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تأثیرگیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی های الشه و برخی فراسنجه های 
خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

محمد سفالیی شهربابک۱ محمود شیوازاد۱* حسین مروج۱ محمد امیر کریمی ترشیزی2
1( گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2( گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 

  )  دریافت مقاله: 15 مهر ماه 1396،   پذیرش نهایی: 4 آذر ماه 1396(     

 چکیده  
زمینه مطالعه: استفاده از گیاهان دارویی با قدرت آنتی اکسیدانی باال، ضمن کاهش اثرات زیان بار استرس اکسیداتیو و رادیکال های آزاد 
ناشی از تنش گرمایی، به بهبود عملکرد جوجه های گوشتی کمک می کند. هدف: این پژوهش برای ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پودر و عصاره 
اتانولی گیاه رزماری بر صفات عملکردی، ویژگی های الشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در معرض تنش گرمایی انجام شد. 
روش کار: برای بررسی اثر تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد )جیره پایه(، سطوح مختلف پودر )g/kg 5، 10 و 15+ جیره پایه(، عصاره اتانولی رزماری 
)g/kg 3/5، 7 و 10/5+ جیره پایه( وg/L 1 پودر ویت آسپرین + جیره پایه بر صفات عملکردی، ویژگی های الشه و برخی از فراسنجه های خونی 
از 160 قطعه جوجه نر یکروزه ســویه راس )308( در قالب طرح بلوک کامل تصادفی از 8 تیمار با 4 تکرار و 5 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 
42 روز در شرایط تنش گرمایی )°C 2±32 به صورت دوره ای از ساعت 10 الی 6 بعد از ظهر( استفاده شد. نتایج: میانگین خوراک مصرفی و وزن 
زنده نهایی جوجه های گوشتی به  طور معنی داری تحت تأثیر افزودن عصاره رزماری قرار گرفت )p>0/05(، ولی ضریب تبدیل خوراک تحت تأثیر 
قرار نگرفت )p<0/05(. عصاره رزماری بر مقدار گلوکز خون و نیز نسبت هتروفیل به لنفوسیت اثر معنی داری داشت )p>0/05(. افزودن عصاره 
رزماری به جیره بر ویژگی های الشه، کلسترول، تری گلیسرید و هماتوکریت تأثیر معنی داری نداشت )p<0/05(. نتیجه گیری نهایی: نتایج این 
آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره گیاه دارویی رزماری به علت خاصیت آنتی اکسیدانی قوی که دارد باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی 

در شرایط  تنش گرمایی گردید.

واژه های کلیدی: رزماری، عملکرد، فراسنجه های خونی، تنش گرمایی، جوجه های گوشتی

مقدمه
تنش گرمایی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تولیدی حیوانات 

می باشد. کاهش اثرات زیانبار تنش گرمایی نه تنها در مناطق گرمسیر، بلکه 

با توجه به گرم تر شدن هوای کره زمین و مشکالت پیرامون آن یکی از مهم 

ترین اهداف پرورش دهندگان طیور می باشد)3(. رطوبت نسبی زیاد و دمای 

باالی محیط پرورش در مناطق گرمسیر و فصول گرم سال باعث تنش شدید 

)گرمایی و اکسیداتیو( در پرنده می شود، که خسارات اقتصادی قابل توجهی 

را در صنعت طیور به همراه دارد )34(. در همین راستا Sohail و همکاران 

در سال 2012 نشان دادند که تنش گرمایی باعث کاهش مصرف خوراک به 

میزان 16/4%، کاهش وزن بدن به میزان 32/6% و افزایش ضریب تبدیل 

خوراک به میزان 25/6% در جوجه های گوشتی در سن 42 روزه گی شد )45(. 

کاهش بازدهی خوراک و عملکرد رشد جوجه های گوشتی در تنش گرمایی 

بــا افزایش تولید رادیکال های فعال اکســیژن میتوکندریایی همبســتگی 

دارد)31(. با افزایش دمای محیط به باالتر از منطقه آسایش حرارتی، تنش 

گرمایی در پرنده اتفاق افتاده و در این حالت تغییرات فیزیولوژیکی در اسیدیته 

و متابولیت های خون صورت می گیرد و بر ترکیبات الشــه، راندمان الشه ، 

نسبت اجزاء الشه و بروز آلکالوز تنفسی تأثیر می گذارد و احتماالًً متابولیسم 

چربی ها را در بافت چربی و کبد تغییر می دهد )19(. به منظور کاهش اثرات 

مضر دمای باالی محیط پرورش، اعمال تغییرات در جیره نســبت به دیگر 

روش ها ارجحیت بیشتری داشته و کاربردی تر می باشد )40(. برای مقابله با 

اثرات نامطلوب تنش گرمایی راهکارهای تغذیه ای متعددی مانند استفاده 

از نمک هــای آنیونی– کاتیونی )5(، کاهش میــزان پروتئین جیره با حفظ 

تعادل آمینو اسیدی )20(، شوک حرارتی زود هنگام )8(، اعمال محدودیت 

غذایی، استفاده از ویتأمین های آنتی اکسیدان )E،C( و مواد معدنی )سلنیوم 

و روی( )4( در جیره پیشنهاد شده است. همچنین اخیرا برای کاهش اثرات 

ناشی از تنش گرمایی پژوهشگران به استفاده از گیاهان دارویی توجه زیادی 

کرده انــد )38،47،48(. نتایــج حاصل از پژوهش هــای مختلف ارتباط بین 

مصرف مواد فیتوشیمیایی )مشتقات گیاهی مانند لیکوپن( و کاهش اثرات 

تنش گرمایی در طیور را نشــان می دهند )37،38(. اثرات آنتی اکســیدانی 

مواد فیتوشیمیایی به عنوان مواد کاهش دهنده استرس شناخته شده است. 

بــه عنوان مثال کاروتنوئیدها و ترکیبات گیاهی با ویژگی آنتی اکســیدانی 

مانند پودر گوجه فرنگی، زردچوبه، چای سبز و انگور قرمز )38(، نعنا فلفلی 

)26(، عصاره هســته انگور )14( سبب بهبود اثرات تنش گرمایی می شوند. 

تأثیــر مثبت فرآورده های گیاهی در بهبود عملکــرد طیور، به ویژگی هایی 

از آن ها مانند اشــتها آوری، تحریک کنندگی هضم، اثرات ضد میکروبی، 

فعالیت آنتی اکسیدانی و تقویت سیستم ایمنی نسبت داده شده است )16(. 

Email: shivazad@ut.ac.ir   026-32246752 :نویسنده مسئول:  تلفن: 32248082-026  نمابر )*
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)Rosmarinus officinalis( در حال حاضر از گیاه رزماری با نام علمی

از خانــواده نعناعیان )Lamiaceae( به عنوان گیاه داروئی و معطر و نیز به 

دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی قوی آن به وفور در صنایع غذایی و داروسازی 

اســتفاده می شود )35(. پژوهشــگران متعددی گزارش کرده اند که اثر آنتی 

اکسیدانی رزماری در بخش غیر اسانسی عمدتاًً مربوط به ترکیب های فنلی 

دی ترپنــی مانند کارنوزول، رزمانول، کارنوزیک اســید و متیل کارنوزات و 

اسیدهای فنولیک نظیر رزمارینیک اسید و کافئیک اسید می باشد )12،35(. 

این ترکیبات فعالیت های ضد باکتریایی و ضد میکروبی قوی نیز دارند و قادر 

به پیشــگیری از بیماری های عروقی و بیماری های التهابی مانند رماتیسم 

و ســرطان نیز می باشــند)35(. همچنین در پژوهش های انجام شده برای 

ســنجش ایجاد مقاومت به گرما در جوجه های  گوشــتی از تنش حرارتی در 

اواخر دوره پرورش استفاده شده است )8،11،23(، بنابراین با توجه به اینکه 

در سالن های مرغداری در مناطق گرم به ویژه در بعضی مناطق کشور که دما 

به باالی C°40 می رسد تنش گرمایی در اکثر دوره ی پرورش وجود دارد و 

حتی با استفاده از تجهیزات خنک کننده نیز نمی توان دمای داخل سالن های 

مرغداری را به دمای مناسب پرورش رسانید، هدف این تحقیق بررسی تأثیر 

گیاه رزماری به عنوان منبع آنتی اکسیدان طبیعی، ارزان و کارآمد، دوستدار 

محیط زیســت و با خاصیت دارویی بر عملکرد رشــد، ویژگی های الشه و 

برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی از 

ابتدا تا پایان دوره  می باشد.

مواد و روش کار
تهیه پودر و عصاره  گیاه رزماری: پس از جمع آوری بخش های هوایی 

گیاه رزماری در ابتدای شروع گلدهی در فصل بهار از مزرعه گیاهان دارویی 

ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان و خشک کردن 

آن ها در ســایه، برگهای آن جدا و آســیاب شدند. عصاره گیری از آن ها در 

پژوهشــکده گیاهان دارویی دانشــگاه شهید بهشــتی تهران انجام گردید. 

عصاره گیری به روش پرکوالسیون و با استفاده از حالل اتانول 96% به این 

صورت انجام شد که بعد از مخلوط کردن پودر رزماری با حالل و انتقال آن 

به دستگاه پرکوالتور،  به مدت 24 ساعت در دمای اتاق قرار گرفت )سطح 

اتانول باالتر از سطح پودر(، سپس شیر تخلیه دستگاه باز و عصاره به صورت 

قطره قطره خارج گردید و تا زمان بی رنگ شدن عصاره، اضافه کردن اتانول 

به دستگاه پرکوالتور ادامه پیدا کرد. سپس اتانول موجود در عصاره با استفاده 

از دســتگاه تبخیر کننده چرخان )روتاری( در فشــار کم و سرعت چرخش 

rpm 45 و  دمای °C 45 تبخیر و جدا شد و عصاره حاصل جهت استفاده 

در جیره، در فریزر نگهداری گردید.

تهیه جیره ها و مدیریت گله گوشــتی: این آزمایش در سالن پرورشی 

گروه علوم دامی دانشگاه تهران انجام شد. تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی 

نــر از ســویه راس 308 به 8 تیمــار، 4 تکرار به ازای هر تیمــار و 5 قطعه 

جوجه گوشتی در هر تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به مدت 

42 روز در قفس هــای 4 طبقه اســتاندارد مورد مطالعــه قرار گرفتند. دمای 

ســالن از ابتــدای دوره پرورش تا پایان دوره از ســاعت 10 الــی 18 بعد از 

ظهر حدود C°2±32 )تنش گرمایی( و در بقیه ســاعات شبانه روز بر اساس 

پیشــنهاد کاتالوگ پرورشی راس 308 تنظیم گردید. جیره های تنظیم شده 

بــر مبنای ذرت و کنجاله ســویا طی مراحل آغازین )10-1 روزگی(، رشــد 

)24-11روزگی( و پایانــی )42-25روزگی( به صورت مصرف آزاد در اختیار 

جوجه ها قرار گرفت جدول )1(. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد منفی)جیره 

پایه(، سطوح مختلف پودر)g/kg 5، 10 و 15+ جیره پایه( و عصاره رزماری 

)g/kg 3/5، 7 و 10/5+ جیره پایه( و g/L 1پودر ویت آســپرین + جیره پایه 

)شاهد مثبت( بودند. در تمام مدت آزمایش، آب و خوراک به صورت آزاد در 

اختیار جوجه ها قرار داشت و برنامه بهداشتی و واکسیناسیون آن ها مطابق 

توصیه راهنمای پرورش جوجه های گوشتی انجام گردید.

صفــات عملکــردی: میانگین خوراک مصرفی، میانگیــن وزن بدن و 

ضریب تبدیل خوراک برای هر قفس )تکرار( بعد از تصحیح برای تلفات در 

پایان هر مرحله آزمایش اندازه گیری و ثبت شد. 

انــدازه گیری متابولیت های خونــی: در پایــان دوره آزمایش )42 روزه 

گــی( از هر واحد آزمایشــی )تکرار( دو پرنده به طــور تصادفی انتخاب و از 

هر پرنده mL 4 خون گرفته شــد. پس از خون گیــری مقدار mL 1 از آن 

داخل لوله های آزمایشــی حاوی مــاده ضد انعقاد ریخته شــد و بالفاصله 

مقدار هماتوکریت توسط دستگاه HANNA )مدلHI255، ساخت ایتالیا( 

تعییــن گردید. همچنین مقدار mL 3 دیگر بــه داخل لوله آزمایش ریخته 

شد و پس از تهیه سرم فراسنجه های آن شامل کلسترول، تری گلیسرید، 

گلوکز و پروتئین تام با اســتفاده از کیت تجاری )پارس آزمون( و دســتگاه 

اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. 

نســبت هتروفیل به لنفوسیت: برای بررسی تغییرات نسبت هتروفیل 

May-بــه لنفوســیت، یک گســتره از خــون پرنــدگان تهیه و بــه روش

Grunwald-Giemsa  رنــگ آمیــزی شــد و نســبت هتروفیل ها به 

لنفوسیت ها در 100 عدد گلبول سفید با شمارش محاسبه شدند)29(.

بررســی آماری: داده های حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم افزار 

SAS  9.1، رویــه GLM تجزیه و تحلیل شــدند و در صورت وجود تفاوت 

معنی دار، میانگین تیمارها با آزمون دانکن در سطح 5 % مقایسه شدند. 

نتایج
صفات عملکردی: تأثیرافزودن پودر و عصاره رزماری و ویت آســپرین 

برعملکرد جوجه های گوشــتی تحت تنش گرمایی در جدول 2 نشان داده 

شــده اســت. افزودن پودر و عصــاره رزماری تأثیر معنــی داری بر میانگین 

خوراک مصرفی جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی داشت)p>0/05(، به 

طوریکه تیمار حاوی g 3/5 عصاره رزماری )RE1( بیشترین مصرف خوراک 
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را بدنبال داشــت و ســایر ســطوح عصاره رزماری در مقایسه با گروه شاهد 

)منفی()NC( تأثیر معنی داری بر میانگین خوراک مصرفی نداشتند. میانگین 

وزن زنــده جوجه های گوشــتی در پایان دوره پرورش بــه طور معنی داری 

تحت تأثیر ســطوح مختلف پودر و عصاره رزماری قرارگرفت )p>0/05( و 

 )RE1( 3/5 عصاره gیا )RP1( پودر g5  پرندگان تغذیه شــده با جیره حاوی

رزماری میانگین وزن زنده بیشــتری نســبت به دیگر تیمارهای آزمایشی 

داشــتند)جدول2(. افزودن ســطوح مختلف عصاره رزماری در جیره غذایی 

جوجه های گوشــتی تحت تنش گرمایی تأثیر معنی داری بر ضریب تبدیل 

 IU، ؛ کوله کلسیفرولA، IU1100 جدول 1. اجزاء و ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده جیره. *مکمل در هر کیلوگرم از جیره غذایی مواد مغذی زیر را تأمین می کرد: ویتأمین
2300؛ ویتأمین E، IU121؛ ویتأمین mg2  ،K3؛ ویتأمین mg ،B12 0/02؛ تیامین، mg 4؛ ریبوفالوین، mg 4؛ اسید فولیک، mg 1؛ بیوتین، mg 0/03؛ پیریدوکسین،  mg 4؛ کولین کلراید، 
mg 840 و آنتی اکسیدان )اتوکسی کوئین( mg 0/125. **مکمل در هر کیلوگرم از جیره غذایی مواد مغذی زیر را تأمین می کرد: سولفات مس، mg 100؛آهن، mg 50؛سولفات 

.1 mg ،0/2 و ید mg ،)100؛سلنیوم )سلنات سدیم mg ،منگنز

جیره آغازین )10-1 روزه گی( جیره رشد )24-11 روزه گی( جیره  پایانی )42-25 روزه گی( مواد خوراکی )%(

61/35 57/8 52/43 ذرت

30/11 34/17 38/24 کنجاله سویا

3/42 2/52 3/01 پودر چربی

1/65 1/72 2/04 دی کلسیم فسفات

0/36 0/61 0/77  کربنات کلسیم

0/2 0/23 0/34 دی ال-متیونین

0/07 0/1 0/24 ال- الیزین هیدروکلرید

0/34 0/34 0/35 نمک طعام

- 0/01 0/08 ال- ترئونین

0/25 0/25 0/25 مکمل ویتأمینی *

0/25 0/25 0/25 مکمل معدنی **

2 2 2 فیلر)شن(

100 100 100 مجموع

 ترکیب شیمیایی جیره

3000 2900 2850 )kcal/kg(انرژی قابل متابولیسم

17/81 19/33 20/73 پروتئین)%(

0/8 0/83 0/99 کلسیم)%( 

0/68 0/71 0/78 فسفر کل)%( 

0/39 0/41 0/47 فسفر قابل دسترس)%(

0/79 0/86 0/92 پتاسیم)%(

0/15 0/15 0/15 سدیم)%(

1/02 1/14 1/35 لیزین)%(

0/5 0/54 0/66 متیونین)%(

0/81 0/87 1/01 متیونین + سیستین)%(

0/7 0/76 0/89 ترئونین)%(

جدول 2. تأثیر پودر و عصاره رزماری و ویت آســپرین بر عملکرد جوجه های گوشــتی تحت تنش گرمایی در ســن 42 روزگی. در هر ردیف میانگین های که با حروف متفاوت 
 g5 + جیره پایه=RP1 کنترل منفی: جیره پایه بدون افزودن پودر و عصاره رزماری و ویت آسپرین؛ =NC :1(تیمارها شامل( .)p>0/05( مشخص شده اند اختالف معنی داری دارند
پودر رزماری؛ RP2=جیره پایه + g10 پودر رزماری؛ RP3=جیره پایه +  g15پودر رزماری؛ RE1=جیره پایه + g 3/5 عصاره رزماری؛ RE2= جیره پایه + g 7 عصاره رزماری؛ 

RE3= جیره پایه + g 10/5 عصاره رزماری؛ PC= کنترل مثبت: جیره پایه + g/L1 پودر ویت آسپرین. P= پودر رزماری؛ E = عصاره رزماری.

تابعیتp-ValueSEMتیمارهای آزمایشی)1(

درجه دومخطی

NCPR1PR2PR3ER1ER2ER3PCPEPEصفات

مصرف  
) g(خوراک

4403 bc4486 abc4426 abc4396 bc4575 a4466 abc4326 c4532 ab/051/22/02/120/01/06

)g(2425وزن بدن bc2619 a2566 ab2358 c2616 a2545 ab2533 ab2604 ab/0355/80/10/4/001/15

ضریب تبدیل 
خوراک

1/811/711/721/831/731/761/711/76/620/04/55/21/007/75
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 .)p<0/05( خوراک در سن 42 روزگی نداشت

خصوصیات الشه: جیره های آزمایشی تأثیر معنی داری بر صفات الشه 

)RP1( 5 پودر  رزماری g در ســن 42 روزگی نداشــتند، اگرچه تیمار حاوی

از لحاظ عددی بازده الشــه و وزن نســبی ران های بیشتری نسبت به بقیه 

تیمارها داشت )جدول 3(.  

نسبت هتروفیل به لنفوسیت: تأثیر پودر و عصاره رزماری و ویت آسپرین 

برفراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی در جدول 4 

ارائه شــده است. بررســی داده های حاصل از شمارش گلبول های سفید به 

صورت  نسبت هتروفیل به لنفوسیت نشان داد که تیمارهای آزمایشی سبب 

افزایش چشمگیر تعداد لنفوســیت های سیستم خونی جوجه های گوشتی 

شدند، به طوریکه دو تیمار حاوی g 5 پودر و g 3/5 عصاره رزماری با کنترل 

منفی و تیمار حاوی g 10 پودر و g 7 عصاره رزماری عالوه بر تیمار کنترل 

منفی با تیمار حاوی g 10/5 عصاره رزماری نیز در مقدار نسبت هتروفیل به 

.)p>0/05( لنفوسیت تفاوت معنی داری دارند

فراســنجه های خونی: نتایج حاصل از آزمایش های بیوشیمیایی نشان 

دادند که تفاوت معنی داری در مقدار گلوکز خون بین تیمارهای آزمایشــی 

وجود دارد )p>0/05(. مصرف پودر رزماری تا سطح 10 g )RP2( و عصاره 

تا ســطح RE2( 7 g( در هر کیلوگرم جیــره موجب کاهش خطی معنی دار 

گلوکز خون نسبت به تیمارشاهد )منفی( شد)p>0/05( )جدول 4(. از لحاظ 

آماری تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی در میزان کلسترول، تری 

گلیسرید، پروتئین تام و هماتوکریت مشاهده نشد )جدول 4(.

بحث
صفات عملکردی: نتایج نشان دادند که افزودن پودر و عصاره رزماری 

بــه ترتیب در دو ســطح g 5 و 3/5 در مقایســه با گروه شــاهد منفی تأثیر 

معنــی داری  بر خوراک مصرفی و میانگین وزن زنده جوجه های گوشــتی 

تحت تنش گرمایی در ســن 42 روزگی داشــت)p>0/05(، ولی بر ضریب 

تبدیل خوراک معنی دارنبود. Sahin و همکاران در سال 2008گزارش کردند 

که مکمل پودر گوجه فرنگی )آنتی اکســیدان( ســبب افزایش معنی داری 

 )p>0/05( مصــرف خــوراک در بلدرچین های تحــت تنش گرمایی شــد

)41(. یافته هــای Hamodi و همــکاران در ســال 2010 نشــان دادند که  

دانه گشنیز )g/kg20( در جیره جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی  باعث 

)p>0/05(افزایش معنی داری درخوراک مصرفــی وافزایش وزن  زنده گردید 

)15(. همچنین محققین مختلف نقش رسوراترول )ماده مٔوثره انگور قرمز( 

جدول 3. تأثیر پودر  و عصاره رزماری و ویت آســپرین بر صفات الشــه جوجه های گوشــتی تحت تنش گرمایی در 42 روزگی. در هر ردیف میانگین های که با حروف متفاوت 
مشــخص شــده اند اختالف معنی داری دارند )p>0/05(.  * درصد وزن بدن. )1(تیمارها شــامل: NC= کنترل منفی: جیره پایه بدون افزودن پودر و عصاره رزماری و ویت آســپرین 
RP1;=جیره پایه + g5 پودر رزماری RP2;=جیره پایه + g10 پودر رزماری RP3;=جیره پایه +  g15پودر رزماری؛ RE1=جیره پایه + g 3/5 عصاره رزماری؛ RE2= جیره پایه + 

g 7 عصاره رزماری؛ RE3= جیره پایه + g 10/5 عصاره رزماری؛ PC= کنترل مثبت: جیره پایه + g/L1 پودر ویت آسپرین. P= پودر رزماری؛ E = عصاره رزماری.

تابعیتتیمارهای آزمایشی)1(

درجه دومخطیNCPR1PR2PR3ER1ER2ER3PCp-ValueSEMصفات

PEPE

68/0972/5871/5869/1971/6271/0970/8571/910/221/240/660/030/010/01بازده الشه

23/224/7324/8623/3324/3124/4225/6925/930/420/950/890/140/110/94سینه*

21/6323/6322/0622/8321/9021/3622/0121/180/130/600/030/800/220/74ران ها*

0/470/440/450/440/470/470/450/430/940/030/590/70/790/69قلب*

2/201/961/781/742/0042/311/691/680/240/200/040/280/520/40کبد*

چربی محوطه 
شکمی*

1/791/551/631/731/231/491/241/470/350/190/910/080/370/37

جدول 4. تأثیر پودر و عصاره رزماری و ویت آسپرین بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی در 42 روزگی. در هر ردیف میانگین های که با حروف متفاوت 
 g5 + جیره پایه=RP1 کنترل منفی: جیره پایه بدون افزودن پودر و عصاره رزماری و ویت آسپرین؛ =NC :1(تیمارها شامل( .)p>0/05( مشخص شده اند اختالف معنی داری دارند
پودر رزماری؛ RP2=جیره پایه + g10 پودر رزماری؛ RP3=جیره پایه +  g15پودر رزماری؛ RE1=جیره پایه + g 3/5 عصاره رزماری؛ RE2= جیره پایه + g 7 عصاره رزماری؛ 

RE3= جیره پایه + g 10/5 عصاره رزماری؛ PC= کنترل مثبت: جیره پایه + g/L1 پودر ویت آسپرین. P= پودر رزماری E; = عصاره رزماری.

تابعیتتیمارهای آزمایشی)1(

درجه دومخطیNCPR1PR2PR3ER1ER2ER3PCp-ValueSEMصفات

PEPE

)mg/dl( 56/54551/550/846/348/351/3560/393/95/44/480/10/14تری گلیسرید

)mg/dl( 145129/8123/5134/3129/8131/5131/6127/30/496/51/24/160/08/21کلسترول

37/5539/5237/2736/737/9334/2537/7836/70/973/06/78/860/74/68هماتوکریت )%(

)g/dl( 3/423/833/633/533/833/333/453/530/300/16/83/610/09/42پروتئین تام

)mg/dl( 199/5گلوکز a155/5 bc151/5 c189 ab146/8 c148/8 c184/1 ab 171 abc/0039/91/31/32/002/001

a0/206 bc0/180 c/239 abc/199 bc0/171 c0/287 ab/239 abc0/010/03/06/010/01/97 0/317هتروفیل به لنفوسیت



429 اثر رزماری بر سالمت جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

را به عنوان یک آنتی اکســیدان طبیعی در بهبود خوراک مصرفی و تولید 

تخم در بلدرچین های پرورشــی در شــرایط تنش گرمایی گزارش کرده اند 

که با نتایج به دست آمده در این پژوهش مطابقت دارد )39(. این محققین 

علت افزایش مصرف خوراک را به تحریک اشتها، بهبود عملکرد آنزیم های 

گوارشی و جذب بهترمواد مغذی مرتبط دانسته اند. برخالف نتایج به دست 

آمده دراین پژوهش، Hosseini-Vashan و همکاران در ســال 2012 و 

Hernandez و همکاران در ســال 2004 و Ocak و همکاران در ســال 

2008 گــزارش کردند که گیاهان دارویی و عصاره آن ها تأثیری بر خوراک 

مصرفی در جوجه های گوشتی ندارند )16،19،32(. در خصوص تأثیر رزماری 

بــر میانگین وزن زنده در جوجه های گوشــتی نتایج ضد و نقیضی گزارش 

 Korimova و همکاران در ســال2007 و  Botsoglouiou .شــده است

و همکاران در ســال 2003 گزارش کردند که افزودن پودر رزماری در جیره  

باعث افزایش وزن جوجه های گوشــتی می گردد که با نتایج به  دست آمده 

در این پژوهش مطابقت دارد)6،24(. این محققین بهبود در عملکرد رشد را 

به افزایش در قابلیت هضم ظاهری پروتئین جیره و بدنبال آن در دسترس 

بــودن مواد مغذی در روده برای جذب و در نتیجه رشــد ســریع تر پرندگان 

نسبت دادند.  همچنین Mathlouthi و همکاران در سال 2012 گزارش 

کردند که افزودن اســانس رزماری و پونــه کوهی )هرکدامmg/kg 50( به 

)p>0/05( جیره پایه اثرمعنی داری بر عملکرد جوجه های گوشــتی داشت

)28(. ترکیبات فعال گیاهی از طریق بهبود قابلیت هضم، تعادل اکوسیستم 

میکروبی و تحریک ترشــح آنزیم های هضمی درونی عملکرد رشــد طیور 

را بهبود می دهند)7(. درجه حــرارت باال به علت افزایش رادیکال های آزاد 

تولیدی سبب اکسید شــدن و از بین بردن سلول های بیولوژیکی می شوند 

و اختــالالت متعــددی در بافــت روده ای ایجــاد می کننــد)33،48(. آنتی 

اکســیدان ها با خواص مهار مٔوثر رادیکال های آزاد ممکن است مشکالت 

مربــوط به اختالالت روده ای ناشــی از درجه حرارت باال را بر طرف نمایند 

و صفات عملکردی را  بهبود دهند )47(. نتایج برخی پژوهش ها نشــان داد 

کــه اضافــه کردن پودر دانه ســماق )44( و زرد چوبه )18( به جیره اختالف 

معنی داری در افزایش وزن جوجه های گوشتی ایجاد نکرد که با نتایج حاصله 

در این پژوهش مغایرت دارد. نتایج مربوط به ضریب تبدیل خوراک )جدول 

2( نشــان می دهند که با افزودن پودر و عصاره رزماری به جیره غذایی بین 

تیمارهای آزمایشی اختالف معنی داری مشاهده نشد. این نتایج با یافته های 

Sharbati Alishah و همکاران در سال 2012  که گزارش کردند استفاده 

از گیاه دارویی ســماق سبب تفاوت معنی داری در ضریب تبدیل خوراک در 

جوجه های گوشــتی نمی شــود مطابقت دارد )44( و با نتایج Mehmet و 

همکاران در سال 2013 که نشان دادند استفاده ازعصاره رزماری سبب بهبود 

ضریب تبدیل خوراک در جوجه های گوشتی گردید، در تضاد است )30(.

ویژگی هــای الشــه: همانگونــه که در جــدول 3 مالحظــه می گردد 

هیــچ کدام از صفات الشــه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشــی قرار نگرفتند 

)p<0/05(. اگرچه در تیمار حاوی  g 5 پودر رزماری )RP1( نسبت به تیمار 

کنترل منفی )NC( بازده الشه و وزن نسبی ران های از لحاظ عددی بیشتر 

بود.. حاجاتی و همکاران در ســال 2015 نشــان دادند اضافه کردن سطوح 

مختلف عصاره هسته انگور به جیره جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی 

تأثیری بر خصوصیات الشه ندارد که با نتایج به دست آمده در این پژوهش 

مطابقت دارد )14(. همچنین Mehmet و همکاران در ســال 2013 نیز با 

استفاده از سطوح مختلف اسانس رزماری در جیره جوجه های گوشتی تحت 

تنش گرمایی تأثیری بر بازده الشه مشاهده نکردند )30(. بر خالف نتایج به 

دست آمده در این پژوهش، درانی و همکاران در سال 2006 نشان دادند که 

مصرف 0/5% زردچوبه در جیره جوجه های گوشتی درصد وزن سینه و ران ها 

را به طور معنــی داری افزایش می دهد. آن ها علت بهبود را اثرات زردچوبه 

بر تحریک ســنتز پروتئین توسط سیســتم آنزیمی پرنده ذکر نمودند )10(. 

مقایسه اثرات گیاهان دارویی مختلف بر عملکرد جوجه های گوشتی نشان 

داد که کمیت و کیفیت مواد شیمیایی فعال در عصاره گیاهان در پاسخ پرنده، 

تعیین کننده است، بنابراین به نظر می رسد که مقدار مکمل ها در این مطالعه 

برای تحت تأثیر قراردادن صفات الشه کافی نبوده است)7(.

فراســنجه های خونی: نتایج به دســت آمده نشــان می دهند که تنش 

گرمایی باعث افزایش گلوکزخون شــده است )p>0/05(. افزایش غلظت 

گلوکز خون در شــرایط تنش زا می تواند به علت کاهش فعالیت آنزیم های 

متابولیکی )27(، کاهش

مصرف خوراک و افزایــش گلیکوژنولیز)تجزیه گلیکوژن به گلوکز( و 

گلوکونئوژنز )تولید گلوکز از ترکیبات غیر قندی( باشد )43(. استفاده از پودر 

و عصاره گیاه رزماری تحت شرایط تنش گرمایی باعث کاهش مقدارگلوکز 

شــد، به طوریکه مقدار g 5 و 10 پودر رزمــاری )RP1 و RP2( و همچنین 

g 3/5 و 7 عصــاره رزماری )ER1  و ER2( باعث کاهش معنی داری گلوکز 

خون نسبت به تیمار شاهد )منفی( گردید)p>0/05(.اKoga و همکاران در 

ســال 2006 گزارش کردند که عصاره رزماری )اتانول 50%( سبب کاهش 

ســطح گلوکز خون می شــود که با نتیجه حاصل از این پژوهش همخوانی 

دارد. این پژوهشــگران دلیــل احتمالی آن را به ترکیبــات فعال موجود در 

عصاره رزماری نسبت داده اند که موجب کاهش و مهار فعالیت آنزیم الفا-

گلوکوزیداز می شود، این آنزیم نقش مهمی در کنترل جذب گلوکز در مسیر 

روده کوچــک بازی می کند )22(. آنزیم الفا-گلوکوزیداز از جمله آنزیم های 

گوارشــی اســت که در هیدرولیز کربوهیدرات ها شــرکت دارد، لذا به نظر 

می رسد که مهار این آنزیم مانع از هیدرولیز کربوهیدرات ها شده و در نتیجه 

غلظت گلوکز خون را کاهش می دهد. همچنین حاجاتی و همکاران در سال 

2015 گزارش کردند که عصاره هســته انگور )mg/kg 450-150( باعث 

کاهش معنی دار مقدار گلوکز خون در پرندگان تحت تنش گرمایی می گردد 

)14(. تنش اکسیداتیو پیام رســانی مربوط به آزاد سازی انسولین را مختل 

می کنــد و پلی فنول هــای موجود درگیاهان دارویی ایــن عمل را بهبود  و 
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غلظت گلوکز خون را کاهش می دهند)17(. نتایج برخی محققین )2،36( با 

این یافته ها در تضاد می باشد. 

نسبت هتروفیل به لنفوسیت در پرندگانی که تحت تنش گرمایی قرار 

گرفتنــد افزایش یافــت)p>0/05( و پودر و عصــاره رزماری باعث کاهش 

معنی داری )p>0/05( در نســبت  هتروفیل به لنفوسیت با افزایش سطوح 

مکمل شدند )جدول Gross .)3 و Siegel در سال 1983 تصدیق کردند که 

تنش گرمایی به علت کاهش تعداد لنفوسیت ها و افزایش تعداد هتروفیل ها 

 Al-Kassie  .)13( باعث افزایش نســبت هتروفیل به لنفوسیت می شــود

در ســال2010 گزارش کرد که اضافه کردن پودر گیاه نعناع به جیره باعث 

کاهش معنی داری در نسبت هتروفیل به لنفوسیت بین گروه های آزمایشی 

و گــروه کنترل گردید که با نتایج به دســت آمده در این پژوهش مطابقت 

دارد)Hoseani_Vashan .)1 و همکاران در ســال 2012 گزارش کردند 

که پودر زردچوبه باعث کاهش شــاخص تنش گرمایی )نســبت هتروفیل 

به لنفوســیت( در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی می گردد )19(. در 

شــرایط تنش تولید و ترشــح هورمون کورتیکوستروئید به سرعت افزایش 

می یابد و به دنبال آن میزان هتروفیل خون جوجه ها افزایش و این امر سبب 

افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت می شود)13(. از این رو نسبت هتروفیل 

به لنفوســیت به عنوان شــاخص تنش تلقی می شــود. اضافه کردن آنتی 

اکســیدان ها با  کاهش تنش اکسیداتیو ایجاد شده از افزایش هتروفیل ها، 

به عنوان سلول های فاگوسیت کننده قوی که غلظت آن ها در فراینده های 

التهابــی، تنش و عفونت هــا افزایش می یابد، جلوگیری می کنــد )46(. اثر 

سطوح مختلف پودر و عصاره رزماری افزوده شده به جیره  موجب تغییرات 

معنی داری در مقادیر تری گلیسرید، کلسترول، هماتوکریت و پروتئین تام 

  Sengül و همکاران در سال 2003 و  Demir نشد )جدول 3( که با نتایج

در ســال 2008 مطابقت دارد. این پژوهشگران نشــان دادند که استفاده از 

عصاره گیاهان دارویی )ســیر، آویشــن، دارچین و پونــه کوهی( تأثیری بر 

غلظت تری گلیســریدهای جوجه های گوشتی ندارد )9،42(. نتایج مطالعه 

حاضر با نتایجKim  و همکاران در سال 2009 و Lee  و همکاران در سال 

2003 همخوانــی ندارد)21،25(. بطور کلی با توجه به نتایج این تحقیق به 

نظر می رســد که در شرایط تنش گرمایی، اســتفاده از گیاه دارویی رزماری 

به علت خاصیت آنتی اکســیدانی طبیعی باال می تواند سبب کاهش تنش 

گرمایی شده و بر بهبود عملکرد جوجه های گوشتی مٔوثر باشد.

تشکر و قدردانی
هزینه و امکانات مورد استفاده در این طرح از محل اعتبارات دانشگاه 

تهران تأمین شــده است که بدین وسیله نگارندگان مراتب قدردانی خود را 

ابراز می دارند.
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Abstract:
BACKGROUND: The application of medicinal herbs with high anti-oxidant properties 

could reduce the detrimental effects of oxidative stress and free radicals under heat stress 
and improve the performance of broilers. OBJECTIVES: The effects of rosemary powder 
and extract on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broil-
ers were evaluated under heat stress. METHODS: To study the effect of experimental treat-
ments including control, different levels of rosemary powder (5, 10 and 15 g/kg), rosemary 
extract (3.5,7 and 10.5 g/kg) and Vit-Asp (1 g/L) on growth performance (feed intake, 
body weight and feed conversion ratio), carcass characteristics and blood parameters (cho-
lesterol, triglyceride, hematocrit, glucose and heterophil to lymphocyte ratio), 160 one-day 
old chicks (Ross male-308) were used, applying a randomized complete block design with 
8 treatments, 4 replicates and 5 chicks per replicate during a 42-day period. Heat stress 
schedule was 32±2 ºC as cyclic from 10.00 AM to 6.00 PM. RESULTS: Rosemary had 
significant effects on feed intake and final live weight of chicks (p<0.05) but not on feed 
conversion ratio (p>0.05). Significant effects from rosemary on glucose and heterophil to 
lymphocyte ratio were found (p<0.05). The effects of rosemary on carcass characteristics, 
cholesterol, triglyceride and hematocrit were not significant (p>0.05). CONCLUSIONS: In 
general, inclusion of rosemary in broilers diet under heat stress improved the performance 
because of anti-oxidant effects.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Ingredients and chemical compositions of basal diet.

Table 2. The effects of rosemary powder and extract and Vit-Asp on growth performance of broilers under heat stress at 42 d of age.

Table 3. The effects of rosemary powder and extract and Vit-Asp on carcass characteristics of broilers under heat stress at 42 d of 
age.
Table 4. The effects of rosemary powder and extract and Vit-Asp on blood parameters of broilers under heat stress at 42 d of age.


