در شارایط تانش گرماایي

آزاد اکسيژن و سایر گونههای فعال ایفا ميکنناد [ .]3ماواد

بااروز ماايکنااد[ .]15ایاان واکاانشهااای بيوشاايميایي و

افزودني گياهي (فيتوبيوتيکها) معموالً ترکيبات مشتق شده

فيزیولوژیكي مرتبط با افزایش دمای محيط باهطاور باالقوه

از گياهان هستند که برای بهبود خصوصيات غذایي ،ارتقااء

ميتوانند باعث افزایش توليد گوناههاای فعاال اکسايژن در

عملكرد توليد و بهبود کيفيت مواد توليدی حيوان ،به جياره

سلول شوند .سطوح بايش ازحاد آنهاا باعاث آسايبهاای

اضافه ميشوند [.]17

اکسيداتيو شدید سلول به خصوص اندامهای مهم مثل کباد

از جملاه

در بين گياهاان دارویاي ،گيااه گالگاوزباان باهعناوان

ميشوند [.]10

آنتياکسيدان طبيعي معرفي شده اسات .ایان گيااه باهطاور

تنش گرمایي ،غلظت گلوکز و کلسترول پالساما را نياز

وسيعي به صاورت خاودرو در اساتانهاای شامالي ایاران

افزایش ميدهد [ .]14عالوه بر این ،تنش گرماایي ظرفيات

همچون گيالن ،مازندران ،ارتفاعات کنادوان ،کالردشات و

آنتياکسيداني خاون را کااهش مايدهاد و باعاث افازایش

چالوس یافت ميشاود [ .]4مهمتارین ماواد ماؤثر دارویاي

حساسيت به آسيبهای اکسيداتيوميشاود [ .]11تحقيقاات

گلگاوزبان موسيالژ ،روغن فرار ،صمغ ،ویتاامين  ،Cتاانن،

نشاان مايدهااد کاه کاال ظرفيات آنتااياکسايداني خااون و

آالنتااونين ،ساااپونين ،آلكالونياادهای نااوع پيروليزیاادین،

اندامهای بادن تحات تاأثير مجموعاهای از مكانيسامهاای

ترکيبات سيانوژنيک و اماالح معادني اسات [ .]0همچناين

آنزیمي (کاتاالز ،و سوپراکسيد دیسموتاز) قاراردارد .تانش

نتایج تحقيقات نشان داده است که محتوای تام فنلاي بارای

گرمایي طوالني ممكن است بهطور موقت و یا حتي دانماي

عصارة گلگاوزبان  4±443ميكروگرم معادل اسيدگاليک در

به اندامهای لنفاوی اولياه (تيماوس و باورس فابرسايوس)

ميلاايليتاار اساات و محتااوای فالونونيااد ایاان عصاااره

آسيب وارد کند و بناابراین طياور را بارای پاذیرش اناواع

 148/06±1/04ميكروگرم معاادل کيورساتين در ميلايليتار

بيماریهای باکتریایي ،ویروسي و ان لي مستعد کناد [.]14

است [ .]4در ارزیابي فعاليت احياا کننادگي مشاخص شاد

تنش گرمایي با افزایش مساتقيم در تولياد ساوپراکسايد در

عصارة گل گاوزبان آثار قوی تری نسبت به ویتاامين  Cدارد

عضله اسكلتي جوجههای گوشتي همراه است .این افزایش

[ .]4همچناااين در ارزیاااابي ظرفيااات آنتاااياکسااايداني و

در توليد گوناههاای فعاال اکسايژن ،باا اخاتالل در انتقاال

ضدالتهابي عصاره الكلي بابونه ،توت ،ختمي ،گلگاوزبان و

مجموعههای الكترون از غشا در طول دورة افازایش درجاة

رزماری مشخص شد که گلگاوزباان دارای بيشاترین آثاار
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آنتي اکسيداني است [ .]7نتایج تحقيقات نشان داده است که

 16واحد آزمایشي توزیع و تاا  44روزگاي باا جيارة پایاه

عصارة اتانولي گياه گاوزبان دارای خاصيت آنتاياکسايداني

ت ذیه شدند (جدول  .)1از  40تا  44روزگي جوجاههاا باا

باالتری نسبت به  BHTبه عناوان آنتاياکسايدان مصانوعي

جيرههای آزمایشي حاوی سطوح مختل

پودر گلگاوزباان

است [ .]4هدف از انجام این آزمایش ،بررسي اثار افازودن

ت ذیه شدند .دوره پرورشي این آزمایش در تاریخ 37/4/47

پودر گياه گلگاوزبان بار عملكارد ،قابليات

در مزرعة تحقيقاتي شهيد بهشتي دانش اه جيرفت شاروع و

هضم ظاهری پروتئين و چربي خام و برخي فراسنجه هاای

در تاریخ  37/4/4به پایان رسيد .با توجه به اینكه در زماان

خوني در جوجههای گوشتي در شرایط تنش گرمایي بود.

انجام آزمایش ،این گياه در منطقه موجود نبود ،گلگاوزباان

سطوح مختل

از عطاریهای شهرستان جيرفت خریداری و توسط آسياب
مواد و روشها

پودر شد و بهصورت سرک به جيرة پایه اضافه شد .جيرهها

در ایاان پااژوهش از  165قطعااه جوجااهخااروس گوشااتي

بصورت روزانه تهيه و مقدار پودر گلگاوزباان ماورد نيااز

یکروزه سویه راس  758با  4تيمار و  4تكرار (هار تكارار

براساس وزن بدن و با استفاده از توابع رشد محاسبه شاده،

شامل  15قطعه جوجه خروس) بهازای هار تيماار اساتفاده

روزانه به جيرة پایه بصورت سرک اضافه شده و در اختياار

شد .جوجه خروسهای یکروزه از مؤسساه جوجاهکشاي

جوجهها قرارگرفت.

مرغ ماهان کرمان خریاداری شادند و پاس از وزن کشاي،
جوجه های با ميان ين وزن  45±4گرم بطور تصاادفي باين
جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای دورة آغازین ،رشد و پایانی.
آغازین

رشد

پایاني

(یک تا  15روزگي)

( 11تا 44روزگي)

( 40تا  44روزگي)

دانة ذرت

07/55

04/81

65/67

کنجالة سویا ( 44درصد پروتئين)

78/07

76/44

75/80

روغن سویا

7/30

0/55

4/80

پودر سنگ آهک

1/47

1/70

1/75

دی کلسيم فسفات

1/81

1/43

1/41

5/40

5/40

5/40

مواد خوراکي (درصد)

مكمل ویتاميني

1

مكمل مواد معدني

4

5/40

5/40

5/40

نمک

5/74

5/43

5/43

ال-ليزین

5/74

5/47

5/17

دی-ال متيونين

5/44

5/43

5/40
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ادامه جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای دورة آغازین ،رشد و پایانی.
مواد خوراکي (درصد)

آغازین

رشد

پایاني

(یک تا  15روزگي)

( 11تا 44روزگي)

( 40تا  44روزگي)

تر ی ات شیمیایی محاس ه شده

7540

7105

7455

انرژی متابوليسمي (کيلو کالری در کيلوگرم)

44

41

13

ليزین (درصد)

1/47

1/75

1/53

متيونين +سيستين (درصد)

1/53

5/30

5/86

متيونين (درصد)

5/68

5/08

5/01

ترنونين (درصد)

5/34

5/35

5/84

کلسيم (درصد)

1/50

5/35

5/80

فسفر قابل دسترس (درصد)

5/04

5/40

5/44

سدیم (درصد)

5/16

5/16

5/16

پروتئين خام (درصد)

 .1هر کيلوگرم جيره بهترتيب حاوی  3555و  7555واحد بينالمللي ویتامينهای  ،Aو  D3و  44ميلايگارم ویتاامين  Eهمچناين ،7 ،10 ،45 ،0 ،4 ،1/8
 5/1،1و  1ميليگرم بهترتيب  ،H2 ،B12 ،B9 ،B6 ،B5 ،B3 ،B2 ،B1 ،K3کولين کلراید  055ميليگرم و آنتي اکسايدان باود .4 .هار کيلاوگرم جياره :حااوی
من نز 85ميليگرم ،آهن 05ميليگرم ،روی 35ميليگرم ،مس 45ميليگرم ،ید 5/70ميليگرم ،سلنيوم 4ميليگرم و سبوس گندم و کربنات کلسيم یک گارم
بود.

در ابتاادای دورة پاارورش دمااای سااالن  70±1درجااة

 1555و  4555ميليگرم پاودر گالگااو زباان باهازای هار

سانتي گراد بود .بعد از آن تا پایان هفتة نخست دماا باه 74

کيلوگرم وزن بدن بود .پرندگان تا سان  44روزگاي تحات

درجة سانتي گراد کاهش داده شد .سپس باهازای هار هفتاه

شرایط یكسان پرورش و ت ذیه شدند .جيره ها بر پایة داناة

افزایش سن جوجهها تا  40روزگي ،سه درجة ساانتيگاراد

ذرت و سویا و براساس نيازهای سویه راس و با نرمافازار

از دماای سااالن کاسااته شااد .در دورة آزمااایش ( 40تااا 44

UFFDAتنظيم شدند (جدول  .)1مقدار پودر گالگاوزباان

روزگي) جوجهها روزانه به مدت  8ساعت ،از  3صابح تاا

مورد نياز در روز باه ازای هار مارغ براسااس تواباع رشاد

 13در دمای  74±4درجة سانتيگراد و رطوبت نسابي±15

محاساابه شااد ایاان توابااع براساااس دادههااای مربااوط بااه

 05درصد قرار گرفتند [ .]1مابقي ساعات شبانه روز دماای

آزمااایشهااای قبلااي (دادههااای چااا

نشااده) و همچنااين

سالن  44±4درجة ساانتيگاراد و برناماة ناوردهي نياز باه

راهنمای پرورش جوجههای راس محاسبه شاد .جوجاههاا

صورت  44ساعت نور باود .تاا پایاان آزماایش جوجاههاا

بهصورت گروهي در ابتدای دورة توزین و با مياان ين وزن

به صورت آزاد به آب و غاذا دسترساي داشاتند .تيمارهاای

مشابه در واحدهای آزمایشي توزیع شادند .در طاول دورة

آزمایشي عبارت بودند از .1 :تيمار شااهد (جيارة پایاه) ،و

پرورش جوجه ها روزانه نظارت شدند وزن و تاریخ تلفات

تيمارهای  7 ،4و  4بهترتيب شامل جيرة پایه به همراه ،055

ثبت و در محاسبات در نظر گرفته شاد .در پایاان آزماایش
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مقدار مصرف خوراک و اضافه وزن اندازهگياری و ضاریب

(اتوماتيک آناالیزر  05ژاپن) اندازهگيری شاد .گلباولهاای

تبدیل غذایي محاسبه شد.

ساافيد ،هموگلااوبين و درصااد هماتوکریاات بااا دساات اه

به منظور تعيين قابليت هضم ظاهری ،در پایان آزماایش

( SysmexK-1000ژاپن) انادازهگياری شاد .قبال از آنااليز

( 44روزگي) دو پرنده از هر تكرار با وزن مشاابه مياان ين

داده ها ،نخست تست نرمال انجام شد و دادههای غيرنرمال،

آنهاا

پس از نرمال شدن آناليز آماری شادند .در پایاان آزماایش،

نایلون هایي برای جمع آوری فضوالت قرار داده شاده باود،

پرندهای کاه وزن آن باه مياان ين وزن تيماار نزدیاک باود

منتقل شدند .پرندگان در طول آزماایش ،دسترساي آزاد باه

انتخاب و پس ار کشتار ،اندامهای مختل

بدن باا تارازوی

آب و غذا داشتند و هماان جيارة آزمایشاي دورة پایااني را

با دقت یکهازارم گارم تاوزین و وزن نسابي آن انادام باا

دریافت کردند .جوجهها در طول مدت آزمایش در شارایط

استفاده از رابطة  1محاسبه شد.

تكرار ،انتخاب و به پنهایي (ابعاد 1/0×1متر) که ک

WO
()1
100
WLB
که در این رابطه ،WR ،وزن نسبي اندام؛  ،WOوزن انادام

تنش گرماایي قارار داشاتند .در ابتادای آزماایش سانجش

WR 

قابليت هضمي 44 ،ساعت به پرندگان گرسان ي داده شاد.
سپس دان مربوط به هر واحد آزمایشي توزین و باه مادت

(گرم) و  ،WLBوزن زنده پرنده (گرم) است.

دو روز به جوجههاداده شاد .پاس از گذشات ایان مادت،

آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز براسااس روش [ ]45انادازه

فضوالت طي سه روز متاوالي (دو روز دادن خاوراک و 44

گيری شد .این آنزیم با اساتفاده از کياوتن هيدروپراکسايد،

ساعت گرسن ي مجدد) برای هر پن جداگانه جمع آوری و

اکسيداسيون گلوتاتيون را کاتاليز ميکند .در حضاور آنازیم

به آزمایش اه منتقل شدند .نمونهها به مادت  48سااعت در

گلوتاااتيونردوکتاااز و  ،NADPHشااكل اکساايده شااده

آون با دمای  65درجة سانتيگراد ن هداری شادند .بعاد از

گلوتاتيون نيز به فرم گلوتاتيون احيا تبدیل ميشود .همزمان

آسياب کردن نمونه های مدفوع و جيرههای آزمایشي ،ميزان

+

با آن NADPH ،اکسيد شده و به  NADPتبدیل مايشاود.

مادة خشک ،پاروتئين خاام و چرباي خاام انادازهگياری و

کاااهش جااذب  NADPHدر  745نااانومتر اناادازهگيااری

بهصورت درصد گزارش شد [.]13

مي شود که متناسب با غلظت آنازیم گلوتااتيون پراکسايداز

در  45روزگي از هر تكارار یاک پرناده انتخااب و دو

است.

سي سي خون از طریق سياهرگ باال آنهاا گرفتاه شاد .از

دادههای حاصل توسط نرمافزار  SASنساخه  3/4و باا

نمونة خون تهيه شده ،مقدار  5/0سيساي باه لولاة حااوی

استفاده از رویة مدل خطي عمومي (  )GLMبارای مادل 4

 EDTAبرای اندازهگيری سلولهای خوني منتقل شاد1/0 .

تجزیه و ميان ين صفات اندازهگيری شده به کماک آزماون

ساي ساي باقيماناده باه لولاه بادون مااده ضادانعقاد باارای

چند دامنهای دانكن در سطح پنج درصد مقایسه شدند.

اندازهگيری فراسنجههای بيوشايميایي خاون مانناد گلاوکز،

()4

تری گليسرید ،کلسترول LDL ،و HDLریخته شد و ساپس

در ایاان رابطااه ،Xij ،مقاادار هاار مشاااهده؛  ،µميااان ين

با سرعت  7555دور در دقيقه به مدت  15دقيقه سانتریفيوژ

جمعياات؛  ،Tiاثاار تيمارهااای آزمایشااي و  ،Eijاثاار خطااای

شدند و برای اندازهگيری فراسنجههای مذکور به آزمایش اه
انتقال داده شاد .گلاوکز ،تاریگليسارید ،کلساترول،
و HDLبا استفاده از کيتهای بيونيک باا دسات اه

Xij    Ti  Eij

آزمایش است.

LDL

:

BIOLIS
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نتايج و بحث

طریق فعاليت آنتياکسيداني بين سلولي است .در نتيجة آثار

همان طور که در جدول شماره  4مالحظه مايشاود ،جيارة

آنتياکسيداني ،جذب مواد م اذی در پرزهاای روده بهباود

آزمایشي حاوی  1555ميليگرم پودر گلگاوزبان بهازای هر

ميیابد [ .]18افزایش کارآیي کبد ،به خواص ترکيبات فعال

کيلوگرم وزن بدن منجر به افزایش معناادار وزن نسابت باه

در مواد آزمایشي نسبت داده شاده اسات .نتاایج تحقيقاات

تيمار شاهد شد ( .)p>5/50بهطاوری کاه بيشاترین اضاافه

نشااان داده اساات کااه اسااتفاده از پااودر نعناااع فلفلااي و

وزن مربوط به جوجههای ت ذیه شده با تيمارسه در مقایسه

بادرنجبویه باعاث افازایش وزن جوجاههاای تحات تانش

با گروه کنترل بود ( .)p>5/50این نتایج باا نتاایج محققاان

گرمایي شده است که نتایج ایان تحقيقاات [ ]18باا نتاایج

دی ر [ ]17که اثار پاودر نعنااع فلفلاي و بادرنجبویاه را در

تحقيق ما مطابقت دارد.

جيرة پرندگان بررسي کرده بودند ،مطابقت دارد .نتایج ایان

همان طوری کاه در جادول  4مالحظاه مايشاود ،اثار

محققان نشاان داد ،پاودر نعنااع فلفلاي و بادرنجبویاه ،اثار

جيرههای آزمایشي پودر گلگاوزبان بر خوراک مصارفي در

معنا داری در افزایش وزن جوجه هاا داشات .ایان محققاان

دورة پایاني معنا دار نشد .نتایج این تحقيق با یافتههای سایر

دالیل تأثير مثبت فرآوردهها و مشتقات گياهي بار عملكارد

محققان [ ]3در زمينة مصرف خاوراک کاه از پاودر نعنااع،

را به مواردی همچاون اثار تحریكاي ایان فاروآردههاا بار

نعناع فلفلي و بادرنجبویه در جيرة جوجههاای گوشاتي در

دست اه گوارش و فرآیند هضم ،تحریاک و تشادید ترشاح

شاارایط تاانش گرمااایي اسااتفاده کردنااد ،همخااواني دارد.

آنزیمهای گوارشي ،افزایش کارآیي استفاده از ماواد م اذی

همانطور که در جدول  4دیده ميشود نتایج نشان ميدهند

خوراک ،افزایش کارآیي کبد و خاواص ترکيباات فعاال در

که پودر گلگاوزبان منجر به کاهش ضریب تبادیل غاذایي

افزودنيهای گياهي نسبت دادهاند [.]17

نسبت به تيمار شاهد شد (.)p>5/50

احتماالً دليل آن ،آثار سودمند ترکيباات آنتاياکسايداني
گياهان دارویي در رابطه با حفاظت از پرزهاای رودهای ،از
جدول .2تأثیر سطوح محتلف پودر گل گاوزبان بر عملکرد جوجههای گوشتی در سن  25تا  42روزگی در شرایط تنش گرمایی
مصرف خوراک

اضافه وزن

(گرم به ازای پرنده در روز)

(گرم به ازای پرنده در روز)

شاهد

145/40

34/34b

1/60a

 055ميليگرم پودر گلگاوزبان

116/45

34/31b

1/65a

1555ميليگرم پودر گلگاوزبان

116/8

تيمار

a

33/63

ضریب تبدیل

b

1/0

 4555ميليگرم پودر گلگاوزبان

113/58

35/3b

1/60a

SEM

7/433

1/674

5/54

 :a-bميان ينهای دارای حروف غيرمشابه در هر ستون با هم تفاوت معنادار دارند (.)p>5/50
 :SEMخطای استاندارد ميان ينها.
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جدول  .3تأثیر سطوح مختلف پودر گلگاوزبان بر درصد هتروفیل ،لنفوسیت و درصد هتروفیل به لنفوسیت و آنزیم گلوتاتیون
پراكسیداز در جوجههای گوشتی در سن  42روزگی در شرایط تنش گرمایی
تيمار

هتروفيل (درصد)

شاهد

44/0a

 055ميليگرم پودر گلگاوزبان

ab

45/3

لنفوسيت (درصد)

لنفوسيت /هتروفيل

33/0b
ab

33/40

گلوتاتيون پرکسيداز
(ميليليتر/واحد)

5/43a

4/36c

ab

b

5/46

7/07

 1555ميليگرم پودر گلگاوزبان

13b

81a

5/47b

4/13a

 4555ميليگرم پودر گلگاوزبان

45/0ab

85ab

5/40ab

7/76ab

5/36

5/36

5/51

5/14

SEM

 a-bميان ينهای دارای حروف غيرمشابه در هر ستون با هم تفاوت معنادار دارند (.)p>5/50

بااه طااوری کااه کمتاارین ضااریب تباادیل خااوراک در

تعداد سلولها را در گردش خون ت يير دهد .محققاان[]44

جوجه های ت ذیه شده با  1555ميلي گرم پودر گلگاوزباان

و [ ]13گاازارش کردنااد کااه افاازایش نساابت هتروفياال بااه

مشاهده شد ( .)p>5/50احتمااالً دليال آن ترکيباات ماؤثرة

لنفوسيت در شرایط تنش گرمایي به دليل کاهش لنفوسايت

گياهي است که ميتوانند با بكارگيری بهتر مواد م اذی باه

در گردش خون و تعداد زیااد هتروفيالهاا اسات .در ایان

واسطة افزایش آنزیمهای هضمي سبب بهبود ضریب تبدیل

مطالعه سطوح مختل

گلگاوزبان باعث کااهش هتروفيال،

خوراک شوند ،که بهبود قابليت هضم ایلئومي گزارش شده

افزایش لنفوسيت و کاهش نسابت هتروفيال باه لنفوسايت

توسط برخي پژوهش ران تأیيدی بر این ادعاست [ .]6دليل

شدند .بنابراین ،ایان نتاایج بار خاالف نتاایج محققاان در

دی ر آن آثار آنتياکسايداني از طریاق کااهش آسايبهاای

شرایط تنش گرمایي است که احتماال به دليال تأثيرگاذاری

پروتئين های بافتي ناشي از تنش گرمایي است که به کاهش

پودر گلگاوزبان بر شرایط تنش گرمایي در پرندگان اسات

پروتئين خون جوجههای گوشتي ميانجامد و از این طریاق

که مانع آثار منفي تنش بر طيور شدهاند [ .]44تانش ميازان

باعث بهبود جزني ضریب تبدیل خوراک ميشود.

هتروفيلهاا را در خاون افازایش و ميازان لنفوسايتهاا و

همانطوری که در جدول  7مالحظه ميشود ،تيمارهای

مونوسااايتهاااا را کااااهش مااايدهاااد .هورماااونهاااای

آزمایشي پودر گلگاوزبان منجر به کاهش معنادار هتروفيل،

کورتيكوسترویيدی باعث انتقاال لنفوسايتهاا از خاون باه

افزایش معنادار لنفوسيت و کاهش معنادار نسابت هتروفيال

سایر نقاط بدن ميشود و در نتيجه این هورمونها ،از جمله

بااه لنفوساايت شاادند ( .)p<5/50در پژوهشااي تاأثير پااودر

عوامل کاهندة لنفوسايتهاای خاون باهشامار مايروناد.

گاالگاوزبااان روی ساالولهااای خااوني و سيسااتم ایمنااي

همچنين تيمارها منجر باه افازایش معناا دار غلظات آنازیم

جوجههای گوشتي بررسي شد .نتایج این پژوهش نشان داد

گلوتاتيون پراکسيداز نيز شدند ( .)p>5/50بااالترین ساطح

جيرههای آزمایشي اثری بر نسابت هتروفيال باه لنفوسايت

آنزیم متعلق به تيمار  1555ميليگرم پودر گالگاوزباان باه

نداشت که با نتایج آزمایش ما مطابقت ندارد [.]11

ازای هر کيلوگرم وزن بدن بود .احتماالً دليل آن این اسات
کااه آناازیم گلوتاااتيون پراکساايداز یكااي از آناازیمهااای

مطالعات نشان داده است کاه تانش گرماایي مايتواناد
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آنتياکسيداني است که برای حفاظات سالولهاای بادن در

کمتری به انواع آنتيژنها نشاان مايدهناد [ .]14ترکيباات

مقابل آسيبهای اکسيداتيو و رادیكاالهاای آزاد ضاروری

فنلي بر متابوليسم ليپيدها و فعاليت آنزیمهای آنتياکسيداني

است .گزارش شده که آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز در کنترل

تااأثير گذاشااته و از طریااق افاازایش فعالياات آناازیمهااای

واکنشهای پراکسيداسيون نقاش دارد و از آسايب ليپيادها،

آنتاياکساايداني کباادی ،پراکسيداساايون ليپياادها را کاااهش

پروتئينها و اسيدهای نوکلئيک که در شرایط تنش گرماایي

ميدهد.
همان طور که در جدول  4مشاهده ميشود اثار ساطوح

اتفاق ميافتد ،جلوگيری ميکند [.]47

مختل

بسااياری از ترکيبااات فعااال گياااهي ماايتواننااد از

پودر گلگاوزبان برکلسترول ،تریگليسرید ،گلوکز،

پراکسيداسيون چربيها از طریق رفع رادیكالهای آزاد و یاا

 HDLو  LDLخون معنادار نبود .بهدليل اینكه تنش گرمایي

فعاااال کاااردن آنااازیمهاااای آنتاااياکسااايداني مانناااد

موجب افزایش غلظت کورتيكوسترون ،گلوکز و کلساترول

سوپراکسيددیسااموتاز ،کاتاااالز ،گلوتاااتيون پراکساايداز و

پالسما ميشود و گلوکورتيكویيادهای آزاد شاده در حاين

گلوتاتيون ردوکتاز جلوگيری کنند [ .]16مولكولهای اصلي

تنش ،ليپيدهای بافت چربي را باه تاریگليساریدها تجزیاه

که مسئول خواص آنتياکسيداني گياهاان هساتند ترکيباات

ميکنند .در شرایط تنش گرمایي سطوح کلساترول پالساما

فنولي (فالونونيدها ،تانن ،اسيدهای فنوليک ،تارپنهاا و)....

همانند سطوح  HDLافزایش مايیاباد ،زیارا

وظيفاة HDL

و برخي ویتامينها ( )C, A, Eهستند .برای بهباود تواناایي

انتقال کلسترول از بافتهای بدن به کبد است .بناابراین باا

سيستم آنتياکسيداني درمقابلاه باا فعالياتهاای اکسايداتيو

افزایش تجزیاة تاریگليساریدها کاه تحات شارایط تانش

تحت شرایط تنش ،افزودن ترکيباات آنتاياکسايداني مانناد

گرمایي اتفاق ميافتد ،ميزان کلسترول پالساما و تخاممارغ

ویتامين، Eکارتنونيدها و داروهای گياهي به جيارة غاذایي

افزایش مي یابد [.]47

مفيد است .مرغهای تحت شرایط پرتنش ،پاسخ آنتايباادی
جدول  .4تأثیر سطوح محتلف پودر گل گاوزبان بر میزان گلوكز ،كلسترول ،تریگلیسرید HDL ،و( LDLمیلیگرم بر دسیلیتر)در
جوجههای گوشتی در سن  42روزگی در شرایط تنش گرمایی.
تيمار

گلوکز

کلسترول

تریگليسرید

HDL

LDL

شاهد

478/0

143/05

85/30

04/30

71/0

 055ميليگرم

445/5

178/30

05/55

30/40

18/5

 1555ميليگرم

440/0

148/30

43/05

34/05

41/8

 4555ميليگرم

443/0

174/55

04/30

35/30

13

SEM

0/357

8/448

15/033

6/473

6/63
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سطوح مختل

تأثير پودر گلگاوزباان بار قابليات هضام ظااهری ماواد

پودر گلگاوزبان بر وزن بورس فابرسيوس و

م ذی در جدول ( )0ارانه شده است .قابليت هضام ظااهری

پانكراس اثر معنااداری داشاتند ( .)p<5/50ساطوح مختلا

چربي خام وقابليت هضم پروتئين به طاور معنااداری تحات

پودر گلگاوزبان نسبت به گروه شاهد باعث کااهش معناادار

تأثير تيمارهای آزمایشي قرار گرفت ( .)p>5/50به طوری که

وزن پانكراس شد .مطالعات زیادی روی آثار تانش گرماایي

بيشترین قابليت هضم پروتئين و قابليت هضم ظاهری چربي

برای مشخص کردن چ ون ي تأثير آنها بر پاساخ ایمناي در

خام به ترتيب مربوط به تيمار  1555و  4555ميليگرم پاودر

حيوانات انجام شده است .کاهش وزن نسبي غدة تيماوس و

گلگاوزبان به ازای هر کيلوگرم وزن بادن ،نسابت باه ساایر

طحال در مرغ تخمگذار در شرایط تانش گرماایي و کااهش

تيمارها بود .آثار ساودمند ترکيباات آنتاياکسايداني گياهاان

وزن ارگانهای لنفااوی در جوجاههاای گوشاتي در شارایط

دارویي در رابطاه باا حفاظات از پرزهاای رودهای از طریاق

تنش گرمایي گزارش شده است [ . ]47بورس بهعنوان انادام

فعاليت آنتياکسيداني بين سلولي صورت ميگيرد .در نتيجاة

اصلي یا عضو سيستم لنفاوی نقش مهمي در بلوغ آنزیماي و

آثار آنتياکسيداني گياهان دارویاي در پرزهاای روده ،جاذب

تكامل لنفوسيتها دارد .هرگونه اخاتالل در رشاد و توساعه

مواد م ذی بهبود مايیاباد [ .]41محققاان نشاان دادناد کاه

بورس فابرسيوس در اثر عوامل تنشزا ،ممكن اسات باعاث

استفاده از عصارههای گياهي در ت ذیة طيور سابب تحریاک

کاهش عملكرد سيستم ایمني بدن شود .تنش گرماایي باعاث

سيستمهای هضمي ،بهبود نقش کباد و افازایش آنازیمهاای

کاهش در وزن باورس فابرسايوس مايشاود [ .]47ولاي در

هضمي لوزالمعده ميشوند [.]41

آزمایش ما پودر گلگاوزبان آثار منفي تنش گرمایي را کاهش
داد و باعث افزایش وزن بورس فابرسيوس در پرندگاني شاد

همانطورکه جدول  6نشان مي دهد تأثير سطوح مختل

که این گياه دارویي را دریافت کرده بودند.

پودر گلگاوزبان بر وزن نسبي طحال و کبد معنادار نشاد اماا

جدول  .5تأثیر سطوح مختلف پودر گلگاوزبان بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام و چربی جیره در جوجههای گوشتی در سن
 42روزگی در شرایط تنش گرمایی.
تيمار

پروتئين (درصد)

شاهد

67/3ab

c

73/4

 055ميليگرم پودر گل گاوزبان

64/6ab

44/4b

 1555ميليگرم پودر گل گاوزبان

35/7a

70/3c

 4555ميليگرم پودر گل گاوزبان

64/5b

46/6a

SEM

7/48

5/357

 a-bمیانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون با هم تفاوت معنادار دارند ()p>5/50
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چربي (درصد)

افسانه آزادی ،نعمت ضیائی و سیدمهدی قریشی

جدول  .6تأثیر سطوح محتلف پودر گلگاوزبان بر وزن نسبی اندامهای داخلی (درصدی از وزن زنده) در جوجههای گوشتی در
سن  42روزگی در شرایط تنش گرمایی.
تيمار

کبد

طحال

شاهد

4/11

5/1

بورس
b

پانكراس
a

5/537

5/7

 055ميليگرم پودر گل گاوزبان

4/56

5/1

5/14a

5/44b

 1555ميليگرم پودر گل گاوزبان

1/8

5/1

5/13a

5/40b

 4555ميليگرم پودر گل گاوزبان

4/45

5/58

a

5/10

b

SEM

5/460

5/410

5/51

5/574

5/44

 a-bميان ينهای دارای حروف غيرمشابه در هر ستون با هم تفاوت معنادار دارند ()p>5/50

با توجه به نتایج بدست آمده در این آزماایش ،اساتفاده

[ .]4فتحااي ح و محماادی ح ( )1730مطالعااه ساانجش

از پودر گلگاوزبان به ميزان  1555ميلايگارم باه ازای هار

محتوای فنل و فالونونيدی تام و ارزیاابي عملكارد

کيلوگرم وزن بدن پرناده در شارایط تانش گرماایي باعاث

ضد اکسایشي عصاره متانلي اندام هوایي گيااه گال

بهبود عملكرد ،افزایش قابليات هضام ظااهری پاروتئين و

گاوزبان در شرایط آزمایشا اهي .فصالنامه علماي-

چربي خام و همچنين باعث کاهش آثار نامطلوب ناشاي از

پژوهشي طب مكمل .شماره .1

تنش گرمایي در جوجههای گوشتي شد.

[5]. Abed A, Minaiyan M, Ghannadi A, Mahzouni
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Abstract
This study was conducted to investigate the effects of different levels of borage (Echium amoenum)
powder on performance, nutrient digestibility and some blood parameters in heat stressed broiler
chickens. A total of 160, one-day-old male broiler chicken (Ross 308) were randomly allocated to four
treatments with four replicates, 10 chicks each, in a completely randomized design. The dietary
treatments consisted of T1, basal diet (BD), T2, T3 and T4 included BD plus 500, 1000 and 2000
mg/kgBW borage powder, respectively. The birds reared at the same condition till 24-day of age. The
birds were kept at 34°C±2 (9.00am to 17.00; for 8 hours) from 25 to 42 days of age. Dietary
supplementation of 1000 mg/kg body weight (BW) of borage powder increased body weight gain and
significantly improved FCR compared to that of basal diet (P<0.05). Inclusion of 1000 mg/kg BW borage
powder significantly (P<0.05) increased protein digestibility. Addition of 500 or 2000 mg/kgBW borage
powder significantly increased lipid digestibility (P<0.05). Supplementation of diet with 1000 mg/kgBW
borage powder significantly reduced (P<0.05) heterophile to lymphocyte ratio and increased glutathione
peroxidase activity (P<0.05). Inclusion of 1000 mg/kgBW borage powder significantly (P<0.05) reduced
relative weight of bursa fabricious and pancreas in broiler chickens. It was concluded that
supplementation of diet with 1000 mg/kgBW borage powder improved performance, protein and lipid
digestibility and decrease negative impact of heat stress in broiler chickens.
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