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مقاله پژوهشی
 ویژگیهای الشه و بیان ژن پروتئین شوک،تأثیر استفاده از پودر و عصاره ریحان بر عملکرد
گرمایی در جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی
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چکیده
) و برخی فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی درHSP70(  بیان نسبی ژن پروتئین شوک گرمایی، بر عملکرد و ویژگیهای الشه،تأثیر پودر و عصاره ریحان
 در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار (هشت قطعه308  قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس160 شرایط تنش گرمایی با استفاده از
 جیره-3 ،) میلیگرم در کیلوگرم دان250(  ویتامین ث+ جیره پایه-2 ،) جیره پایه (شاهد-1  تیمارها شامل. روزه بررسی شد42  بهمدت،)جوجه در هر تکرار
 استفاده از عصاره ریحان (یک میلیلیتر-5 ،) میلیگرم پودر ریحان (در هر کیلوگرم دان50 + جیره پایه-4 ،) میلیگرم پودر ریحان (درهر کیلوگرم دان25 +پایه
 در خونHSP70  فراسنجههای خونی و بیان نسبی ژن، ویژگیهای الشه، ضریب تبدیل غذایی، افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی.در هر لیتر آب مصرفی) بود
 در تمام تیمارها نسبت به تیمار شاهد، در خونHSP70  بیان نسبی ژن. اثر تیمارها بر فراسنجههای خونی و ویژگیهای الشه معنی دار نبود.اندازهگیری شد
 لذا استفاده، پودر و عصاره ریحان اثرات منفی تنش گرمایی را در جوجههای گوشتی کاهش میدهد، براساس نتایج حاصل.)P>0/05( کاهش معنیداری داشت
.از آنها در جیره جوجههای گوشتی برای پیشگیری از تنش گرمایی توصیه میشود
. ویژگیهای الشه، فراسنجههای خونی، ریحان، جوجهگوشتی، تنش گرمایی، پروتئین شوک گرمایی:کلیدواژهها
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Abstract

Effect of Basil powder and extract on yield and carcass characteristics, relative expression of heat shock protein gene (HSP70) and some
blood parameters of broiler chickens under heat stress using 160 Ross 308 one-day-old broiler chicks in a completely randomized design
with 5 treatments and 4 replications (8 chickens per replication), was evaluated for 42 days. Treatments included: 1- Basic diet (control), 2Basic diet+ Vitamin C (250 mg per kg of grain), 3- Basic diet + 25 mg of Basil powder (per kg of grain), 4- Basic diet +50 mg of Basil
powder (per kg of grain), 5- The use of Basil extract (1 ml/liter water). Feed intake, body weight gain, feed conversion ratio, carcass
characteristics, blood parameters and relative expression of HSP70 gene in blood were measured. The effects of treatments on blood
parameters and carcass characteristics were not significant. Relative expression of the HSP70 gene in the blood was significantly reduced in
all treatments compared to the control (P<0.05). Based on the results, basil powder and extract reduce the negative effects of heat stress in
broilers, so their use in broiler diets is recommended to prevent heat stress.
Keywords: Basil, Blood parameters, Broiler chicks, Carcass characteristics, Heat shock protein, Heat stress.
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مقدمه 

بهوفور یافت میشوند .پروتئین شوک گرمایی اثرهای

تنشهای فیزیولوژیک در صنعت طیور یک مسأله

آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی دارند و در تاخوردگی اولیه و

اجتنابناپذیر بوده و هر عاملی که سبب انحراف پرنده از

مجدد پروتئینها کمک کرده و موجب محافظت هسته

محدوده رفاه و آسایش شود ،عامل تنشزا یا تنش نامیده

سلولها و غشای لیپیدی در مقابل آسیب شده و از مرگ

میشود .عوامل بسیاری سبب تنشهای فیزیولوژیک

برنامهریزیشده سلول جلوگیری میکنند ].[10

میشوند .پرندگان در منطقهای از درجه حرارت محیط به نام

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین

منطقه آسایش حرارتی ( 22تا  23درجه سانتیگراد) با صرف

بهداشت و سالمتی جوامع هم از نظر درمان و هم

کمترین مقدار انرژی ،درجه حرارت بدن خود را ثابت نگه

پیشگیری از بیماریها برخوردار بوده و هستند .این

می دارند .درجه حرارت باالتر از این منطقه حرارتی ،باعث

بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از

آثار نامطلوب گرما یا تنش گرمایی خواهد شد ] .[13زمانی

مهمترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر در طول

که دمای محیط به بیشتر از منطقه آسایش گرمایی افزایش

نسلها بودهاند .گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها

یابد ،پرنده دچار تنش گرمایی شده و در این حالت تغییرات

و درمانهای گیاهی و بهطورکلی فرآوردههای طبیعی

فیزیولوژیک در اسیدیته و متابولیتهای خون صورت

بهویژه در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده و

میگیرد .کاهش مصرف و نبود بازدهی مناسب خوراک،

مهمترین علل آن ،اثرات مخرب وجانبی داروهای

کاهش وزن ،کیفیت الشه و قدرت دفاعی و سیستم ایمنی

شیمیایی از یکطرف و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی

بدن از مهمترین موارد در زمان تنش گرمایی است ].[5

که کره زمین را تهدید میکند ،از سوی دیگر بوده است

تولید پروتئینهای شوک گرمایی ) (HSPعکسالعمل

] .[9گیاه ریحان با نام علمی (،)Ocimum basilicum L.

مولکولی طیور در پاسخ به تنش گرمایی است ،این

گیاهی یکساله از تیره نعناعیان است که بهصورت تازه،

پروتئینها عضوی از خانواده بزرگ پروتئینهای تنش

استفاده تغذیهای دارد ودر عین حال ،یک گیاه دارویی با

میباشند که در پاسخ به تنشهایی همچون کمبود مواد

مصارف گوناگون است .این گیاه دارای خواص

غذایی ،کمبود اکسیژن ،اختالالت متابولیکی ،فاگوسیتوز،

ضدباکتریایی ،آنتیاکسیدانتی ،ضدقارچی ،ضدالتهابی

حضور رادیکالهای آزاد و تنش گرمایی ،تولید میشوند.

وبسیاری از اثرهای مفید دیگر برای سالمتی انسان است

تنش گرمایی بهنوبه خود میتواند موجب افزایش

] .[24ترکیبهای تشکیلدهنده اسانس ریحان بهطور کلی

رادیکالهای آزاد و تنش اُکسایشی در طیور باشد .بدین

استراگل ،سینئول ،لینالول ،اوژنول ،جرماکرندی و

منظور ،امروزه از راهکارهای مختلفی برای تقویت سیستم

بتاکاریوفیلن هستند .در بسیاری از پژوهشها اوژنول

ایمنی در شرایط تنش گرمایی برای مقابله با افزایش

بهعنوان یکی از ترکیبهای اصلی اسانس ریحان معرفی

استرسهای فیزیولوژیکی ،گرمایی و اُکسایشی استفاده

شده است که ترکیبی فنلی است و نقش مهمی در صنایع

میشود ] .[23هدف از تولید این پروتئینها حفظ

داروسازی دارند .اسانس این گیاه در پیکر رویشی (برگ

همئوستازی بدن ،ترمیم و حفاظت از سلول در برابر

و گل) وجود دارد ].[14

آسیبهای بیشتر است ] .[7این پروتئینها بیشتر داخل

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات استفاده از پودر

سلولی بوده ،ولی در خارج سلول ،و همچنین در خون

و عصاره گیاه دارویی ریحان با خاصیت آنتیاکسیدانی
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ترکیبات فنولیک آن ،بر تغییرات عملکرد ،ویژگیهای الشه،

راس سویه  ،308برای پرورش جوجههای گوشتی به سه

فراسنجههای خونی و بیان نسبی ژن  HSP70در بدن

دوره آغازین ،رشد و پایانی تنظیم شدند.
مصرف خوراک پرندگان بهصورت هفتگی اندازهگیری

جوجههای گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی بود.

شد .دوره پرورش بهمدت  42روز بود .در ابتدای هفته
روشها 

موادو

سوم ( 21روزگی) جوجههای گوشتی با میانگین وزنی

مراحل پژوهش و آزمایشهای مرتبط با آن در مزرعه

 792گرم در شرایط تنش گرمایی قرار گرفتند که دمای

تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سالن تا انتهای دوره پرورش ،بهمدت هشت ساعت در

در سال  1398انجام شد .در این پژوهش از  160قطعه

روز (نه صبح تا پنج بعدازظهر) ،به  32درجه سانتیگراد

جوجهگوشتی سویه تجاری راس  308در قالب طرح

رسانده شد و رطوبت نسبی سالن بین  50تا  70درصد

کامالً تصادفی در پنج تیمار و چهار تکرار و هشت قطعه

بود .در روز  42پرورش ،پرندههای مورد آزمایش ،برای

جوجه در هر تکرار ،استفاده شد .تیمار اول شامل -1

گرفتن خون از راه ورید بال ،گزینش شدند (یک پرنده در

جیره پایه (شاهد) -2 ،جیره پایه بهعالوه ویتامین ث

هر تکرار) .پس از گرفتن خون از پرندگان ،سرم

( 250میلیگرم در هر کیلوگرم دان) -3 ،جیره پایه

نمونههای خونی با استفاده از سانتریفوژ با سرعت 3000

بهعالوه  25میلیگرم پودر ریحان (در هر کیلوگرم دان)،

دور در دقیقه بهمدت  10دقیقه ،جداسازی و سپس

 -4جیره پایه بهعالوه  50میلیگرم پودر ریحان (در هر

سرمها ،در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

و  -5استفاده از عصاره ریحان (یک

برای اندازهگیری فراسنجههای خونی ،از کیتهای

کیلوگرم دان)

میلیلیتر در هر لیتر آب مصرفی) در نظر گرفته شد .پودر

تشخیصی شرکت پارسآزمون استفاده شد .پس از

ریحان از شرکت فردوس ناب مشهد تهیه شد و در جیره

یخگشایی نمونهها ،از هر نمونه یک میلیلیتر سرم به

براساس مقادیروزنی تیمارها ( 25و  50میلیگرم پودر

دستگاه

)BS–120,

ریحان) درکیلوگرم ،بادان مخلوط شده و در سینیها (هفته

بیوشیمیایی ریخته شد .دستگاه مزبور ،آزمایشهای مربوط

اول) و در دانخوریها (از هفته دوم تا انتهای پرورش)

به فراسنجههای خون را بهروش نمونه به نمونه با دقت

در دسترس جوجهها قرار گرفت .برای تهیه عصاره اتانولی

زیاد انجام میدهد .فراسنجههای خونی مورد اندازهگیری

 30گرم از پودر خشکشده گیاه ریحان را در 150

در برگیرنده گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید ،لیپوپروتئین

میلیلیتر اتانول  98درصد ریخته و برای مدت  48ساعت

با دانستیه زیاد ،لیپوپروتئین با دانستیه کم ،آسپارتات

روی شیکر تکان داده شد .در مرحله بعد نمونه موردنظر

آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفرازبود .تأثیر جیرههای

از فیلتر عبور داده و در دمای  45درجه سانتیگراد با

آزمایشی بر وزن بدن و ضریب تبدیل ،با محاسبه میانگین

استفاده از روتاری خشک شد .عصاره را در واحدهای

وزن کشی و میزان مصرف دان هفتگی محاسبه شد.

اتوآنالیزر

(China

Mindray,

یک میلیلیتری تهیه و در هر لیتر آب مصرفی برای

بیست نمونه خون (یک پرنده در هر تکرار) برای

جوجهها یک میلیلیتر از آن استفاده شده است .جیرههای

بررسی بیان ژن ( )HSP70در زمان کشتار جوجهها در

آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله سویا براساس جدول ()1

سن  42روزگی جمعآوری شدند و تا زمان انجام آنالیز در

بودند که باتوجه به احتیاجات مواد مغذی توصیهشده

فریزر  -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
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جدول  .1موادخوراکی و ترکیبات شیمیایی جیرههای آزمایشی (برحسب درصد)
دوره آغازین (یک تا  10روزگی)

دوره رشد ( 11-24روزگی

دوره پایانی ( 25-42روزگی)

ماده خوراکی (درصد)

6

4

1/5

دانه ذرت

49/65

55

60/83

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)

36/8

34/62

30/69

روغن

2/85

2/55

3/2

صدف معدنی

1/09

1/01

1

دی کلسیم فسفات

1/95

1/71

1/77

نمک

0/36

0/39

0/45

جوش شیرین

0/05

-

-

دی ال متیونین

0/33

0/26

0/27

ال لیزین

0/38

0/25

0/23

ال ترئونین

0/1

-

0/06

کولین

0/06

-

-

مکمل معدنی

0/1

0/1

0/1

مکمل ویتامینه

0/1

0/1

0/1

آنزیم

0/005

/005

0/005

انرژی قابلمتابولیسم (کیلوکالری برکیلو گرم)

2950

3050

3150

23

21/5

19/19

کلسیم (درصد)

0/98

0/87

0/78

فسفرقابل دسترس (درصد)

0/49

0/435

0/39

متیونین – سیستئین (درصد)

0/95

0/87

0/8

لیزین (درصد)

1/28

1/15

1/02

ترئونین (درصد)

0/86

0/78

0/68

کنجاله گلوتن ذرت

پروتئین خام (درصد)

هر  2/5کیلوگرم ازمکمل معدنی شامل :منگنز  120/000میلیگرم ،آهن  40/000میلیگرم ،روی  100/000میلیگرم ،مس  16/000میلیگرم ،ید  1250میلیگرم،
سلنیوم  300میلیگرم ،کولین کلراید 500/000میلیگرم بود .هر 2/5کیلوگرم ازمکمل ویتامینی شامل :ویتامین
 5000/000واحد بینالمللی ،ویتامین

E

 75000واحدبینالمللی ،ویتامین

K3

A

 11/000/000واحدبینالمللی ،ویتامین

D3

 3000میلیگرم ،تیامین  2000میلیگرم ،ریبوفالوین  8000میلیگرم ،کالپان

15000میلیگرم ،نیاسین 60000میلیگرم ،پیردوکسین  4000میلیگرم ،فولیکاسید  2000میلیگرم ،سیانوکوباالمین 16میلیگرم ،بیوتین  150میلیگرم،
کولینکلراید 375000میلیگرم ،آنتیاکسیدان 1000میلیگرم بود.

مراحل کار سنجش بیان نسبی ژن دربرگیرنده؛

() )AccuZolTM (Cat. No. K-2102انجام گرفت.

جداسازی  RNAکل ،ساخت  cDNAو بررسی بیان ژن

برای ساخت  cDNAاز کیت

Accupower RT PreMix

 HSP70که با روش ) Real-Time PCR (qPCRبود.

 TMRocketScrCat. No. K-شرکت

استخراج  RNAنمونه های خون با استفاده از کیت

 Koreaاستفاده شد.
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BIONEER

RT PreMix RocketScript TM

تأثیر استفاده از پودر و عصاره ریحان بر عملکرد ،ویژگیهای الشه و بیان ژن پروتئین شوک گرمایی در جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی

ΔΔCT

 2-قرار

مخلوط اصلی (  )mastermixاست که همه اجزای

رفرانس ( ،)GAPDHدر روش محاسباتی

موردنیاز برای ساخت  cDNAتک رشتهای را دارد.

داده شد و بیان نسبی ژنها بر طبق آن محاسبه شد] .[18

نخست نمونههای  RNAاز فریزر خارج شده و روی

دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار آماری

SAS

یخ قرار گرفتند تا یخگشایی به طور کامل انجام شود.

(نسخه  ،)9/1رویه  GLMبرای مدل ( )1تجزیه و میانگینها

اجزای کیت هم در دمای آزمایشگاه ( 20-25درجه

بهکمک آزمون چند دامنهای دانکن ( )P>0/05مقایسه شدند.

سانتی گراد) قرار گرفتند .سپس محلولهای کیت و

Yij = µ+ Tj + εij

(رابطه )1

 RNAدر تیوپهای ویژه کیت براساس دستورالعمل

که در این رابطه ،Yij ،مقدار هر مشاهده؛  ،µمیانگین

شرکت سازنده ،ریخته شد .پس از آن براساس گامه

کل مشاهدات؛  ،Tiاثر تیمارهای آزمایشی و  ،ij εخطای کل

حرارتی دو دقیقه  40درجه سانتی گراد 30 ،دقیقه در 42

آزمایش میباشد.

درجه سانتی گراد و سه دقیقه در  95درجه سانتیگراد ،
برنامه  PCRاجرا شد .پس از اتمام

مرحله، PCR

نتایجوبحث 

 cDNAساختهشده در فریزر  -70درجه سانتی گراد

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت گلوکز ،تریگلیسرید،

قرار گرفت تا در ادامه برای انجام واکنش های مورد

کلسترول SGOT ،LDL ،و  SGPTپالسمای خون

استفاده قرار بگیرد .برای واکنش  Real-Time PCRاز

معنیدار نبود (جدول ،)3اما غلظت

کیت

Master Mix QuantiFast Real-Time PCR

) SYBER Green PC (Cat.No.204052شرکت کیاژن

لیپوپروتئین با دانسیته زیاد

پرندگانی که ویتامین ث دریافت کردند از پرندگان شاهد
بیشتر بود (.)P>0/05

استفاده شد .در این مرحله برای استفاده بهینه از کیت،

اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن بدن ،وزن الشه (با

واکنشها برای حجم  15میکرولیتر تنظیم شد .ژن

شکمخالی) ،وزن (ساق +ران) ،جگر ،درصد چربی حفره

 GAPDHبه عنوان ژن کنترل گزینش شد .آغازگرهای

شکمی و ماهیچه سینه معنیدار نبود (جدول  .)4پرندگانی

ویژه ژن  GAPDHو ژن  HSP70از شرکت متابیون

که ویتامین ث دریافت کردند ضریب تبدیل باالتری از

آلمان تهیه شدند .توالی و مشخصات آغازگرهای
به کاررفته در مورد ژنهای مورد بررسی و ژن کنترل در
جدول ( )2آورده شده است.

پرندگان شاهد داشتند (.)P>0/05
افزودن ویتامین ث 25 ،میلیگرم و 50میلیگرم پودر
ریحان و عصاره ریحان ،بیان نسبی ژن  HSP70را نسبت

Model 3000, ( Rotor Gene

به تیمار شاهد کاهش داد (شکل  .)1این کاهش بیان نسبی

 )Corbett Life Sciences, Australiaبود .واکنشها در

ژن  HSP70در تیمارهای پودر و عصاره ریحان حتی از

دستگاه  Real-Time PCRانجام شدCt .های بهدستآمده

تیمار ویتامین ث بیشتر بود ،که نشان از تأثیر گذاری

از آنالیز  Real-time PCRبرای ژنهای هدف و ژن

بیشتر آن ها بر کاهش تنش است.

دستگاه مورداستفاده،

جدول  .2آغازگرهای مورداستفاده در بیان ژنهای موردنظر
Ref.
][20
][16

Orientation
Forward
Reverse
Forward
Reverse

)’Primers sequences (5’→3
AGCGTAACACCACCATTCC
ACGCTCCTGCAAGATAGTGAT
CATCACCATTGGCAATGAGAGG
GCAAGCAGGAGTACGATGAATC
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Accession No.

Gene

AY763790

HSP70

L08165

β-Actin

سید حامد موسوی علمداردهی ،زربخت انصاری پیرسرائی ،عیسی دیرنده ،محمد کاظمی فرد

جدول  .3تأثیر جیرههای آزمایشی بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی (میانگین ±خطای استاندارد)
جیرههای آزمایشی
کنترل

شاخص

ویتامین ث

پودر ریحان

پودرریحان

عصاره ریحان

P-Value

SEM

 250میلیگرم  25میلیگرم  50میلیگرم (میلیلیتردرلیتر)
گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

212/5

224/5

218/7

228/7

208

2/29

0/29

تری گلیسرید (میلیگرم دردسیلیتر)

42/0

35/0

33/5

31/5

41

1/01

0/13

کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)

129/7

136

122/7

119/5

120/7

2/35

0/50

ab

ab

ab

82/5

1/93

0/02

31/5

30

2/09

0/23

255/7

6/83

0/85

4

0/14

0/59

لیپوپروتئین با دانسیته زیاد (میلیگرم در دسیلیتر)

b

71/0

a

لیپوپروتئین با دانسیته کم (میلیگرم در دسیلیتر)

50/3

36/9

39/4

آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد در لیتر)

246

272/7

245

266/5

آالنین امینوترانسفراز (واحد در لیتر)

3/ 5

3/25

4/ 2

3/ 7

91/9

84/4

82/2

 :a-bتفاوت اعداد با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .4تأثیر جیرههای آزمایشی بر وزن بدن ،ضریب تبدیل و ویژگیهای الشه (میانگین ±خطای استاندارد)
جیره های آزمایشی
شاخص

کنترل

وزن بدن( ،گرم )

ویتامین ث

پودر ریحان

پودر ریحان

عصاره ریحان

 250میلیگرم

 25میلیگرم

 50میلیگرم

(میلیلیتردرلیتر)

2534/5

2440/75

2292/75

2438/25

2490/25

ضریب تبدیل

b

1/89

a

b

ab

PValue

S.E.M

0/22

32/01

ab

0/03

0/034

درصد وزن الشه

73/07

66/11

67/04

69/28

66/85

1/01

0/231

درصد وزن (ساق +ران)

21/05

21/60

21/22

20/43

21/77

0/36

0/795

درصد وزن جگر

1/88

1/86

1/94

1/83

1/92

0/04

0/886

درصد چربی حفره شکمی

0/94

0/59

1/18

0/68

1/04

0/07

0/064

درصد ماهیچه سینه

29/84

27/41

24/39

26/11

25/22

0/55

0/055

1/96

1/93

1/89

1/92

اعداد دارای حروف غیرمشابه در هر ردیف دارای تفاوت معنیدار هستند (.(P>0/05

a

1.2

0.8

P<0/05

0.6

b
c

c

0.4

c

0.2
0

عصاره ریحان

 50میلی گرم پودر ریحان  25میلی گرم پودر ریحان

ویتامین C

کنترل

شکل  .1تأثیر تیمارهای آزمایشی بر بیان نسبی ژن پروتئین شوک گرمایی 70
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بیان نسبی ژن پروتئین شوک گرمایی 70

1

تأثیر استفاده از پودر و عصاره ریحان بر عملکرد ،ویژگیهای الشه و بیان ژن پروتئین شوک گرمایی در جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی

در سالهای اخیر با توجه به افزایش تقاضای گوشت

فعالیتهای فیزیولوژیک به شکل گرما دفع میشود ،لذا

مرغ بهواسطه کمتربودن اسیدهای چرب مضر و قیمت

مصرف خوراک از این طریق بر شدت تنش گرمایی

مناسبتر نسبت به گوشت قرمز ،بهبود کیفیت گوشت

محیطی میافزاید .بنابراین ،طیور برای مقابله با تنش

برای نگهداری طوالنیتر اهمیت زیادی یافته است.

گرمایی مصرف خوراک را

کاهش میدهند ].[ 1

ازسوی دیگر تنشهای مختلف مانند تنش گرمایی،

تاکنون گزارشی در مورد تأثیر ریحان بر طیور گوشتی

رطوبت زیاد ،انجام واکسیناسیون متعدد و پرورش در

و تخمگذار در شرایط نرمال و تنش گرمایی و سایر

شرایط متراکم ،موجب افزایش رادیکالهای اکسیژن و

تنشهای فیزیولوژیک ارایه نشده است .با اینحال استفاده

].[8

از پودر نعناع فلفلی به میزان یک درصد جیره با بهبود

این عوامل ضمن تضعیف سیستم ایمنی پرنده ،باعث

عملکرد و قابلیت هضم پروتئین بهواسطۀ خاصیت

کاهش کیفیت گوشت نیز میشوند .همچنین محصوالت

آنتیاکسیدانی ،بهعنوان محرک رشد در جوجههای گوشتی

حاصل از اکسیداسیون لیپیدها میتوانند باعث تغییر در

در شرایط تنش گرمایی پیشنهاد شده است] .[2براساس

رنگ ،بو و طعم گوشت شده و حتی با ایجاد ترکیبات

نتایج پژوهشگران ،استفاده از مخلوط عصاره گیاهان

سمی سبب اثرات نامطلوب از قبیل بیماریهای التهابی،

دارویی گیاهان دارچین ،پونه و فلفل منجر به افزایش وزن

ایجاد اکسیداسیون دربافتهای بدن پرنده میشوند

سرطان و نقص ایمنی در بدن انسان شوند

].[6

بدن در کل دوره آزمایش و بهبود ضریب تبدیل خوراک

پرندگان همانند پستانداران ،برای مقابله با تنش
گرمایی از مکانیسمهای خودتنظیمی که مهمترین آنها

در جوجههای گوشتی در مقایسه با جوجههای
دریافتکننده جیره حاوی آنتیبیوتیک

شدند ].[21

کاهش مصرف خوراک است ،استفاده میکنند .به این

استفاده از گیاهان غنی از ترکیبات فنولیک در جیره

صورت که کاهش مصرف خوراک منجر به کاهش تولید

جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی میتواند تا حدودی

حرارت متابولیک شده ،در نتیجه ضمن افزایش بقای

کاهش رشد ناشی از تنش را مرتفع نماید .پژوهشگران اثر

پرنده ،وزن بدن نیز کاهش مییابد ] .[1به هنگام تنش

مثبت گیاهان دارویی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی

گرمایی درجوجههای گوشتی بهدلیل کاهش ترشح

تحت تنش را به توانایی آنتیاکسیدانی آنها نسبت میدهند.

آنزیمهای گوارشی ،گوارشپذیری موادمغذی کاهش یافته

گزارش شده است که ترکیبات فنولیک ،متابولیتهای ثانویه

و در نتیجه مصرف خوراک و وزن بدن کاهش مییابد

گیاهان دارویی هستند که مسئول اثرات آنتیاکسیدانی

] .[17پژوهشگران دیگر نیز بیان کردند که ،تنش گرمایی

میباشند ] .[11پژوهشگران گزارش کردند که ترکیبات

از طریق کاهش مصرف خوراک و بهدنبال آن کاهش

ایزوفالونوییدی ،چربی حفره شکمی را نسبت به گروه

مصرف مواد مغذی و وزن بدن ،اثرات منفی بر عملکرد

آنتیبیوتیک به شدت کاهش میدهد ].[19

جوجههای گوشتی دارد ] .[4کاهش مصرف خوراک در

در کبوترهایی که در معرض تنشگرمایی و بیآبی

اثر تنش گرمایی ،تأثیرخنک سازی را بههمراه دارد ،زیرا

قرار گرفتند ،غلظت تریگلیسریدهای سرم به کمتر از

مصرف خوراک همزمان با انقباض ماهیچههای دستگاه

نصف مقدار گروه شاهد کاهش یافت ،در صورتیکه

گوارش بهویژه عضالت سنگدان و حرکات دودی روده

غلظت اسیدهای چرب آزاد پالسما ،افزایش بیش از دو

است و ازآنجاییکه بخشی از انرژی الزم برای انجام این

برابر نشان دادند و اشارهای است به این نکته که افزایش
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HSP70

اسیدهای چرب آزاد بهدلیل شکستن (تجزیه چربی)

منفی تنش گرمایی را که باعث القای بیان ژن

تریگلیسریدهای خون است .تزریق سیاهرگی آرژنین

میشود کاهش دهند ] .[12شاید کاهش بیان نسبی ژن

وازوتوسین ( 400میلی واحد برای هر کبوتر) ،به

 HSP70درگروه ریحان نسبت به ویتامین ث در پژوهش

کبوترهای دارای حرارت طبیعی ،افزایش زیاد و معنیداری

انجامشده نشاندهنده خاصیت آنتیاکسیدانی این گیاه بوده و

در اسیدهای چرب آزاد ( 30دقیقه پس از تزریق) بهوجود

میتواند اکسیداسیون چربیها را با کمک آنزیمهای مهم که

آورد ] .[3پس میتوان نتیجه گرفت که زیادبودن غلظت

نقش قابل توجهی در حفظ تعادل بین رادیکالهای آزاد

تری گلیسیرید سرم در تیمار عصاره ریحان نشاندهنده

وسیستم آنتیاکسیدانی دارد را ربط داد.

تأثیر کمتر تنش گرمایی بر پرندگان در این تیمار بوده

با توجه به نتایج حاصل ،پودر و عصاره ریحان اثرات

است و بهنظر میرسد که تجزیهنشدن تریگلیسریدها در

منفی تنش گرمایی را در جوجههای گوشتی کاهش

تیمار عصاره ریحان نشان از باالنرفتن احتمالی غلظت

میدهد ،لذا استفاده از آنها در جیره جوجههای گوشتی

هورمون تنشی آرژنینوازوتوسین در خون باشد.

میتواند در پیشگیری از تنش گرمایی توصیه شود.

از جمله معایب وجود میکروبهای مضر در دستگاه
گوارش ،افزایش تجزیۀ پروتئین و اسیدهای آمینۀ مواد -

تشکروقدردانی 

هضمی ،فعالیت دیآمیناسیونی پروتئین و اسیدهای آمینۀ

از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای

مصرفی و نیز افزایش سرعت تجزیۀ آنها در اثر ترشح

تأمین بودجه این پژوهش (پایان نامه) و از همکاری و

موادی از قبیل آنزیم اورهآز توسط میکروبها است .با

مساعدت اعضای گروه علوم دامی و مزرعه دانشکده

توجه به اینکه گیاهان دارویی سبب کاهش جمعیت

علومدامی و شیالت برای انجام این پژوهش ،تشکر و

میکروبی مضردستگاه گوارش میشود ،لذا سرعت تجزیه

قدردانی میگردد.

پروتئین و اسیدهای آمینۀ مواد گوارشی کاهش یافته و
مقادیر بیشتری از آنها جذب و در بدن ذخیره میشود و

تعارضمنافع 

منجربه بهبود درصد الشه و بهدنبال آن باعث کاهش

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد .

تبدیل پروتئین به چربی شده و مقادیر کمتری چربی نیز
میتواند در بدن تجمع یابد ].[15

منابعمورداستفاده 

در این پژوهش ،کاهش غلظت گلوکز ،کلسترول و
تریگلیسرید سرم خون میتواند مرتبط با الیاف خام و
ترکیباتی مانند اوژنول در ریحان بوده باشد ،چنانکه در طب
سنتی از بعضی گیاهان از قبیل گزنه برای کاهش غلظت
گلوکز و سیر بهمنظور کاهش غلظت کلسترول سرم خون و
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