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 چكيده

هتای گوشتتی تحتع تتنش گرمتایی،       ضلفلی و بادرنجبویه بر عمللرد، قابلکع ها  فاهری، و ضاکتورهای خونی جوجه تأثکر پودر ن ناع
بررستی شتدی   با پنج تکمتار و چهتار تلترار    روز  سوی  رأس  قط ه جوج  گوشتی نر یش 200آزمایای در قاوب طرح کامالً تصادضی با 

ی جکترۀ  4ضلفلی،  درصد ن ناع ی جکرۀ پایه + یش3ضلفلی،  درصد ن ناع 5/0ی جکرۀ پایه + 2، جکرۀ پایه بدون مادۀ اضزودنی ی1تکمارها شام   
روزگی بتا جکترۀ یل تان تهذیته شتدندی از      25تا ها  درصد بادرنجبویه بودندی جوجه4/0ی جکرۀ پایه + 5درصد بادرنجبویه، و 2/0پایه + 

ضلفلی و بادرنجبویته بتر    گراد قرار گرضتندی اثر سطوح پودر ن ناع درج  سانتی 34 ± 2ساعع در دمای  ها روزانه هاع روزگی جوجه25
ان  بکاتتر و ضتریب   های حاوی این دو ترککب را مصرف کردند، اضزایش وزن روز دار نبود، اما پرندگانی که جکر  مصرف خوراک م نی
ضلفلی  درصد ن ناع یش با شد  تهذیه های هجوج در تبدی  ضریب بهترین و روزانه وزن ضزایشا اترینی بک(P<05/0)تبدی  کمتری داشتند 

شد   تأثکر تکمارها قرار نهرضع، اما قابلکع ها  پروتئکن در پرندگان تهذیه قابلکع ها  فاهری مادۀ خاش و چربی تحع .شد مااهد 
تتأثکر ستطوح گونتاگون پتودر      ی صفات بکوشتکمکایی ختون تحتع   (P<05/0)ضلفلی بکاتر از پرندگان گرو  شاهد بود  درصد ن ناع ا یشب

درصتد جکتر  در شترای  تتنش      ضلفلتی بته مکتزان یتش     براساس نتایج حاص ، مصرف پودر ن ناع ضلفلی و بادرنجبویه قرار نهرضعی ن ناع
 های گوشتی را بهبود می بخادی دهد و عمللرد رشد جوجه زایش میگرمایی، قابلکع ها  پروتئکن را اض

 ضلفلیی بادرنجبویه، تنش گرمایی، جوج  گوشتی، عمللرد، ن ناع ها: واژه كلید
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 مقدمه

 طکور صن ع توس   عمدۀ های نهرانی از یلی تنش گرمایی

ایتن   در استعی  گترم  هتوای  و آب شترای   بتا  کاورهایی در

 هتای  بکمتاری  بته  هتا  جوجه ح اسکع اسع شرای ، مملن

، کتاهش  دکه موجب کاهش عمللرد رشت  تهککر کند عفونی

ی تتنش  [7]د شو اضزایش تلفات می و ،عمللرد سک ت  ایمنی

طور موقع و یا حتی دائمی  مملن اسع به گرمایی طوالنی

)تکمتوس و بتورس( آستکب وارد     های ونفاوی اووکه به اندام

هتای   ع گونتاگون بکمتاری  و طکور را برای پذیرش انتوا  کند

یلتی از  ی [29]د کنت  و انهلتی م تت د   ،باکتریایی، ویروسی

گرمتایی اثتر ماتر روی     هایی که ازطریق آن تنش ملانک  

های ض ال  های آزاد و گونه تووکد رادیلال ،موجود زند  دارد

ی تووکد باالی این ترککبات موجب [9]اسع اک کژن در بدن 

چتون   گونتاگون ژیلی هتای بکووتو   باضتع  یآسکب به اجتزا 

 ی[14] شود می و اسکدهای نوکلئکش ،ها وکپکدها، پروتئکن

باالی استکدهای چترب    گوشع مرغ حاوی مقدار ن بتاً

سطل باالی اسکدهای چترب غکراشتباع در   اسعی  غکراشباع

عاله موجب ح استکع گوشتع بته اک کداستکون      یغاا

هتای   ی اک کداسکون چربتی از ملانک ت   [19]د شو چربی می

ویژ  محصوالت گوشتی  غذایی، به ککفکع مواد کاهش  اووک

 اک تکدانی  نکاز به اضزایش فرضکع آنتی ،ابراینبن ی[16]اسع 

تهذیته بتا متواد ض تال      ازطریتق تواند  عاالت اسع که می

  ی[23]شود اک کدانی حاص   آنتی

عنتتوان  اک تتکدانی از منتتابع گکتتاهی بتته  ترککبتتات آنتتتی

برختی   یاند د شناخته شد های اک کژن یا رادیلال آزا جاذب

ها از جمله ضالونوئکدها و ترککبات ضنلی، م ئول  از موولول

ه تتند  هتای گکتاهی طبک تی     عصار   اک کدانی خواص آنتی

آوتتی موجتتود در از ترککبتتات  یضالونوئکتتدها، گروهتتی [20]

 برایاک کدان قوی  فرضکع آنتی ه تند کهگکاهان  ب ای از

را های اک تکداتکو   دن به واکنشدا  مهار رادیلال آزاد و پایان

 ی [27]دارند 

اک تکدانی   جتات خاصتکع آنتتی    گکاهان دارویی و ادویه

توجهی دارند کته ایتن ویژگتی در ترککبتات ضنتووی       شایان

 بارزتر استعی  ضلفلی و بادرنجبویه( )ن ناع ن ناع ۀگکاهان تکر

عنوان گکاهان با محتتوای بتاالی    و بادرنجبویه بهضلفلی  ن ناع

حاوی ضلفلی  ن ناع یاند شد اک کدانی شناخته   ال آنتیمواد ض

 ءمنتتول جتز   یسعها و ساپونکن، گلکهوزیدها تانن، اسان ،

ضلفلی اسع کته دارای ختواص    اصلی ضنلی در اسان  ن ناع

هتای   اسان  ن ناع ساختار ستلول  ی[28]اسع باکتریایی  ضد

اک تکدانی قتوی ختود از     ایمنی را باتوجه به ض اوکتع آنتتی  

د و درنتکجه سک ت  ایمنتی را  نکن های آزاد حفظ می یلالراد

 ی[25] دنبخا بهبود می

ضلفلی دارای فرضکع مهتار رادیلتال آزاد    ن ناع ۀعصار

 ضنتووی   دوک  حاور استکدهای  اک کدانی به و پتان ک  آنتی

در ترککبتات ختود    اسکد اسکد و رزمارینکش ازقبک  کاضئکش

بادرنجبویتته شتتاخ و بتترگ گکتتا  م طتتر  ی از [12] استتع

 حتتاویعنتتوان منبتتع قابتت  دستتترس     تتتوان بتته  متتی

اجتزای ض تال    ی[8]کترد  استفاد   های طبک ی اک کدان آنتی

شتد  از بادرنجبویته شتام  آودئکتدها،      هتای تهکته   عصار 

استکد و   رزمارینکش همنونضنلی  ضالنوئکدها، ترککبات پلی

ایتن اجتزا مملتن استع     اسعی گلکلوزیدهای مونوترپن 

 شترای  آزمایاتهاهی  شد  در  مااهد  ثکراتتأت دادی از 

اک کدانی قوی و مک  برای اتصتال   که شام  خواص آنتی

و موسلارینی در باضع کورتل   یهای نکلوتکن به گکرند 

 ی[17] باشند اسع را داشته مهز ان ان

های طبک ی بترای   اک کدان باتوجه به اهمکع کاربرد آنتی

دنداشتتتن گرمتتایی و وجو  کتتاهش تتتأثکرات منفتتی تتتنش  

ضلفلی و بادرنجبویه در  اطالعات کاضی در زمکن  کاربرد ن ناع

جکرۀ طکور در شرای  تنش گرمایی، هدف از انجام پژوهش 

حاضر، بررسی اثر ایتن گکاهتان بتر بهبتود عمللترد رشتد       

 های گوشتی تحع تنش گرمایی اسعی جوجه
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 ها مواد و روش

  روز قط ه جوج  گوشتتی نتر یتش    200در تحقکق حاضر، 

با پنج تکمتار و چهتار تلترار )هتر تلترار       308سوی  رأس 

ازای هتر تکمتار استتفاد  شتدی      قط ته پرنتد ( بته    10شام  

 کاتی مترغ ماهتان    از مؤس ت  جوجته  روز   های یش جوجه

کای با مکانهکن وزن  ها پ  از وزن جوجه .خریداری شدند

واحتتد  20طتتور تصتتادضی بتتکن  بتتهگتترم(  13/43 ± 57/0)

روزگی با جکرۀ پایته تهذیته شتدند    25تا  آزمایای توزیع و

 (ی 1)جدول 

 

 و پایانی ،آغازین، رشد ۀهای دور . مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره1جدول 

 پایانی
 روزگی(42تا  25)

 رشد
 روزگی(24تا  11)

 آغازین
 روزگی(10)یش تا 

 مواد خوراکی
 )درصد(

 دان  ذرت 38/53 81/54 62/60

 درصد پروتئکن(44او  سویا )کنج 45/38 24/36 85/30

 روغن سویا 49/3 00/5 85/4

 پودر سن  آهش 54/1 35/1 30/1

 کل ک  ض فات دی 64/1 29/1 21/1

 1ملم  ویتامکنی و م دنی 50/0 50/0 50/0

 نمش 29/0 29/0 29/0

 وکزین ت ال 32/0 23/0 13/0

 ال متکونکن ت دی 39/0 29/0 25/0

 شد  ترککبات شکمکایی محاسبه   

 متابووک می )ککلوکاوری در ککلوگرم( انرژی 3025 3150 3200

 پروتئکن خام )درصد( 22 21 19

09/1 

44/1 

30/1 

61/1 

43/1 

68/1 

 وکزین )درصد(

 آرژنکن )درصد(

86/0 

16/0 

95/0 

16/0 

07/1 

16/0 

 متکونکن+سک تکن )درصد(

 سدی  )درصد(

 )درصد( کل ک  05/1 90/0 82/0

 قاب  دسترس )درصد(ض فر  52/0 45/0 42/0

، 8/4، 10، 6/6، 18، 2همننکن  Eو  ،A  ،D3های اومللی ویتامکن واحد بکن 18، و 215، 9000ی هر ککلوگرم ملم  ویتامکنی به ترتکب درصد حاوی 1
اک کدان بودی هتر ککلتوگرم    صد، و آنتیدر60کلراید  ، کووکنK3 ،B1 ،B2 ،B3 ،B5 ،B6 ،B9 ،B12 ،H2ترتکب  گرم به مکلی 1، و 500، 15/0، 015/0، 1، 3

گترم، و   گترم، ستلنکوم دو مکلتی    یش مکلتی  گرم، ید مکلی 10گرم، م   مکلی 84/7گرم، روی  مکلی 50گرم، آهن  مکلی 100ملم  م دنی حاوی منهنز 
 .سبوس گندم و کربنات کل ک  یش گرم بود
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درجت    33 ± 2در ابتدای دورۀ پترورش دمتای ستاون    

درج   32ی ب د از آن تا پایان هفت  اول دما به گراد بود سانتی

ازای هر هفتته اضتزایش    گراد کاهش داد  شدی سپ  به سانتی

گتراد   روزگی، به مکزان سه درج  ستانتی 25ها تا  سن جوجه

تتتا  25آزمتتایش )از دمتتای ستتاون کاستتته شتتدی در دورۀ   

 9ساعع از ستاعع   8مدت  ها روزانه به روزگی( جوجه42

گراد و رطوبع ن بی  درج  سانتی 34 ± 2در دمای  17اوی 

روز دمای  درصد قرار گرضتندی مابقی ساعات شبانه50 ± 10

دهتی نکتز    گتراد و برنامت  نتور    درجت  ستانتی   22 ± 2ساون 

تا پایان دورۀ آزمتایش آب و   ساعع نور بودی 24صورت  به

 یها قرار گرضتع  صورت آزاد در اختکار جوجه خوراک نکز به

، جکرۀ پایه بدون مادۀ اضزودنی ی1شام    تکمارهای آزمایای

ی جکرۀ پایته +  3ضلفلی،  درصد پودر ن ناع5/0ی جکرۀ پایه + 2

درصد پودر 2/0ی جکرۀ پایه + 4ضلفلی،  درصد پودر ن ناع یش

درصد پتودر بادرنجبویته   4/0ی جکرۀ پایه + 5 و بادرنجبویه،

 بودندی 

ای ها بر پای  دان  ذرت و ستویا و براستاس نکازهت    جکر 

تنظک  شدند  UFFADنوی ی  اضزار جکر  سوی  رأس و با نرم

 (ی1)جدول 

صورت گروهی در ابتدای دورۀ توزین و بتا   ها به جوجه

مکانهکن وزن ماابه در واحدهای آزمایای توزیع شدندی در 

طول دورۀ پرورش پرندگان روزانته نظتارت شتدند وزن و    

ی در تاریخ تلفات ثبع و در محاسبات در نظتر گرضتته شتد   

پایان دورۀ آزمایش مقدار مصترف ختوراک و اضتاض  وزن    

 گکری و ضریب تبدی  محاسبه شدی انداز 

منظور ت ککن قابلکتع هات  فتاهری، در پایتان دورۀ      به

روزگی( دو پرند  از هر تلترار بتا وزن ماتابه    42آزمایش )

کته   متتر(  1×5/1هایی )اب اد  مکانهکن تلرار انتخاب و به پن

آوری ضاوالت قترار داد    هایی برای جمع ها نایلون کف آن

شد، منتق  شدندی پرندگان در طول مدت آزمایش دسترسی 

آزاد به دانخوری و آبخوری داشتندی پرندگان موجود در پن 

کردنتدی   های آزمایای دورۀ پایانی را دریاضع می همان جکر 

پرندگان در طول مدت آزمایش در شرای  استرس گرمتایی  

ستاعع بته    24مدت  ابتدای این آزمایش به قرار داشتندی در

پرندگان گرسنهی داد  شدی سپ  دان مربون به هتر واحتد   

مدت دو روز به پرندگان داد  شدی پ   آزمایای توزین و به

از گذشع این مدت ضاوالت طی سه روز متواوی )دو روز 

ساعع گرسنهی مجدد( بترای هتر پتن     24دادن خوراک و 

ها به  نمونه مایاها  منتق  شدندیآوری و به آز جداگانه جمع

گراد قرار  درج  سانتی 60ساعع در آون با دمای  48مدت 

هتتای متتدضوع و  کتتردن نمونتته داد  شتتدندی ب تتد از آستتکاب

های آزمایای، مکزان متادۀ خاتش، پتروتئکن ختام، و      جکر 

صتورت درصتد گتزارش شتدی      گکری و به چربی خام انداز 

 ی[5] ها انجام شد تجزی  شکمکایی نمونه

انتختاب و دو   روزگی از هتر تلترار یتش پرنتد     40در 

ها گرضته شتدی از   آن زیر بال سی خون ازطریق سکاهرگ سی

ستی بته وووت  حتاوی      سی 5/0شد ، مقدار  نمون  خون تهکه

EDTA  5/1های خونی منتق  شتدی   گکری سلول برای انداز 

مانتد  بته وووت  بتدون متادۀ ضتدان قاد بتری         سی بتاقی  سی

کری پارامترهتای بکوشتکمکایی ختون ماننتد گلتوکز،      گ انداز 

ریخته شد و سپ   HDL، و LDLگلک رید، کل ترول،  تری

دقکقه سانتریفکوژ  10مدت  دور در دقکقه به 3000با سرعع 

گکری بته آزمایاتها  انتقتال داد  شتدی      شدند و برای انداز 

با استتفاد   HDL ، و  LDL،گلک رید، کل ترول گلوکز، تری

 آنتاالیز )اتوماتکتش   BIOLISای بکونکش با دستها  ه از ککع

50i  هتتای ختتونی چتتون  گکتتری شتتدی ستتلول ژاپتتن( انتتداز

های ستفکد، هموگلتوبکن، و درصتد هماتوکریتع بتا       گلبول

 گکری شدی )ژاپن( انداز  SysmexK-1000دستها  

)ن خ   SASاضزار آماری  با نرم شد  آوری های جمع داد 

تجزیته و   1بترای متدل    ( و روی  مدل خطی عمومی2002

 کمش آزمون توکی مقای ه شدند  ها به مکانهکن

Xij =µ +Ti+Eij                                                  (1)  
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مکتتانهکن  µمقتتدار هتتر ماتتاهد ،   Xij :در ایتتن رابطتته

اثتتر خطتتای  Eijاثتتر تکمارهتتای آزمایاتتی، و  Tiجم کتتع، 

 آزمایش اسعی

 

 نتایج و بحث
صرف خوراک، اضتزایش وزن روزانته، و ضتریب    مکانهکن م

هتای گوشتتی تحتع تتنش گرمتایی       تبدی  غذایی جوجته 

ضلفلی و بادرنجبویه  شد  با سطوح گوناگون پودر ن ناع تهذیه

آورد  شتد    2روزگتی( در جتدول   25-42در دورۀ پایانی )

ضلفلتتی و  استتعی تتتأثکرات ستتطوح گونتتاگون پتتودر ن نتتاع 
دار نبتود، امتا    ها م نی هبادرنجبویه بر مصرف خوراک جوج

اضزایش وزن روزانه اضزایش و ضریب تبدی  کتاهش یاضتع   

(05/0>P ی)ضتریب  بهترین و روزانه وزن ضزایشا اترینبک 

ضلفلتی   درصتد ن نتاع   یتش  با شد  تهذیه های هجوج در تبدی 

های سایر محققتان در زمکنت     این نتایج با یاضته .شد مااهد 
  غذایی با مصرف پودر بهبود عمللرد رشد و ضریب تبدی

ی [13و  5]هتتای گوشتتتی همختتوانی دارد  ن نتتاع در جوجتته

بهبتتود اضتتزایش وزن و کتتاهش ضتتریب تبتتدی  غتتذایی    

ضلفلی گتزارش شتد    های گوشتی با تهذی  پودر ن ناع جوجه
درصد  درصد بادرنجبویه و یش ی استفاد  از مخلون یش[15]

هتتای  کتتاکوتی تتتأثکرات شتتایان تتتوجهی بتتر عمللتترد متترغ

ترین ضتریب تبتدی  غتذایی     که پایکن طوری تخمهذار دارد، به

 مثبع تأثکر دالی ی محققان [26]مربون به این تکمار بود  اسع 

 اثرچون  مواردی به را عمللرد بر گکاهی ماتقات و ها ضرآورد 

 هات ،  ینتد اضر و گتوارش  بر دستها  ها ضرآورد  این تحریلی

 کتارایی  اضتزایش  گوارشی، های آنزی  ترشل تادید و تحریش

کارایی کبد، و ختواص   اضزایش خوراک، مهذی مواد از استفاد 

 ی[2]اند  های گکاهی ن بع داد  ترککبات ض ال در اضزودنی

ضلفلتتی و  ترککبتتات ضالونوئکتتدی موجتتود در ن نتتاع   

بادرنجبویه عوام  ضتدباکتریایی دارنتد کته مملتن استع      

ازطریتق ت تتدی  جم کتع مکلروبتتی رودۀ کوچتش، کتتاهش    

ها ستبب بهبتود    زا، و مهار باکتری های عفونع لروارگانک  مک

ی هرچند مکتزان  [28]شوند  عمللرد و کارایی بهتر مواد مهذی 

تتأثکر ستطوح    هتای گوشتتی تحتع    مصرف خوراک جوجته 

هایی که با جکرۀ  گوناگون گکاهان دارویی قرار نهرضع، جوجه

ش ضلفلی تهذیه شد  بودند، اضتزای  درصد پودر ن ناع حاوی یش

های آزمایای داشتتندی ایتن    وزن بکاتری به ن بع سایر گرو 

باال رضته   دهد که کارایی مواد مهذی در این گرو  امر ناان می

 و درنهایع ضریب تبدی  غذایی بهبود یاضته اسعی

 

 روزگی42تا  25گوشتی در  های و ضریب تبدیل جوجه ،وزن روزانه ۀو بادرنجبویه بر مصرف خوراک، اضاففلفلی  نعناع . اثر پودر2جدول 

 تکمار
 مصرف خوراک

 (گرم/پرند /روز)

 اضزایش وزن

 (گرم/پرند /روز)
 ضریب تبدی 

 b72/66 a67/1 62/111 شاهد

 ab81/74 b  54/1 20/115 درصد ن ناع ضلفلی5/0

 a43/81 c40/1 59/114 درصد ن ناع ضلفلی یش

 ab38/74 ab57/1 54/116 درصد بادرنجبویه2/0

 ab16/74 b53/1 20/113 بادرنجبویه درصد4/0
SEM 05/3 90/2 04/0 

 007/0 04/0 81/0 داری سطل م نی

  :a-b ها با حروف متفاوت در هر ستون م نی تفاوت مکانهکن ( 05/0دار اسعP<ی) 

SEM ها   اشتبا  استاندارد مکانهکن 
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تتأثکر اثتر    قابلکع ها  مادۀ خاش و چربی ختام تحتع  
ضلفلی و بادرنجبویه قترار نهرضتع    ن ناعسطوح گوناگون پودر 

شد   (، ووی قابلکع ها  پروتئکن در پرندگان تهذیه3)جدول 
ضلفلی بکاتر از پرنتدگان گترو  شتاهد بتود      درصد ن ناع با یش

(05/0>P ی)بکوتکش و اسان  ن ناع بر عمللرد  بررسی اثر پری
های گوشتی ناان داد استفاد  از اسان   و قابلکع ها  جوجه

داری ستبب   طور م نی ق مع در مکلکون به 200اع به مکزان ن ن
هتا   اضزایش قابلکع ها  پروتئکن در مقای ته بتا ستایر گترو     

اک کدانی گکاهتان   تأثکرات سودمند ترککبات آنتی ی[18]شود  می
ای ازطریتتق  دارویتتی در رابطتته بتتا حفافتتع از پرزهتتای رود 

درنتکجته  گکتردی   سلووی صتورت متی   اک کدانی بکن ض اوکع آنتی
اک کدانی در پرزهای رود ، جتذب متواد مهتذی     تأثکرات آنتی

هتای گکتاهی در تهذیت      ی استفاد  از عصار [22]یابد  بهبود می
های هامی، بهبود نقتش کبتد، و    طکور سبب تحریش سک ت 

شوندی این تأثکرات بته   های هامی ووزاوم د  می اضزایش آنزی 
د  شتد  استع کته در    ی مانند منتول ن بع دا وجود مادۀ مؤثر

نهایع سبب اضزایش قابلکتع هات  متواد غتذایی در رود  و     
 ی[21]شوند  بهبود عمللرد می

ضلفلی و بادرنجبویه بر غلظع گلوکز و  تأثکرات پودر ن ناع

آورد  شد  اسعی غلظع گلوکز و  4وکپکدهای خون در جدول 

ضلفلتتی و  پتتودر ن نتتاع تتتأثکر مصتترف وکپکتتدهای ختتون تحتتع

در  های سایر محققان این نتایج با یاضتهقرار نهرضعی بادرنجبویه 

ضلفلی بر غلظع گلتوکز و   رابطه با تأثکرنداشتن استفاد  از ن ناع

کتته  باتوجتته بتته ایتتن ی[30و  10]چربتی ختتون منطبتتق استتع  

تحقکقاتی در زمکن  تأثکر گکتا  بادرنجبویته بتر طکتور صتورت      

نهرضتتته استتع، اطالعتتات انتتدکی موجتتود استتع ووتتی گکتتا  

 ضلفلتی از تکترۀ ن نائکتان و تعی     ادرنجبویه همانند گکا  ن نتاع ب

ترککبتتات ضنتتووی موجتتود در گکاهتتان تکتتر  ن نتتاع خاصتتکع  

 ی[27]اک کدانی شایان توجهی دارند  آنتی

دار  استفاد  از عصارۀ ن ناع ضلفلی، ستبب کتاهش م نتی   

دار  گلک رید، کل ترول، و گلوکز و اضزایش م نتی  مکزان تری

هتای گوشتتی تحتع     ئکن سرم خون جوجههای پروت غلظع

شتتودی همننتتکن استتتفاد  از عصتتارۀ   تتتنش گرمتتایی متتی 

علتتع داشتتتن خاصتتکع  ضلفلتتی در جکتترۀ طکتتور بتته ن نتتاع

شود و عتوارض   اک کدانی باال از اک کداسکون ایجاد می آنتی

هتای   هتای سترم جوجته    ناشی از تنش گرمایی بر ضراسنجه

مطاو ت  حاضتر   که بتا نتتایج    [4]کند  گوشتی جلوگکری می

های گوشتتی   ی استفاد  از ن ناع در جکرۀ جوجهمطابق نک ع

شتودی کتاهش    موجب کتاهش کل تترول سترم ختون متی     

دوک  وجود ترککباتی مانند  تواند به ها می کل ترول در جوجه

 ی[3] منتول در ن ناع باشد

 

 ( درصدی )و بادرنجبویه بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذفلفلی  نعناع . اثر پودر3جدول 

 چربی خام پروتئکن خام ماد  خاش تکمار

 b99/53 19/74 55/80 شاهد

 ab95/63 98/75 89/82 درصد ن ناع ضلفلی5/0

 a32/70 77/76 70/83 درصد ن ناع ضلفلی یش

 ab66/64 51/73 89/80 درصد بادرنجبویه2/0

 ab32/64 65/75 91/81 درصد بادرنجبویه4/0

SEM 29/3 28/3 99/4 

 98/0 04/0 95/0 داری م نی سطل

:a-b دار اسع  ها با حروف متفاوت در هر ستون م نی تفاوت مکانهکن(05/0P<)ی 

SEMها   اشتبا  استاندارد مکانهکن 
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 لیتر( گرم در دسی فلفلی و بادرنجبویه بر گلوكز و چربی خون )میلی . اثر پودر نعناع4جدول 

 HDL LDL گلک رید  تری کل ترول گلوکز تکمار

 75/21 75/69 75/54 75/149 50/240 شاهد

 00/18 75/72 25/45 00/144 75/234 درصد ن ناع ضلفلی5/0

 25/16 00/69 50/47 00/139 75/231 درصد ن ناع ضلفلی یش

 5/19 00/70 75/38 5/122 75/230 درصد بادرنجبویه 2/0

 00/20 50/66 75/46 25/124 75/233 درصد بادرنجبویه 4/0

SEM 87/7 62/7 84/5 26/2 59/2 

 64/0 44/0 45/0 08/0 91/0 داری سطل م نی

SEM  ها اشتبا  استاندارد مکانهکن 

 

ترککبات ض ال گکاهی موجتب تحریتش رشتد و تلثکتر     

ها نقش مهمی در  شوندی الکتوباسکلوس ها می الکتوباسکلوس

های خونی و کاهش وکپکتدهای سترم دارنتد     بهبود ضراسنجه

هتای مطاو ت  حاضتر مطابقتع      و ات با یاضتته ی این مطا[31]

ندارد که مملن اسع به عوامت  گونتاگونی چتون شترای      

آوری  ، شرای  جمتع شد  متفاوت آزمایش، نوع مادۀ آزمایش

گکتری تتا    نمون  آزمایاتی )ضاصتل  بتکن ختون    و نههداری 

 گکری باشدی استخراج سرم( و تفاوت در زمان خون

فلی و بادرنجبویته بتر   ضل نتایج اثر سطوح گوناگون ن ناع

آورد  شتد  استعی مصترف     5های خون در جتدول   سلول

داری بتتر مقتتدار   ضلفلتتی و بادرنجبویتته، اثتتر م نتتی   ن نتتاع

 های سفکد خون نداشعی هموگلوبکن، هماتوکریع، و گلبول

هتای ختون    تنش گرمایی موجب تهککر در ت تداد ولوستکع  

ی تتنش گرمتایی مجمتوع    [32]شتود   های گوشتی می جوجه

هتای تخمهتذاری را کته     های ستفکد ختون در مترغ    ولگلب

هفته در شرای  تنش گرمایی در زمان اوج تووکتد   5مدت  به

های تحقکتق   ی در تواضق با یاضته[24]قرار گرضتند کاهش داد 

ضلفلتی بته جکترۀ     حاضر، گزارش شد اضزودن ملمت  ن نتاع  

هتای   هتای همتاتوووژی ختون جوجته     غذایی بتر ضراستنجه  

هتای ستفکد ختون، و     لتوبکن، گلبتول  گوشتی )درصد هموگ

ی برخی از محققان در [15]های قرمز خون( اثر ندارد  گلبول

 ایمنتی  بتر سک تت    ن نتاع  حتاوی  هتای  جکتر   اثتر  بررستی 

کننتدۀ   گوشتی ناان دادنتد، تکمارهتای دریاضتع    های جوجه

مواد اضزودنی در مقای ته بتا گترو  شتاهد ستبب اضتزایش       

که با نتایج  [1]ن شدند های سفکد خو دار ت داد گلبول م نی

تحقکق حاضر مطابقع نداردی در نتایج این محققان، احتماالً 

توان نوعی پاسخ  های سفکد خون را می اضزایش ت داد گلبول

عنوان گکا  دارویتی دان تعی    ایمنی ناشی از مصرف ن ناع به

 ستفکد  هتای  گلبول و ها پالکع ت داد اضزایش رسد می نظر به

 سک تت   بتر  دارویتی  گکاهان ضرار های نروغ تأثکرات دوک  به

 ضتدمکلروبی،  دیهتر، ختواص   طترف  از باشتدی  ایمنتی 

 عمللترد  بهبتود  در ترککبات ضدقارچی این و ضدویروسی

 ت تداد  اضتزایش  بتا  تواند می و اسع مؤثر ایمنی های سک ت 

 ختارجی  تهتاج  عوامت    بترای  را محک  سفکد، های گلبول

 ی [11]سازند  نامناسب

ضلفلتتی بتته مکتتزان   پتتودر ن نتتاع بنتتابراین مصتترف  

درصتد جکتر  بتا بهبتود عمللترد و قابلکتع هات          یش

توانتد   اک تکدانی متی   پروتئکن به واسط  خاصتکع آنتتی  

هتای گوشتتی در شترای      عنوان محرک رشتد جوجته   به

 تنش گرمایی پکانهاد شودی
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 های خون و بادرنجبویه بر سلولفلفلی  نعناع . اثر پودر5جدول 

 تکمار
 های سفکد ت داد گلبول

103 ×)/µl) 

 هموگلوبکن

(g/dl) 

 هماتوکریع

 (درصد)

 20/29 72/9 35/234 شاهد

 75/31 75/10 60/226 درصد ن ناع ضلفلی5/0

 32/33 30/11 90/220 درصد ن ناع ضلفلی یش

 40/32 82/10 50/232 درصد بادرنجبویه2/0

 92/31 65/10 10/229 درصد بادرنجبویه4/0

SEM 43/4 50/0 15/1 

 18/0 31/0 28/0 داری سطل م نی

SEMها   اشتبا  استاندارد مکانهکن 

 

 قدردانی و تشكر

همننتکن ستازمان جهتاد    و  جکرضتع  وسکله از داناها  بدین

 .شود می قدردانیکااورزی منطقه جکرضع و کهنوج 
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