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های الشه  بر عملكرد، ويژگي (Nasturtium officinalis)ه تأثیر سطوح مختلف گیاه دارويي علف چشم

 گوشتي های جوجههای بیوشیمیايي و پاداکسندگي سرم خون در  و فراسنجه
 

 *2علي نوبخت و 1جمال شیردل
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 چكیده

های بیوشیمیایی و  های الشه و فراسنجه تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه دارویی علف چشمه بر عملكرد، ویژگی این پژوهش برای ارزیابی

 11 -24روزگی در دو دورة آزمایشی رشد آغازین ) 42روزگی تا  11های گوشتی از سن  اکسیدانی( سرم خون جوجه  پاداکسندگی )آنتی

 308 -قطعه جوجة گوشتی )مخلوط نر و ماده( سویة تجاری راس 280روزگی( انجام گرفت. در این آزمایش شمار  25-42روزگی( و پایانی )

 (1: شامل ی آزمایشیتیمارها ند.در قالب یك طرح کامل تصادفی استفاده شد و چهارده قطعه جوجه در هر تكرار تكرار چهار ،تیمار پنج در

درصد علف چشمه  5/1( حاوی 4درصد علف چشمه،  1( حاوی 3درصد علف چشمه،  5/0( حاوی 2، )بدون استفاده از علف چشمه( شاهد

تأثیر درصد علف چشمه بودند. نتایج آزمایش نشان داد، استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه دارویی علف چشمه بدون اینكه  2( حاوی 5و 

های  ها را در دوره ها داشته باشد، عملكرد جوجه  های بیوشیمیایی و پاداکسندگی سرم خون جوجه  های الشه و فراسنجه داری بر ویژگی  معنی

اعث درصد علف چشمه ب 1ها استفاده از   بنابراین، در این دوره(. >p 05/0) دهد  رشد آغازین، پایانی و کل دورة پرورش تحت تأثیر قرار می

که کمترین میزان افزایش وزن و باالترین ضریب تبدیل خوراك در گروه شاهد مشاهده  یدرحالبهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك شد. 

 ی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده ازطورکل بهآمد.  دستبهدرصد پودر علف چشمه  5/1ها با استفاده از   شد. بیشترین وزن پایانی جوجه

 های گوشتی را بهبود دهد.   تواند عملكرد جوجه  درصد پودر علف چشمه می 1

 

 گیاه دارویی، علف چشمه، عملكرد.گوشتی،  ة جوج کلیدی: های واژه
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of Nasturtium officinalis (NO) medicinal 

plant powder on performance, carcass quality traits, blood biochemical and antioxidant parameters of broilers from 

11 to 42 days in two experimental periods: grower (11 to 24 days) and finisher (25 to 42 days). In this experiment 280 

Ross- 308 broilers (male and female) were used completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates per 

treatment and 14 birds in each replicate. Experimental groups included: 1) control group (without NO), 2) group with 

0.5% NO, 3) group with 1% NO, 3) group with 1.5% NO and 5) group with 2% NO. The results showed that using of 

NO without having any significant effects in carcass quality traits, blood biochemical and antioxidant parameters, 

affect the performance of broilers in grower, finisher and total periods (p<0.05). In these periods, using 1% of NO 

powder in broilers diets improved the amount of daily weight gain and feed conversion ratio. The lowest amount of 

daily weight gain and the highest feed conversion ratio were observed in control group. The highest body weight was 

obtained with 1.5% of NO. In conclusion using 1% Nasturtium officinalis powder in broiler diets can improve their 

performance.  
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 مقدمه  

هاي گوشتی  استفاده از گياهان دارویی در جيرة جوجه

كه این گياهان در  هایی برتري و سودمنديبا توجه به 

هاي گوشتی دارد،   رابطه با سالمتی و عملكرد جوجه

اهميت و كاربرد  رروز نيز ب هابعاد جهانی دارد كه روز ب

شود. افزون بر بهبود سطح سالمتی   افزوده می ها آن

گياهان دارویی جایگزین خوبی براي   ها،  جوجه

اند و  ها معرفی شده  (بيوتيك  آنتیپادزي )ها و   افزودنی

سازي محصوالت طيور نيز مناسب هستند   در غنی

(Cowan, 1999; Mazandarani et al., 2013.)  در این

هاي مختلف گياهان دارویی نامزد استفاده   ، گونهزمينه

نيز علف  ها آنها بوده كه یكی از   در جيرة جوجه

 .استچشمه 

 كه به خانوادة چندسالهعلف چشمه گياهی است 

Brasicacea  اوتی در   بوالغ محلیتعلق دارد كه با نام

شود. این گياه در منطقة آذربایجان شناخته می

اي شمالی ایران به وفور در مناطق مرطوب و ه قسمت

شود. گياه ها یافت می  ها و كنار رودخانه اطراف چشمه

سبزي نيز مصرف شده و استفادة  عنوان بهعلف چشمه 

ها براي كم كردن خام یا پختة آن در ساالدها، سوپ

دردهاي شكمی، درمان دیابت و برونشيت توصيه شده 

چشمه یك منبع غنی  علف (.Lee et al., 2004) است

ها، مواد كانی و مواد فيتوشيميایی مانند از ویتامين

زیادي  ميزان. همچنين استگزانتين   لوتئين و زي

داشته كه این ویتامين تأثير پاداكسندگی  Cویتامين 

اكسيدانی( دارد و بدین طریق باعث تقویت   )آنتی

(. Rathert et al., 2010) شودایمنی بدن می امانةس

بسيار زیادي فنل و  يزانمبه هاي علف چشمه گبر

فالونوئيد و همچنين فعاليت پاداكسندگی باالیی 

هاي مصنوعی   داشته كه قابل مقایسه با پاداكسنده

 ,.Faix et al) استمانند بوتيل هيدروكسی تولوئن 

گرم در   ميلی 200افزودن  ،بر پایة گزارشی .(2009

جيرة كيلوگرم عصارة گياه علف چشمه به 

هاي ژاپنی، وزن بدن، درصد نسبی الشه،  بلدرچين

 دهدداري افزایش میمعنی طور بهطحال و كبد را 

(Khosravi Menesh, 2011) همچنين بر پایة گزارش .

هاي  دیگري افزودن عصارة علف چشمه به جيرة جوجه

كلسترول و  ميزانداري معنی طور بهگوشتی 

 Khosravi) دهد یگليسرید را در پالسما كاهش م  تري

Menesh et al., 2012)رويبررسی  نتایج یك . در 

، مكمل كردن جيره نشان داده شد گذار هاي تخم مرغ

درصد پودر علف چشمه  3و  2، 5/1، 1، 5/0با 

گذار و   هاي تخم هاي سوئی روي عملكرد مرغ اثرگذاري

 (پروفایل) نماي رخ مرغ و  تأثيري نيز روي كيفيت تخم

هرچند كه باعث  ،ده نداشته استاسيدچرب زر

یك  عنوان بهتواند تر شدن زرده شده بود و می  رنگين

 دهندة طبيعی در توليد تجاري استفاده شود رنگ

(Rathert et al., 2010) 50. بر پایة گزارشی افزودن 

گرم در كيلوگرم عصارة علف چشمه اثرگذاري   ميلی

ز بين برده و استفاده از كنجالة سویاي خام را ا زیانبار

داري كاهش   معنی طور بهسطح كلسترول خون را 

گزارش شده همچنين (. Zaki et al., 2011) دهد می

گرم بر كيلوگرم عصارة   ميلی 200است كه افزودن 

علف چشمه به تنهایی و در تركيب با عصارة سيزاب 

هاي الشه و  هاي عملكرد، ویژگی  تأثيري روي فراسنجه

هاي گوشتی نداشتند،  جوجهسرم  چربی نماي رخ

را نسبت  شكمیهرچند تيمار تركيبی چربی محوطة 

داري كاهش داده بود   معنی طور بهبه گروه شاهد 

(Khosravi Menesh et al., 2012) بر پایة نتيجة .

افزودن مخلوط گياهان دارویی كه  تأثيرپژوهشی 

هاي گوشتی   حاوي علف چشمه بود بر عملكرد جوجه

شده و همچنين بيان كردند كه افزودن مثبت گزارش 

ایمنی بدن  امانةمخلوط گياهان دارویی باعث تقویت س

 .Young et al. (Khaligh et al., 2011) شود می

 3نشان دادند، افزودن  در نتایج بررسی خود (2003)

هاي گوشتی   درصد پودر علف چشمه به جيرة جوجه

ون باعث افزایش كيفيت الشه و كاهش پراكسيداسي

بررسی كه  نتایج شود. در  در ماهيچة سينه می چربی

تغذیة موش با  ،روي موش انجام گرفت مشخص شد

 ميزاندرصد پودر علف چشمه،  25/6جيرة حاوي 

داري   معنی طور بهگليسرید را   گلوكز، كلسترول و تري

 .(Ghini et al., 2010) دهد  كاهش می

یی و با توجه به گران بودن عصارة گياهان دارو

در شرایط معمولی و اینكه  ها آندسترسی به  دشواري

هاي محدودي در رابطه با استفاده از پودر گياه  بررسی

هاي گوشتی صورت   دارویی علف چشمه در جوجه



 551 ... بر(  Nasturtium officinalis) چشمه علف دارویی گياه مختلف سطوح تأثيرشيردل و نوبخت:  

 

گرفته است، لذا در این آزمایش اثرگذاري سطوح مختلف 

هاي  پودر گياه دارویی علف چشمه بر عملكرد، ویژگی

بيوشيميایی و پاداكسندگی سرم  هاي  الشه، فراسنجه

   هاي گوشتی ارزیابی شد.  خون جوجه

 

 ها    مواد و روش

قطعه جوجة گوشتی  280در این آزمایش شمار 

 در 308 -نر و ماده( سویة تجاري راس نسبت برابر به)

و چهارده قطعه جوجه در هر  تكرار چهار ،تيمار پنج

 شدند. در قالب یك طرح كامل تصادفی استفاده تكرار

)بدون استفاده از  شاهد (1: شامل ي آزمایشیتيمارها

( 3درصد علف چشمه،  5/0( حاوي 2، علف چشمه(

درصد علف  5/1( حاوي 4درصد علف چشمه،  1حاوي 

درصد علف چشمه بودند. گياه  2( حاوي 5چشمه و 

شده در سایه پس از شناسایی  علف چشمه خشك

براي  شناس متخصص به ميزان الزم  توسط گياه

با استفاده از  آنگاهآزمایش، از عطاري مجاز تهيه شد و 

وتحليل  تجزیه AOACشده توسط  هاي توصيه روش

 (.1آزمایشگاهی شد )جدول 

 
 تركيب شيميایی گياه علف چشمه )درصد(  .1جدول 

Table 1. Chemical composition of Nasturtium 

officinalis medicinal plant (%) 
Ether 

extract 

Crud 

fiber 
Calcium 

Crud 

fat 

Crud 

protein 

Dry 

matter 

73.50 17.53 0.60 0.23 7.89 91.20 

 
افزاري   هاي غذایی با استفاده از برنامة نرم  جيره

UFFDA هاي مواد مغذي  و بر پایة نيازمندي

 308 -شده در دفترچة راهنماي سویة راس توصيه

يم شدند و پایانی تنظ آغازین براي دو دورة رشد

 (. 2)جدول 

 
 هاي گوشتی سویة راس جوجه هاي مختلف پرورش هاي آزمایشی در دوره تركيب جيره .2جدول 

Table 2. Experimental diets of Ross broilers in different breeding period 
 Nasturtium officinalis level in finisher period (25-42 days)   Nasturtium officinalis level in grower period (11-24 days) (%)  

2.00 1.50 1.00 0. 5 Control 2.00 1.50 1.00 0. 50 Control Feed ingredient (%) 

53.59 54.29 54.98 55.67 56.37 51.24 51.91 52.61 53.31 53.93 Corn 

36.14 36.09 36.05 36.00 35.95 38.47 38.43 38.38 38.37 38.32 Soybean meal 

4.82 4.66 4.50 4.35 4.19 4.41 4.25 4.09 3.93 3.80 Canola oil 

2.00 1.50 1.00 0.50 0 2.00 1.50 1.00 0.5 0 Nasturtium officinalis 
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.19 Oyster shell 

2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.26 2.26 2.26 2.26 2.35 Bone meal 

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.43 0.44 0.44 0.44 0.45 Salt 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Vitamin premix 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Mineral premix 
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 DL- Methionine 

0 0 0 0 0 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 L-lysine Hydrochloride 
          Calculated nutrients (%) 

3150 3150 3150 3150 3150 3100 3100 3100 3100 3100 Metaboilsable energy (Kcal/kg) 
20.18 20.18 20.18 20.18 20.18 21.16 21.16 21.16 21.16 21.16 Crude protein 
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 Calcium 
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 Available phosphorous 
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Sodium 
1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 Lysine 
0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 Methionine + Cysteine 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 Tryptophan 
 شامل:  جيره شده به ازاي هر كيلوگرم هاي استفادهویتامينی مواد تركيب مكمل. 1** 

 B2 6/6، ویتامين گرم ميلی B1  8/1، ویتامين گرم ميلی K 2، ویتامين گرم ميلی E 18، ویتامين گرم ميلی D3 05/0ویتامين  گرم، ميلی A   7/2ویتامين 

 1/0يوتين ب، گرم ميلی 3، پيریدوكسينگرم ميلی 30 ، نياسين5/2، اسيد فوليك گرم ميلی 10نتوتنيك اسيد پا گرم، ميلی B12  015/0ویتامين  ،گرم ميلی

 گرم بود. ميلی 250گرم، كولين كلراید  ميلی

 شامل: جيره شده به ازاي هر كيلوگرم كانی استفادهمواد تركيب  مكمل . 2**

 2/0 ، سلنيوم گرم ميلی 25 ، یدات كلسيمگرم ميلی 10 ، سولفات مسگرم ميلی 100 روي ، اكسيدگرم ميلی 50سولفات آهن  گرم، ميلی 100 سولفات منگنز

 گرم بود. ميلی 5/2 پاداكسنده، گرم ميلی
1. Vitamin premix per kg of diet: vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E (tocopheryl acetate), 18 mg; vitamin K3, 

2 mg; thiamine, 1.8 mg; riboflavin, 6.6 mg; panthothenic acid, 10 mg; pyridoxine, 3 mg; cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; 

folic acid, 1 mg; choline chloride, 250 mg; Antioxidant 100 mg. 

2. Mineral premix per kg of diet: Fe (FeSO4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49% Mn), 100 mg; Zn (ZnO, 80.35% Zn), 100 mg; Cu 

(CuSO4.5H2O), 10 mg; I (K1, 58% I), 1mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se), 0.2 mg. 
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ها به صورت  اجراي آزمایش همة جوجه  در طول دورة

آزاد به آب آشاميدنی و خوراك مصرفی دسترسی 

از  2هاي معيوب و درجه   داشتند. در آغاز آزمایش جوجه

هاي سالم و  ها جدا شدند. از بين جوجه  دیگر جوجه

هاي واحدهاي آزمایشی به  ماندة جوجه یكنواخت باقی

فی انتخاب و با توزین شمار مشخص و به صورت تصاد

گروهی در واحدهاي آزمایشی قرار گرفتند. در طول دورة 

آزمایش اگر تلفاتی وجود داشت، با توزین و در نظر 

روشنایی   شد. برنامة  گرفتن تاریخ تلفات یادداشت می

ساعت  23ساعت روشنایی در سه روز اول و  24شامل 

یش بود. آزما  روشنایی و یك ساعت تاریكی در بقية دورة

روزگی دو قطعه جوجه )یكی نر و یكی ماده(  42در سن 

از هر تكرار با ميانگين وزنی متوسط واحد انتخاب و پس 

ساعت گرسنگی دادن، به منظور تشریح الشه  12از 

ها درصد الشه با توجه به وزن  كشتار شدند كه در آن

زنده و درصد روده، چربی شكمی، سنگدان، كبد، سينه و 

وي وزن الشه تعيين شدند. شاخص توليد از روي ران از ر

 رابطة زیر محاسبه شد: 

 = شاخص توليد

 درصد ماندگاري(  × )ميانگين وزن زنده به گرم 

 ضریب تبدیل غذایی( ×)طول دورة پرورش 

10 

روزگی دو قطعه جوجه )یكی نر و یكی  42در سن 

گيري   ماده( از هر تكرار انتخاب و براي اندازه

گليسرید، كلسترول،   هاي خونی شامل )تري  فراسنجه

و  HDLآلدیيد، اسيد اوریك،   دي  آلبومين، مالون

LDLآمده و تعيين  عمل ها خونگيري به (، از آن

هاي تشخيصی  هاي خونی با استفاده از كيت فراسنجه

 Friedewald et) شركت پارس آزمون صورت گرفت

al., 1972)يداسيون گيري شاخص پراكس  . براي اندازه

دهنده با اسيد تيوباربيتوریك  خون، مواد واكنش

گيري شدند. این آزمایش بر ميزان جذب نوري   اندازه

آمده از واكنش یك  دست رنگ به كمپلكس صورتی

آلدئيد با دو مولكول از تيوباربيتوریك   دي  مولكول مالون

(. پس Strange & Benedict, 1977) اسيد استوار است

سنگی، به منظور تشریح الشه، ساعت گر 12از 

ها  شده كشتار شدند كه در آن هاي خونگيري جوجه

درصد الشه با توجه به وزن زنده و درصد روده، چربی 

، سنگدان، كبد، طحال، بورس فابریسيوس، شكمی

 سينه و ران نسبت به الشه تعيين شدند.

افزار   با استفاده از نرم آمده دست بههاي  داده ،در پایان

 هو براي مقایس وتحليل تجزیه 12/9  نسخة SAS يآمار

 اي دانكن ها از آزمون چند دامنه تفاوت بين ميانگين

  :است صورت زیر طرح بهمدل ریاضی  .استفاده شد
Yij = µ + Ti + εij 

 

 :رابطة باالكه در 

Yij= در آزمایش ها هميزان عددي هر یك از مشاهد ،

µ =ميانگين جمعيت، Ti= یة غذایاثر جير، εij =اثر 

 خطاي آزمایش در نظر گرفته شده است.

 

 و بحث نتايج

ها  مختلف آزمایشی بر عملكرد جوجههاي  تأثير جيره

شده است. استفاده از سطوح مختلف  ارائه 3در جدول 

هاي مختلف آزمایش   گياه دارویی علف چشمه در دوره

ها   داري بر ميزان خوراك مصرفی جوجه  اثرگذاري معنی

هاي افزایش وزن و ضریب تبدیل  ویژگی .نداشت

، پایانی و كل آغازین خوراك در هر سه دوره )رشد

داري تحت تأثير سطوح استفاده    دوره( به صورت معنی

در هر دو دورة  (.>05/0p)از علف چشمه قرار گرفت 

و پایانی بيشترین ميزان افزایش وزن  آغازین رشد

 به دستچشمه درصد پودر علف 1روزانه با استفاده از 

 1آمد. كسب بيشترین ميزان افزایش وزن با استفاده از 

دار  یمعندرصد پودر علف چشمه به علت نبود تفاوت 

هاي  در ميزان خوراك مصرفی روزانه بين گروه

آزمایشی موجب شده است كه بهترین ضریب تبدیل 

خوراك نيز در این گروه آزمایشی مشاهده شود. 

فزایش وزن روزانه در گروه كمترین ميزان ا ازآنجاكه

آمد، لذا باالترین ضریب تبدیل خوراك  به دستشاهد 

نيز متعلق به گروه شاهد بود. بهبود در عملكرد 

تواند   ها با استفاده از پودر علف چشمه می  جوجه

 ها آنین تر مهممختلفی داشته باشد كه از  هاي علت

ین توان به مواد مغذي و مواد ثانویه موجود در ا  می

گياه دارویی اشاره كرد. گياه علف چشمه حاوي مقادیر 

، Cی از مواد مغذي از جمله ویتامين توجه شایان

 ماننداي   پتاسيم، كلسيم، فسفر و آهن و نيز مواد ثانویه

 Faix et) استفالوونوئيدها و دیگر مواد پاداكسندگی 
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al., 2009; Rather et al., 2010) . وجود این مواد از

ين مواد مغذي مورد نياز و نيز بهبود وضعيت راه تأم

دستگاه گوارش و محافظت از مواد مغذي، موجب 

بهبود عملكرد شده است، كاهش روند افزایش وزن با 

تواند با   استفاده از سطوح باالي علف چشمه می

مواردي مانند افزایش الياف خام جيره، كاهش سطح 

هاي  يبازحد بعضی از ترك يشبانرژي و نيز افزایش 

ثانویه ارتباط داشته باشد. این نتایج در رابطه با بهبود 

هاي   عملكرد با استفاده از گياه علف چشمه با یافته

ها یا  اندامدیگر محققان كه تأثير مثبت استفاده از 

مختلف گياه علف چشمه را در بهبود  هاي صورت

هاي مختلف حيوانی مثبت گزارش كرده  عملكرد گروه

 Agaro, 2006; Khosravi) انی داردبودند، همخو

Menesh, 2011; Khaligh et al., 2011). كه  یدرحال

هاي دیگري استفاده از علف چشمه  بر پایة گزارش

گذار   هاي تخم مثبتی بر عملكرد مرغ تأثيرنتوانست 

   .(Rather et al., 2010) داشته باشد، همخوانی ندارد
ياه علف استفاده از سطوح مختلف پودر گ تأثير

ها، درصد ماندگاري و   چشمه بر وزن نهایی جوجه

 است. آورده شده 4شاخص توليد در جدول 

 
 هاي گوشتی هاي رشد آغازین، پایانی و كل دورة آزمایش بر عملكرد جوجه . تأثير سطوح مختلف علف چشمه در جيره در دوره3جدول 

Table 3. The effect different levels of Nasturtium officinalis on performance of biroilers in growing, finising and 
totall period 

Feed conversion ratio   Weight gain (g/h/d)  Feed intake (g/h/d) Performance 
Treatments 11-42 25-42 11-24  11-42 25-42 11-24  11-42 25-42 11-24 

1.75a 2.00a 1.36b  53.88c 65.15c 42.60  93.83 129.84 57.80 Control 
1.74a 1.96ab 1.39ab  55.11bc 67.35bc 42.87  95.55 131.91 59.18 0.5% NO* 
1.67b 1.85c 1.38ab  58.08a 74.43a 42.39  96.98 135.74 58.22 1% NO 
1.70ab 1.89bc 1.37b  57.05ab 72.13ab 42.23  96.55 135.19 57.95 1.5% NO 
1.67b 1.82c 1.42a  57.03ab 71.60ab 42.47  95.05 130.01 60.10 2%NO 
0.02 0.03 0.01  0.84 1.66 1.35  1.36 3.34 0.58 SEM 

0.0446 0.0179 0.0447  0.0317 0.0151 0.9718  0.5248 0.6083 0.7236 P Value 

a-c: دار دارند متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنی هاي در هر ستون اعداد داراي حرف (05/0>p.)   
a-c: Means within same column with different superscript are differ (P<0.05). 
* NO (Nasturtium officinalis) 

 

است. استفاده از گياه علف چشمه باعث شد تا 

دورة آزمایش وزن نهایی بيشتري  پایانها در   جوجه

داري در   معنیكه اثرگذاري  درحالی (.>05/0p)داشتند 

رابطه با درصد ماندگاري و شاخص توليد در بين 

هاي آزمایشی وجود نداشت. افزایش  هاي گروه جوجه

ها دارد   وزن روزانه تأثير مثبتی بر وزن نهایی جوجه

(Sarica et al., 2005) ازآنجاكه استفاده از علف .

چشمه باعث افزایش وزن بيشتري شده است، لذا روي 

ز تأثير داشته و موجب شده كه بيشترین وزن نهایی ني

درصد  5/1ها با استفاده از   ميزان وزن نهایی جوجه

كه كمترین  دست آید، درحالی پودر علف چشمه به

وزن نهایی متعلق به گروه شاهد بود. ميزان تلفات 

تأثير مستقيمی بر درصد ماندگاري و شاخص توليد 

مانند  هایی تدارد، ازآنجاكه تلفات در گله به عل

ریزي، تراكم سالن و   مدیریت اصولی، فصل جوجه

ها وجود داشت، لذا در زمينة این دو   كيفيت جوجه

هاي مختلف  داري بين گروه  تفاوت معنی ژگییو

 آزمایشی وجود نداشت.  

 
 روزگی( 42گوشتی )در  هاي . تأثير سطوح مختلف گياه علف چشمه در جيره بر وزن نهایی، ماندگاري و شاخص توليد در جوجه4جدول 

Table 4. Effect of different levels of Nasturtium officinalis in diet on final weight, viability and production index in 
broilers in (42 day) 

Production index Viability Final weight (g) Performance 
Treatments 

256.52 88.09 2128.34c Control 
270.73 90.48 2182.67bc 0.5% NO* 
275.05 85.71 2251.67ab 1% NO 
273.78 85.71 2272.67a 1.5% NO 
275.81 85.71 2272.67a 2% NO 
10.92 1.51 24.40 SEM 
0.3311 0.1705 0.0101 P Value 

a-c: رنددار دا متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنی هاي در هر ستون اعداد داراي حرف (05/0>p.) 
a-c: Means within same column with different superscript are differ (P<0.05). 

* NO (Nasturtium officinalis) 
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 های الشه ویژگی

استفاده از سطوح مختلف گياه دارویی علف  تأثير

هاي گوشتی در   هاي الشة جوجه چشمه بر ویژگی

اده از سطوح مختلف آورده شده است. استف 5جدول 

داري   گياه علف چشمه در این آزمایش اثرگذاري معنی

ها نداشته است كه با یافتة   هاي الشة جوجه بر ویژگی

گرم بر   ميلی 200افزودن پيشين كه بيان شده است 

كيلوگرم عصارة علف چشمه به تنهایی و مخلوط با 

هاي الشه به غير از  ي بر ویژگیتأثيرعصارة سيزاب 

 Khosravi) ندارد، همخوانی دارد شكمیی چرب

Manesh et al., 2012.)  هرچند كه در گزارش ایشان

تيمار تركيبی حاوي عصاره دو گياه چربی محوطة 

داري   معنی طور بهرا نسبت به گروه شاهد  شكمی

كاهش داده بود، ليكن عصارة علف چشمه به تنهایی 

كه بنا بر داري نداشت   هاي الشه تأثير معنی در ویژگی

. بنا بر نتایج این آزمایش استهاي این آزمایش  یافته

 است كه مكمل كردن جيرة گویاي اینگزارش دیگري 

 

گرم در كيلوگرم از پودر  10هاي گوشتی با  جوجه

داري  سرخارگل، علف چشمه، افسنطين و زیره اثر معنی

بر درصد نسبی سنگدان، چربی محوطة شكمی، رودة 

بر  (.Khaligh et al., 2011) ه استكوچك و قلب نداشت

ها انجام شد   پایة نتيجة آزمایشی دیگري كه در بلدرچين

گرم در كيلوگرم عصارة علف   ميلی 200اضافه كردن 

ها، درصد نسبی الشه و كبد را   چشمه به جيرة بلدرچين

 ,Khosravi Manesh) دهد داري افزایش می معنی طور به

ي الشه در این آزمایش ها علت بهبودي ویژگی (.2011

هاي مؤثرة موجود در علف  اثرگذاري تحریكی تركيب

ها و هایی مانند الكتوباسيلچشمه روي رشد باكتري

ها موجب تحریك بيفيدوباكترها بيان شده كه این باكتري

رسانی به دیوارة روده شده و در نتيجه موجب   خون

افزایش طول پرز روده و افزایش جذب مواد مغذي 

علت تفاوت مشاهده شده  (.Lee et al., 2004) شوند  می

تواند ناشی از ميزان و نوع فرآوردة مورد استفاده از   می

 گياه علف چشمه و نيز نوع پرنده باشد.

 روزگی )برحسب درصد الشه( 42در هاي گوشتی  هاي الشة جوجه . تأثير سطوح مختلف گياه علف چشمه در جيره بر ویژگی5جدول 
Table 5. Effect of different levels of Nasturtium officinalis in diet on carcass traits of broilers in (42 day) (carcass%) 

Thigh Breast Bourse Spleen Liver Gizzard Abdominal fat Intestine Carcass 
Carcass traits 

Treatments    
25.58 33.71 0.22 0.14 2.13 2.60 2.68 6.00 74.24 Control 
25.99 32.76 0.18 0.12 2.13 2.82 3.00 6.17 72.1 0.5% NO* 

25.56 33.75 0.21 0.12 2.15 2.61 3.04 6.31 72.31 1% NO 

28.06 32.21 0.21 0.18 2.31 2.92 3.45 6.28 75.39 1.5% NO 
24.97 34.42 0.21 0.15 2.12 2.78 2.88 5.71 73.70 2%NO 

0.51 0.81 0.03 0.03 0.12 0.24 0.24 0.50 1.05 SEM 
0.4593 0.7073 0.8624 0.4693 0.7952 0.8482 0.3119 0.8950 0.2278 P Value 

* NO (Nasturtium officinalis) 

 

استفاده از سطوح مختلف گياه دارویی علف  تأثير

هاي پاداكسندگی و بيوشيميایی  چشمه بر فراسنجه

آورده شده  6دول هاي گوشتی در ج  سرم خون جوجه

است. استفاده از سطوح مختلف گياه علف چشمه 

داري بر پاداكسندگی و بيوشيميایی   اثرگذاري معنی

ها نداشته است. این نتایج با گزارش   سرم خون جوجه

هاي مواد موثرة  تركيب تأثيرپيشين كه درزمينة 

هاي پاداكسندگی و بيوشيميایی  گياهی بر فراسنجه

اي گوشتی همخوانی ندارد. بر پایة ه  سرم خون جوجه

زنجبيل  ةگرم در كيلوگرم پودر ریش 5افزودن گزارشی 

)گلوتاتيون پراكسيداز،  آنزیمی پاداكسندگیفعاليت 

 ميزانسوپراكسيددیسموتاز و كاتاالز( را افزایش و 

هاي گوشتی كاهش آلدئيد را در سرم جوجهديمالون

ررسی دیگري نتایج ب .(Zhang et al., 2009) دهدمی

گرم   ميلی 5/42مكمل كردن جيرة موش با  ،نشان داد

بر كيلوگرم در روز با اسانس آویشن و تایمول، فعاليت 

هاي گلوتاتيون پراكسيداز، سوپراكسيد دیسموتاز   آنزیم

داري در مغز  طور معنی و ظرفيت پاداكسندگی كل را به

افزودن  .(Youdim & Deans, 2000) دهد  افزایش می

گرم در كيلوگرم عصارة علف چشمه به جيرة ميلی 50

كلسترول  ميزانهاي گوشتی تأثير مثبتی در  جوجه

نتایج  .(Zaki et al., 2011) ها داشته است خون جوجه

 200مكمل كردن جيره با  نشان داد، یك بررسی دیگر

گرم بر كيلوگرم عصارة علف چشمه به تنهایی و ميلی
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ي روي كلسترول، مخلوط با عصارة سيزاب تأثير

نداشتند  VLDLو  HDL ،LDLگليسرید،   تري

(Khosravi Manesh et al., 2012)  كه با نتایج این

علف چشمه بر  تأثيرپژوهش همخوانی دارد. 

هاي سرم در دیگر حيوانات نيز بررسی شده  تركيب

 ،نتيجه گرفتند Ghini et al. (2010)است از آن جمله 

درصد پودر علف  25/6 اي حاويتغذیة موش با جيره

گليسرید را   چشمه، سطح گلوكز، كلسترول و تري

هاي  علت تفاوت .داري كاهش داده بود  معنی طور به

و نوع فرآورده  ميزانتواند ناشی از   میشده  مشاهده

مورد استفاده از گياه علف چشمه و نوع حيوان مورد 

 آزمایش باشد. 

 
هاي  جوجههاي بيوشيميایی و پاداكسندگی سرم خون  فراسنجهچشمه در جيره بر . تأثير سطوح مختلف گياه علف 6جدول 

 روزگی( 42گوشتی )در 
Table 6. Effect of different levels of Nasturtium officinalis in diet on biochemical and antioxidant parameters of 

broilers in (42 day) 
MDA 

(nmol/l) 
Antioxidant 

(mmol/l) 
HDL 

(mg/dl) 
Total protein 

(g/dl) 
Albumin 

(g/dl) 
Triglyceride 

(mg/dl) 
Cholesterol 

(mg/dl) 
Glucose  
(mg/dl) 

Blood parameters 
Treatments 

2.43 2.10 42.00 4.58 1.58 80.67 110.17 203.00 Control 

3.04 2.04 39.33 4.38 1.65 105.17 111.83 198.00 0.5% NO* 
2.80 1.90 38.33 4.52 1.62 83.33 117.67 205.50 1% NO 

2.95 2.00 41.67 4.27 1.47 103.67 118.17 204.33 1.5% NO 
2.45 2.62 42.67 4.70 1.64 85.50 117.50 209.50 2%NO 
0.25 0.31 2.91 0.25 0.10 11.00 4.27 5.67 SEM 

0.3472 0.5236 0.7979 0.7088 0.7088 0.3893 0.8548 0.7099 P Value 

* NO (Nasturtium officinalis) 

 

توان اظهارنظر   با توجه به نتایج این آزمایش می

هاي گوشتی استفاده از پودر علف   در جوجه ،كرد

درصد جيره بدون اینكه اثرگذاري  1چشمه به ميزان 

هاي  هاي الشه و فراسنجه داري بر ویژگی  معنی

اشد، موجب بيوشيميایی و پاداكسندگی خون داشته ب

 شود.  می ها آن بهبود عملكرد
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