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تأثیر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره بر عملکرد رشد ،ویژگیهای
الشه ،جمعیت اشریشیاکلی ایلئوم روده و برخی پارامترهای بیوشیمی سرم
جوجههای گوشتی
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 )۱دانشآموخته فیزیولوژی دام ،دانشگاه گنبد کاووس ،ایران
 )۲گروه علوم دامی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد ،ایران

(دریافت مقاله 29 :فروردین ماه  ،1397پذیرش نهایی 26 :تیر ماه )1397

چکیده

زمینه مطالعه :گیاهان دارویی در پرورش طیور برای بهبود کیفیت الشه و ایمنی و کاهش مصرف آنتیبیوتیکها مورد استفاده میباشند.
هدف :هدف این تحقیق بررسی اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره بر عملکرد رشد ،خصوصیات الشه ،جمعیت اشریشیاکلی روده
و برخی پارامترهای بیوشیمی سرم جوجههای گوشتی بود .روش کار :تعداد  160قطعه جوجه گوشتی سویه کاب  500در  4گروه تیماری با  4تکرار
تقسیم و به مدت  42روز پرورش یافتند .تیمارهای آزمایشی در قالب طرح كام ً
ال تصادفی شامل -1 :جیره پایه (شاهد) -2 ،جیره پایه  %1/5 +پودر
تخم گشنیز -3 ،جیره پایه  %0/75 +پودر ریشه زنجبیل و  -4جیره پایه  %1 +پودر تخم گشنیز به همراه  %0/5پودر ریشه زنجبیل بود .در پایان دوره،
از هر تکرار یک پرنده جهت خونگیری و تجزیه الشه کشتار شد .نتایج :نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی جوجهها
در سن  1-28روزگی معنیدار بود ( .)p>0/05پایینترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای گشنیز+زنجبیل مشاهده شد .تجزیه الشه جوجهها
نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن چربی حفره شکمی ،بورس و سنگدان معنیدار بود ( .)p>0/05باالترین درصد وزن سنگدان در تیمار
گشنیز+زنجبیل و پایینترین درصد وزن چربی حفره شکمی و بورس در تیمار زنجبیل مشاهده شد .اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت کلسترول و
 HDLسرم جوجهها معنیدار بود ( .)p>0/05تیمار زنجبیل دارای پایینترین غلظت کلسترول و تیمار گشنیز+زنجبیل دارای باالترین  HDLبود.
اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت اشریشیاکلی روده معنیدار بود ( ،)p>0/05تیمار گشنیز +زنجبیل کمترین تعداد اشریشیاکلی را در ایلئوم داشت.
نتیجهگیری نهایی :نتایج نشان داد که سطح  % 0/75پودر زنجبیل در جیره جوجههای گوشتی اثرات مثبتی بر کاهش چربی حفره شکمی ،وزن
بورس ،میزان کلسترول و همچنین کاهش جمعیت اشریشیاکلی روده داشت .مخلوط زنجبیل+گشنیز در جیره با کاهش ضریب تبدیل غذایی و
جمعیت اشریشیاکلی روده باعث بهبود عملکرد رشد جوجههای گوشتی شد.

واژههایکلیدی :تخم گشنیز ،زنجبیل ،جوجه گوشتی ،ویژگیهای الشه ،بورس

مقدمه
گیاهان دارویی از جنبههای مختلف بر عملکرد و کیفیت الشه جوجههای
گوشتی اثر گذارند .مواد مؤثره موجود در این گیاهان اثر تحریکی بر افزایش
ترشحات شیرابههای گوارشــی از ارگانهایی نظیر لوزالمعده و کبد داشته
و ترشــح کافی این شــیرابهها موجب هضم ،جذب و ســوخت و ساز بهتر
موادمغذی شــده که نتیجــه آن در بهبود بهــرهوری در خصوص عملکرد
و کیفیت الشــه منعکس میشــود ( .)27نتایج تعداد قابــل توجهی از این
مطالعات نشــان داده است که استفاده از موادی نظیر گیاهان دارویی (،)23
پروبیوتیکها و اســیدهای آلی در جیره جوجههای گوشتی میتواند باعث
افزایش عملکرد رشد و نیز بهبود وضعیت سالمتی طیور شود ( .)13از طرف
دیگر ،خاصیت ضدمیکروبی موجــود در گیاهان دارویی با از بین بردن و یا
کاهش جمعیت میکروبی مضر موجود در دســتگاه گوارش ،زمینه مساعد
برای هضم و جذب و متابولیسم موادمغذی را فراهم مینمایند.
گیاهان دارویی حاوی تعدادی از عوامل مؤثر زیستی مانند آلکالوئیدها،
فالونوئیدها ،بیوفالوین و گلوکوزیدها هستند که در ساز و کار عمل گیاهان

در بــدن جانــوران مصرف کننده تأثیرگذار میباشــند .همچنین الیاف خام
تأمینی در اثر اســتفاده از گیاهان دارویی از جمله عوامل مناســب دیگری
در جهت کارکرد صحیح دســتگاه گوارش در جهت اســتفاده بهینه از مواد

ّ
مغذی میتواند بهشــمار آید ( .)24گشــنیز گیاهی یک ســاله با نام علمی

 Coriandrum sativumاز خانواده چتریان ( )Umbelliferaeو بومی
مناطق مدیترانهای میباشــد ( .)35تخم گشنیز حاوی روغن اسانسی است
که غنی از ترکیبات گرانیول ،بورنئول ،کاروون ،لیمونن و کامفور میباشــد
و ترکیبات فالونوئیدی در گشــنیز شامل اسید فنولیک است ( .)25لینالول
موجود در گشنیز دارای خاصیت اشتهاآور در جیره غذایی طیور بوده و فرآیند
هضــم را تحریك میكنــد و میتواند مصرف غــذا و وزن را در جوجههای
گوشتی را افزایش داده و همچنین باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی گردد.
وجود اســیدهای چرب غیراشــباع ( )PUFAدر تخم گشــنیز باعث فعالیت
 AMP-Proکیناز و در نتیجه ســرکوب ســنتز اسید چرب در کبد میشود
( .)40اســتفاده از سطوح پودر تخم گشــنیز در جیره جوجههای گوشتی اثر
کاهندگی بر تودههای چربی احشــایی داشــته ،کــه در جهت جلوگیری از
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سندرم متابولیکی نقش دارد ( .)25کاهش کلسترول ،لیپوپروتئین با چگالی

از ورود جوجهها دمای سالن تنظیم و آب و خوراك حاوی پودر گیاهان مورد

کم ( )LDLو لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم ( )VLDLدر اثر استفاده از تخم

مطالعه ،بــه صورت آزاد در اختیار جوجهها قرار گرفت .برای تأمین گرمای

گشــنیز بدلیل مهار فعالیت آنزیم -3 methylglutaryal COAدر کبد

ســالن از مشعل و به منظور کنترل دقیق حرارت از  4دماسنج که در ارتفاع

است که نقش کلیدی در مسیر بیوسنتز کلسترول دارد ( .)14زنجبیل گیاهی

 30 cmاز کف سالن قرار داشتند استفاده گردید .سیستم گرمایشی به طور

دارویی و چند ســاله با نام علمــی  Zingiber officinaleبومی مناطق

خودکار توسط دماسنج خاموش و روشن میشد.

حاره و از خانواده ثعلب میباشد و حاوی روغنهای اسانسی مانند بورنئول،

بــه منظور خروج گازهای حاصل از تخمیــر فضوالت و تأمین هوای

کامفن ،ســیترال ،اوکالیپتول ،لینالول ،زینجبرین ،فنالندرن ،زینجیبرول

تنفســی از  2عــدد هواکش بــزرگ و  2عــدد هواکش کوچکتر اســتفاده

(جینجرول ،زینجیرون ،شوجاول) و رزین میباشد .بررسی انجام داده شده

میشــد .جیرههای غذایی جوجهها بر اســاس جداول تركیب مواد خوراكی

نشان میدهد خصوصیات دارویی زنجبیل و طعم و مزه آن به واسطه وجود

( )NRC,1994تعیین شــد (جدول  .)1میزان خوراک مصرفی ،افزایش وزن

دو ماده مهم جینجرول و شوجاول میباشد .جینجرول مهمترین جزء تشکیل

بــه صورت هفتگی مورد اندازه گیری قرار گرفته و ضریب تبدیل غذایی از

دهنده زنجبیل است که مسئول ایجاد طعم و مزه در این گیاه میباشد و با

تقســیم متوســط خوراک مصرفی در هر تکرار ( )kgبر میزان افزایش وزن

افزایش ترشــح بزاق و آنزیمهای مجرای گوارشــی به هضم و جذب مواد

تکرار ( )kgدر همان هفته محاسبه گردید ( .)7مقادیر الزم از تخم گشنیز و

غذایی کمک میکند ( .)47بهبود در ضریب تبدیل غذایی به علت خواص

ریشه خشک زنجبیل را تهیه و در زمان شروع آزمایش بعد از آسیاب شدن

ضدباکتری و ضدقارچی این گیاه میباشد که فلور میکروبی مضر روده را از

و محاسبه مقدار آنها در هر یک از جیرههای غذایی ،با بقیه اقالم غذایی

بین برده و در نتیجه باعث بهبود م ٔوثر استفاده از غذا میگردد ( .)32زنجبیل

به صورت کامل مخلوط گردیده و مورد اســتفاده گروههای آزمایشــی قرار

با اثر بر روی كبد باعث كاهش بیوسنتز كلسترول میشود و احتما ً
ال تبدیل

گرفت .در  42روزگی پس از  6ســاعت گرســنگی دادن به جوجهها (برای

كلســترول به اســیدهای صفراوی را تحریك میكند و دفع آن را افزایش

اطمینان از خالی بودن دســتگاه گوارش آنها) یک قطعه جوجه از هر پن

میدهد ( .)44اثر زنجبیل در پایین آوردن تریگلیســیریدهای خون ممكن

كــه وزن آنها بیانگر میانگین وزن واحد آزمایشــی بوده انتخاب و پس از

اســت هم از طریق افزایش میــزان و هم فعالیت لیپوپروتئین لیپاز عروقی

وزن كشی و كشتار الشه مورد بررسی قرار گرفت .صفات الشه شامل وزن

باشد كه باعث میشود تریگلیســیریدهای موجود در عروق خونی تجزیه

الشه کامل و الشه تهی شده ،وزن طحال ،بورس فابریسیوس ،شش ،قلب،

شده و سبب كاهش تریگلیسیریدها در پالسما گردد و کاهش  VLDLنیز

کبد ،ران ،سینه و وزن چربی حفره شکمی مورد اندازهگیری قرار گرفت .به

با کاهش میزان تریگلیسیریدها رابطه مستقیم دارد (.)39

منظور اندازهگیری چربیهای خون ،خونگیری در روز کشــتار از سیاهرگ

با توجه بــه ویژگیهای بالقوه ذکر شــده برای این گیاهــان دارویی،

بال انجام گرفت .بخشی از نمونههای خون در لولههای آزمایش فاقد ماده

هدف این بررســی اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره بر

ضد انعقاد ریخته شد و سرم آنها با استفاده از سانتریفیوژ با سرعت 3000

عملکرد رشد ،ویژگیهای الشه ،جمعیت باکتری اشریشیاکلی روده و برخی

دور در دقیقه و در مدت  15دقیقه جدا گردید .طبق دســتورالعمل کیتهای

پارامترهای بیوشیمی سرم در جوجههای گوشتی در شرایط معمول پرورش

آزمایشــگاهی شــرکت پارس آزمون مقادیر کلســترول (روش CHOD-

روی بستر بود.

 ،)PAPتریگلیسیریدها (روش  )GPO-PAPو لیپوپروتئین با چگالی زیاد

مواد و روش کار
این تحقیق در واحد پرورش جوجه گوشتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
گنبد کاووس با تعداد  160قطعه جوجه گوشتی یکروزه نژاد کاب ( 500نر و

ماد ه) ،در قالب طرح كام ً
ال تصادفی با  4تیمار شامل  4پن به عنوان تكرار و
شد .تیمارهای آزمایشی
 10قطعه جوجه در هر تكرار تا سن  42روزگی انجام 
شامل چهار جیره غذایی بود -1 :جیره پایه بدون افزودنی (شاهد) -2 ،جیره
پایه  +پودر تخم گشــنیز ( -3 ،)1/5 g/kgجیره پایه  +پودر ریشــه زنجبیل
( )0/75 g/kgو  -4جیره پایه  +پودر تخم گشــنیز ( )1 g/kgو پودر ریشــه
زنجبیل ( .)0/5 g/kgدلیل استفاده از این مقادیر بدست آوردن نتایج مثبت
در حداقل سطوح ممکن با کمترین هزینه اقتصادی بود .در طول آزمایش،
شرایط محیطی برای همه گروههای آزمایشی یکسان بود .شش ساعت قبل

(روش آنزیمی-رســوبی) ،گلوکز (روش گلوکزاکسیداز) ،اسیداوریک (روش
اوریکاز) ،پروتئین تام (روش بیوره) به همراه نمونه اســتاندارد و نمونه خالی
با استفاده از دستگاه اســپکتروفتومتر مدل  ،2150-Unicoساخت کشور
امریکا اندازهگیری شدند .غلظت  VLDLبا تقسیم مقادیر تریگلیسریدها
بر عدد  5بدســت آمد .ســپس با توجه به قرائت نمونه و استاندارد و غلظت
مشــخص استاندارد و با اســتفاده از فرمول مربوطه ،غلظت ترکیبات سرم
خون مشخص شد .در شرایط كام ً
ال استریل نمونه روده از ایلیوم برداشته و

در ظروف مخصوص نمونهگیری قرار گرفتند .جهت استریل نمودن سطح
خارجی روده ،به مدت یک دقیقه در بنزالکونیوم کلراید  %1قرار داده شــده

وسپس با آب مقطر استریل كام ً
ال شستشو شدند ( .)30سپس از بخشی از
ایلئوم روده کوچک به طول  2 cmبا قیچی اســتریل شــده بریده ،درهاون

چینی استریل همراه با محلول نمكی نرمال ،همگن گردید .جهت کشت از

افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره جوجههای گوشتی
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جدول  .1اقالم خوراکی جیره پایه و مواد مغذی آن در سه مرحله مختلف پرورش جوجههای گوشتی * .در هر  kgمکمل :ویتامین  ،)IU( 9000 :Aویتامین  ،)IU( 2000 :D3ویتامین
 ،)mg/kg(18 :Eویتامین  ، )mg/kg(2 :K3ویتامین  ،)mg/kg( 1/75 :B1ویتامین  ،)mg/kg( 6/6 :B2ویتامین  ، )mg/kg(30 :B3ویتامین  ،)mg/kg( B5:10ویتامین mg/( 0/3 :B6
 ،)kgویتامین .)mg/kg( 1 :B9
اقالم خوراکی

پیشدان ()%

میاندان ()%

پسدان ()%

ذرت

59/91

64/67

65/88

سویا

34/17

28/76

26/36

روغن سویا

1/87

2/11

3/45

دیکلسیم فسفات

1/42

1/82

1/69

آهک

1/17

1/13

1/09

نمک

0/44

0/39

0/36

مکمل ویتامینی*

0/25

0/25

0/25

مکمل معدنی

0/25

0/25

0/25

دیال -متیونین

0/23

0/23

0/23

ال -الیزین

0/10

0/14

0/15

فیلر

0/09

0/10

0/10

ویتأمین D3

0/05

0/05

0/05

ال-ترئونین

0/03

0/03

0/05

دیکالزوریل

0/01

0/03

0/03

واحد متابولیسمی ()MJ/kg

2900

3000

3100

پروتئین خام ()%

20/38

18/49

17/57

الیزین ()%

1/16

1/07

1/02

متیونین ()%

0/53

0/51

0/50

متیونین+سیستئین()%

0/87

0/82

0/80

مواد مغذی جیره

ترئونین ()%

0/77

0/72

0/70

قیمت جیره(ریال)

1305/19

1274/75

1284/70

روش تهیه رقت سریالی استفاده گردید ،سپس رقتهای  10-1تا  10-8از

مختلف در جدول ( )2ارائه شــده است .نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد

نمونه تهیه شد .از رقتهای فوق تحت شرایط استریل ،حجمی معادل µl

که اختالف معنیداری در میانگین افزایش وزن و مصرف خوراک تیمارهای

 100برداشته و به محیط کشت اختصاصی باکتری اشریشیاکلی (نوترینت

آزمایشی در کل دوره مشاهده نشد .در دوره  1-28روزگی بین ضریب تبدیل

آگار) تلقیح شــد و به مدت  48ســاعت در انکوباتور  37 ºCانکوباسیون شد

غذایی تیمارهای آزمایشــی تفاوت معنیداری مشاهده گردید (.)p>0/05

و پس از آن رقتهایی که تعداد کلنیهایی بین  30تا  300عدد داشــتند با

کمترین و بیشــترین مقدار ضریب تبدیل غذایی مربوط به جوجههایی بود

استفاده از کلنیکانتر شمارش شدند و در عکس رقت آنها ضرب و میانگین

که به ترتیب با جیره حاوی گشنیز+زنجبیل و زنجبیل به تنهایی تغذیه شده

آنها محاسبه شد (.)43

بودند.

دادههای تحقیق در قالب طرح كام ً
ال تصادفی با اســتفاده از نرم افزار

نتایج اثر تیمارهای آزمایشــی بر خصوصیات الشــه که طی کشتار و

 SASنسخه  )2003( 9/1رویه  ANOVAیکطرفه تجزیه آماری شد .مقایسه

وزنکشی در روز  42به دست آمد در جدول ( )3نشان داده شده است .نتایج

میانگینها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار (Least significant

تجزیه واریانس نشان داد که از لحاظ چربی حفره شکمی ،درصد وزن بورس

 )differenceدر ســطح خطای  ٪ 5انجام شــد .مدل آماری تحقیق بدین

و وزن ســنگدان بین گروههای مختلف آزمایشی اختالف معنیداری وجود

شــرح بود Yijk = μ + Ti + eijk :جایی که  =Yijkمقدار هر مشــاهده= μ،

داشت ( .)p>0/05بهطوریکه تیمار حاوی زنجبیل دارای پایینترین درصد

میانگین جامعه = Ti،اثر iامین تیمار و  = eijkخطای آزمایش (.)42

چربی حفره شکمی و وزن بورس در مقایسه با سایر تیمارها بود .همچنین

نتایج
نتایج مربوط به تأثیر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره
بر افزایــش وزن روزانه ،مصرف خوراک ،ضریب تبدیل غذایی در ســنین

تیمار گشنیز+زنجبیل باالترین وزن سنگدان را دارا بود.
نتایج اثر تیمارهای آزمایشــی بر ترکیبات بیوشــیمیایی سرم خون در
جدول ( )4نشــان داده شده اســت .نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که
کمترین مقدار کلسترول مربوط به جوجههای تغذیه شده با زنجبیل %0/75

مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،73شماره 1397 ،3
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جدول  .2میانگین افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در گروههای تیماری در سه بازه زمانی :a,b .در هر ستون ،اعداد دارای حروف نامشابه
از لحاظ آماری دارای اختالف معنیدار هستند (.)p>0/05
متغیر

تیمار

افزایش وزن ()g/d

 1-14روزگی

 1-28روزگی

 1-42روزگی

شاهد

269/87

1191/12

1774/30

گشنیز

269/00

1172/50

1784/67

زنجبیل

271/15

1178/61

1793/20

گشنیز+زنجبیل

272/20

1174/68

1779/08

میانگین خطای استاندارد

27/97

51/32

128/27

 1-14روزگی

 1-28روزگی

 1-42روزگی

مصرف خوراک ()g/d
شاهد

362/55

1418/81

3200/95

گشنیز

358/37

1401/25

3203/93

زنجبیل

365/37

1437/37

3167/53

گشنیز+زنجبیل

368/45

1384/62

3171/45

میانگین خطای استاندارد

51/28

80/80

274/89

 1-14روزگی

 1-28روزگی

 1-42روزگی

شاهد

1/34

1/ab19

1/80

گشنیز

1/33

1/ab19

1/79

زنجبیل

1/35

1/a22

1/77

گشنیز+زنجبیل

1/35

1/b18

1/78

میانگین خطای استاندارد

0/017

0/011

0/019

ضریب تبدیل غذایی ()g/g

جدول  .4میانگین ترکیبات بیوشــیمیایی خون جوجههای گوشــتی در گروههای تیماری در  42روزگی :a,b .در هر ســتون ،اعداد دارای حروف نامشــابه از لحاظ آماری دارای
اختالف معنیدار هستند (.)p>0/05
تیمار

گلوکز
()mg/dl

پروتئین تام
()g/dl

تریگلیسیریدها
()mg/dl

کلسترول
()mg/dl

اسیداوریک
()mg/dl

HDL
()mg/dl

VLDL
()mg/dl

شاهد

357/65

6/92

83/29

183/14 a

7/14

143/27 ab

16/65

گشنیز

356/53

6/70

77/15

182/30

6/86

136/91

15/42

زنجبیل

370/38

7/08

77/30

159/31 b

7/21

143/78 ab

15/45

گشنیز+زنجبیل

350/84

7/25

77/30

172/49 ab

6/99

163/07 a

15/45

میانگین خطای استاندارد

9/97

0/14

1/83

3/29

0/19

3/85

0/39

a

b

میباشد که تفاوت آن نسبت به تیمارهای دیگر معنیدار است (.)p>0/05

سن  1-28روزگی معنیدار بود ( .)p>0/05در تایید آزمایش فوق المکی و

همچنین ،بیشترین میزان غلظت  HDLنیز مربوط به جوجههایی بود که

همکاران ( )18و گولر و همکاران ( )22بهبود ضریب تبدیل غذایی را گزارش

با مخلوط گشــنیز+زنجبیل تغذیه شــده بودند که از نظر آماری معنیداری

کردند .بین تیمارهای آزمایشــی در افزایش وزن بدن جوجههای گوشــتی

است (.)p>0/05

در دورههای 1-1،28-14و 1-42روزگی تفاوت معنیداری مشاهده نگردید

نتایــج تجزیــه واریانس مربوط به تأثیر گیاهان گشــنیز و زنجبیل بر

کــه در مطابقت بــا نتایج تحقیق حاضر Zomrawi ،و همــکاران ( )47و

شمارش تعداد باکتری اشریشیاکلی نمونه روده جوجههای کشتار شده نشان

 Rebhو همکاران ( )37گزارش کردند که استفاده از پودر زنجبیل در جیره

میدهد که تیمارهای گشنیز ،زنجبیل و گشنیز+زنجبیل از نظر تأثیر بر تعداد

جوجههای گوشتی در سن  1تا  42روزگی اثر معنیدار بر افزایش وزن روزانه

باکتری اشریشیاکلی نسبت به تیمار شــاهد به طور معنیداری از عملکرد

نداشت .مواد تشکیل دهنده فعال در گشنیز و زنجبیل باعث کاهش سطح

بهتری برخوردار بودند ( .)p>0/05از نظر تأثیر بر کاهش تعداد کل باکتری

بیماریزاها و ثبات میکروفلور روده و بهبود ضریب تبدیل غذایی و در نتیجه

در نمونهها تیمار مخلوط دو گیاه بهترین عملکرد را داشته است.

هضم بهتر غــذا میگردد .کاهش ضریب تبدیل غذایی ناشــی از افزایش

بحث
در تحقیق حاضر تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی در

اشــتها بدلیل تحریک غدد بزاقی و معدی توسط زنجبیل صورت میگیرد
( .)8کاهش در میزان ضریب تبدیل غذایی میتواند به علت اثر مکمل پودر
زنجبیل که حاوی سطح باالیی از آنزیم پروتئولیتیک ()Proteolyticاست،

افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره جوجههای گوشتی
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جدول  .3وزن نسبی اجزای الشه و اندامهای داخلی بدن ( )%جوجههای گوشتی در گروههای تیماری مختلف در  42روزگی :a,b .در هر ستون ،اعداد دارای حروف نامشابه از
لحاظ آماری دارای اختالف معنیدار هستند (.)p>0/05
تیمار

الشه کامل

چربی حفره شکمی

بورس

طحال

ششها

قلب

کبد

سنگدان

2/69

0/11

0/10

0/51

0/35

1/94

ab

الشه تهیشده

سینه

ران

شاهد

87/82

74/99

24/98

23/01

a

1/41

0/11

0/57

0/37

2/00

1/29 b

گشنیز

87/43

73/40

22/81

22/06

2/63 a

0/08 ab

0/59

0/35

1/85

1/37 ab

زنجبیل

88/20

75/87

25/81

21/03

1/80 b

0/06 b

0/10

0/39

2/00

1/54

0/01

0/07

گشنیز+زنجبیل

88/00

76/99

22/58

21/56

0/11

0/12

0/55

میانگین خطای استاندارد

0/24

1/12

0/66

0/34

0/01

0/01

0/22

ab

2/38

0/13

a

a

a

0/03

باشد ( .)46لینالول موجود در گشنیز دارای خواص اشتهاآور و محرک بر روند

دستگاه گوارش اعمال میکنند ،از این رو شرایط پرورش و میزان آلودگی

گوارشی میباشد ،عالوه بر این از افزایش میکروارگانیسمهای بیماریزا در

و درگیری پرندگان با باکتریهای بیماریزا در محیط آزمایش ،میتواند در

دســتگاه گوارش جلوگیری میکند Delaquis .و همکاران در سال 2002

نتیجه آزمایشــات با این مواد افزودنی م ٔوثر باشد .به علت اینکه هر یک از

گزارش داد که اسانس بدست آمده از تخم گشنیز بر باکتریهای گرم مثبت

مواد افزودنی دارای ترکیبات و سطح م ٔوثر متفاوتی میباشند ،میزان سطح

و گرم منفی و ساکارومیس سرویسیه تأثیر میگذارد ( )16و در نتیجه کنترل

مصرفی و ترکیبات مورد استفاده در آزمایش نیز میتواند در نتایج مختلف

میکروفلور روده میتواند اثر مثبتی بر عملکرد پرنده از جمله ضریب تبدیل
غذایی داشته باشد Hernandez .و همکاران در سال  2004گزارش دادند

بدست آمده در استفاده از این مواد محرک رشد ،م ٔوثر باشد (.)5

آزمایــش فــوق نشــان داد کــه در وزن چربی حفره شــکمی ،بورس

که اسانس گشنیز باعث بهبود قابلیت هضم ایلیومی مواد مغذی در دستگاه

و ســنگدان بین گروههای مختلف آزمایشــی اختالف معنــیداری وجود

گوارش میشــود ( )23و همچنین راماکریشــنا و همکاران در ســال 2003

دارد ( .)p>0/05در مطالعــه  Zhangو همــکاران در ســال  )45( 2009در

گزارش داد که اثر لیپاز پانکراس و آمیالز از طریق اســانس گشنیز در رت

طیور گوشــتی و  Elrokhو همکاران در ســال  )19( 2010در رت استفاده

افزایش مییابد ( Jamroz .)36و کامل در سال  2002گزارش کردند که

از ریشــه زنجبیل باعث کاهش میزان چربی حفره شــکمی شده است که

استفاده از اسانس گشنیز باعث افزایش هضم پروتئین ،سلولز و چربی شد
و باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی از طریق راندمان بهرهوری مناســب از

در توافــق با آزمایش فوق بودند .ترکیبــات م ٔوثره موجود در زنجبیل باعث
افزایش فعالیت لیپاز پانکراس و لیپاز روده و در نتیجه باعث اثرات مطلوب

غذا میگردد ( Alcicek .)26و همکاران در ســال  2003گزارش دادند که

بر عملکرد کاهش میزان چربی داخلی بدن میگردد Elrokh .و همکاران

دانه گشــنیز بدلیل اثر اشتهاآور بودن آن در رژیم غذایی ،تحریک دستگاه

در سال  2010زنجبیل گیاهی با خاصیت آنتیاکسیدانی قوی است و موجب

گوارش و اقدامات ضدمیکروبی که در جهت بهبود عملکرد دارد ،میتواند به

کاهــش یا جلوگیری از تولید رادیکالهای آزاد میشــود .زنجبیل و اجزای

عنوان یک محرک رشد طبیعی جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکها در

اصلی آن موجب خنثی کردن رادیکالهای آزاد و محافظت غشای سلولی

بوقلمون باشد ( .)4مکانیزمهایی که مربوط به گشنیز میباشد شامل تأثیر بر

از اکسیداســیون و نیز به صورت معنیداری موجب کاهش پراکسیداسیون

عملکرد روده ،اثرات بر روی سرعت عبور ،ترشح شیرابه هضمی و افزایش

لیپید میشود و عوامل سمی را از سلولها حذف میکند که نتیجه آن حفظ

فعالیت آنزیمهای هضمی است که قابلیت هضم مواد غذایی را تحت تأثیر

ساختار بیوشیمیایی سلولها است ( .)19محققان به این نتیجه رسیدند که

قرار میدهد و در نتیجه باعث بهبود عملکرد پرنده میشــودZomrawi .

زنجبیل چند آنزیم از خود ترشح میکند که همین آنزیمهای مترشحه سبب

و همکاران در ســال  2011اعالم نمودند که شــاید بدلیل وجود جینجرول

بهتر هضم شــدن غذا میشود ( .)2کاهش در وزن بورس در تیمار زنجبیل

بوده که مهمترین جزء تشکیل دهنده زنجبیل و مسئول ایجاد طعم و مزه

احتما ً
ال مربوط به اثر ضدباکتریایی آن مربوط میباشد ،بخصوص در سطح

در این گیاه میباشد و ممکن است در سطوح باالتر از  %1/5باعث کاهش

باالی آن ( )%0/75که کمترین وزن بورس مشــاهده شد .هرگاه یک عامل

مصرف خوراک و در نتیجه کاهش وزن زنده گردد ( .)47مزه خوراک از جمله

میکروبی و غیر میکروبی وارد بدن شود ،وزن بورس افزایش یافته و فعالیت

عوامل مهمی است که میتواند موجب افزایش یا کاهش مصرف خوراک در

سلولهای دفاعی در بدن آغاز میشود .وقتی این فعالیت تشدید شود به بدن

جوجههای گوشتی شود .ترکیبات گیاهی و مواد م ٔوثر آنها از طریق حواس

پیام میدهد که گلبول ســفید بیشتری را برای مقابله با این حمله بسازد و

بویایی و چشایی ،موجب تغییر در عملکرد برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی

طی این فرایند ،گلب ولهای سفید افزایش پیدا میکنند و بعد از رفع عفونت

در طیور به خصوص در دستگاه گوارش شده و از این طریق میزان مصرف

تعداد آنها کاهش مییابد .کاهش گلبولهای ســفید و لنفوسیتها باعث

خوراک را تحت تأثیر قرار میدهند (.)11

کاهش وزن بورس میشود ( .)3استفاده از مخلوط گشنیز+زنجبیل میتواند

با توجه به اینکه بیشــتر مواد افزودنی محرک تأثیر خود را بر عملکرد

اثرات مثبتی در افزایش ترشح مواد صفراوی و در نتیجه هضم مواد مغذی

جوجههای گوشتی به واسطه فعالیت ضدمیکروبی و تأثیر بر فلورمیکروبی

داشته باشد و با افزایش مقدار جذب اسیدهای آمینه ،اندامهای احشایی قابل
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مصرف مانند سنگدان رشد خوبی خواهند داشت (.)27

مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،73شماره 1397 ،3
نیز مهار میگردد .این عمل موجب میشود كه گیرندههای  LDLدر سطح

در آزمایش فوق تأثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت کلسترول و HDL

سلولهای کبدی افزایش یافته و در نتیجه كاتابولیسم  LDLنیز تسریع شود.

معنــیدار بود ( )p>0/05که نتایج با آزمایــش  Zomrawiو همکاران در

مهارکنندههای  HMG-CoAردوكتاز LDL ،و غلظت تریگلیسیریدهای

ســال  )47( 2011و  Ademolaو همــکاران در ســال  )1( 2009در توافق

پالسما را کاهش داده و به میزان مناسبی غلظت  HDLرا افزایش میدهد

بود Al-Jaff .در ســال  )6( 2011گزارش کرد که اســتفاده از تخم گشنیز

( .)9بررسی نتایج نشان میدهد که علیرغم روند کاهشی مشاهده شده در

در جیره جوجههای گوشتی تحت شرایط گرمایی اثر معنیداری بر کاهش

تریگلیسیریدها و  VLDLدر جیرههای حاوی گشنیز و زنجبیل این اثر از

کلســترول خون داشت که در تضاد با آزمایش فوق بود .استفاده از هر یک

نظر آماری تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت.

از گیاهان دارویی گشــنیز و زنجبیل به صورت جداگانه نتوانست اثر مثبتی

در تحقیق حاضر اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت باکتری اشریشیاکلی

بر غلظت  HDLداشــته باشــد که این نتایج با  Saeidو همکاران در سال

ایلئــوم معنیدار بود ( .)p>0/05مطابق با نتایج این تحقیقKhosravi- ،

 )38( 2010و  Al-Jaffدر ســال  )6( 2011همســو نبــود .تأثیر تیمارهای

 Daraniو همــکاران در ســال  )28( 2008و  Momeniو همــکاران در

آزمایشــی بر گلوکز ،پروتئین تام ،تریگلیسیریدها ،اسیداوریک وVLDL

ســال  )31( 2009نیز گزارش کردند که اســتفاده از زنجبیل باعث کاهش

معنیدار نبودکه مطابق با نتایج این تحقیق Saeid ،و همکاران در ســال

جمعیت اشریشیاکلی مجاری تناسلی میگردد .زنجبیل از گیاه Zingiber

 )38( 2010گــزارش کردند که اســتفاده از زنجبیل ســبب کاهش غلظت

 officinalبه دســت آمده و حاوی مواد ضدمیکروبی فالونوئید میباشــد

تریگلیسیریدها و  VLDLمیشود که اختالف آماری معنیداری نداشت.

( .)31بو و طعم ریشه زنجبیل به واسطه مخلوط نشاسته و اسانسهایی مانند

همچنیــن  Zomrawiو همکاران  2011نیز گزارش کردند که اســتفاده

زینجیبرون ،شوقولها ،جینجرول ،زابولن ،اولئورزین و پروتئین است که  1تا

از زنجبیل در هیچکــدام از دورههای پرورش تفاوت معنیداری بر افزایش

 %3وزن زنجبیل تازه را تشکیل میدهد .جینجرولها جنبش لوله گوارش را

گلوکز و پروتئین تام نداشــت .افزایش ســطح پروتئین تــام به عنوان یک

افزایش میدهند و خاصیت آنتیباکتریال و اثر انقباضی لوله گوارش را دارد

عامل افزایشدهنده ایمنی شناخته شده است .از جمله معایب میکروبهای

( .)15نتایج آزمایش  Borumandو همکاران در سال  2008نشان داد که

مضر افزایش سرعت تجزیه پروتئین در اثر ترشح آنزیم اورهآز میباشد و با

جمعیت اشریشیاکلی در ایلئوم جوجههای گوشتی در نتیجه استفاده از گشنیز

توجه به اینکه کاربرد گیاهان دارویی موجب کاهش میکروبهای دستگاه

کاهش یافته است که همسو با نتایج این تحقیق بود ( Uma .)10و همکاران

گوارش میگردد ،ســرعت تجزیه پروتئینها کاهش یافته و سطح آنها در

در سال  )41( 2009گزارش کردند که استفاده از گشنیز بر جمعیت باکتری

بــدن افزایش مییابد ( Omage .)47و همکاران در ســال  2002گزارش

اشریشیاکلی بر روی اسهال عفونی تأثیر معنیداری داشت .آثار ضدمیکروبی

کردند که سطوح باالی کلسترول خون مهمترین عامل خطر در بیماریهای

و قارچی گشــنیز علیــه باکتریهای اشریشــیاکلی ،اســتافیلوکوکوس و

قلبی در کنار فشار خون باال و برخی عوامل دیگر میباشد ( .)33اثر کاهندگی

استرپتوکوکوس تایید شده است .اشریشیاکلی یک باکتری گرم منفی است

کلســترول زنجبیل میتواند ناشی از مهار کردن بیوسنتز کلسترول سلولی

که معمو ً
ال در قســمتهای پایینتر روده حیوانات خونگرم یافت میشــود.

باشــد .اثر کاهشی کلسترول سرم خون توســط زنجبیل نشان میدهد که

ماده -Dکارون در اسانس گشنیز مهمترین عامل ضدباکتریایی میباشد و

ایــن گیاه میتواند برای کاهش برخی از بیماری عروقی و ســرطان چه در

ثابت شد که باکتری اشریشیاکلی نسبت به گشنیز مقاومت کمتری از خود

انســان و چه در حیوان مورد اســتفاده قرار گیرد ( .)1یکی از مکانیسمهایی

نشان میدهد .روغنهای اسانسی گیاهی حاوی ترکیبات فرار آروماتیک و

که باعث فعالیتهایپوکلسترولمیکی زنجبیل در جوجههای گوشتی میشود،

گروههای فعال فنولیک بوده که دارای فعالیت ضدمیکروبی طبیعی بر روی

از طریق اســیدهای صفراوی میباشد .از کلســترول ،اسیدهای صفراوی

تعداد زیادی از باکتریهای مولد بیماریزا هســتند .متابولیتهای ثانویه به

کولیک و دیاکســیکولیک توسط سلولهای کبدی ساخته و به ترتیب با

صورت پیشســازهای غیرفعال ذخیره شده در بافتهای گیاهی که شامل

گالیســین و تائورین ترکیب میشوند ( .)17ســپس وارد روده کوچک شده

ترکیبات فنولی ،فالونوئیدها ،گلیکوزیدها ،آلکالوئیدها میباشند که به علت

و در آنجا جذب میشــوند ،بازچرخ ســاخت اســیدهای صفراوی در کبد در

اثر ممانعتکنندگی و کشندگی میکروارگانیسمهای پاتوژن مورد توجه قرار

نهایت منجر به کاهش میزان کلســترول ســرم میگردد ،زیرا کلســترول

گرفتهاند ( .)29همچنین تخم گشنیز دارای خاصیت ضد باکتریایی میباشد

برای ســنتز اسیدهای صفراوی مورد نیاز است .زنجبیل ممکن است باعث

( .)21گشــنیز به عنوان گیاه دارویی در جهت کمک به هضم در اختالالت

تحریک اتصال کلسترول با اسیدهای صفراوی و ممانعت از تشکیل میسل

گوارشی مورد اســتفاده قرار میگیرد و دارای فعالیت ضد اسپاسم میباشد

شده که اثرات کاهشدهندگی کلسترول در جوجهها را دارد ( .)34تركیبات

( .)12همچنین وجود تفاوت در نتایج حاصل از آزمایش حاضر با تحقیقات

فنولیك موجود در گیاهان دارویی فعالیت آنزیم  -3هیدروكســی  -3متیل

دیگر به نظر میرســد میتواند به این دلیل باشــد که ترکیب شــیمیایی و

گلوتاریل كوآنزیم  Aردوكتاز را مهار مینمایند در نتیجه ســنتز كلســترول

فعالیت بیولوژیک گیاهان مورد اســتفاده ،بــه گونه ،به مصرف بخشهای

افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره جوجههای گوشتی
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Abstract:

BACKGROUND: Medicinal herbs are used in poultry production to improve carcass
quality, immunity and also lessen the use of antibiotics. OBJECTIVES: The aim of this

study was to investigate the effect of adding coriander seed and ginger root powders to
diet on performance, carcass traits, intestinal E.coli count and some serum biochemical
parameters of broiler chickens. METHODS: One-hundred-sixty Cobb500 chicks were divided into four treatment groups with four replicates. Treatments as a completely randomized design were 1) basal diet (control), 2) basal diet plus 1.5% of coriander seed, 3) basal
diet plus 0.75 %of ginger root powder, and 4) basal diet plus 1% coriander seed+ 0.5% of
ginger root powder. At the end of the study, one bird from each replicate was slaughtered
for blood sampling and carcass analysis. RESULTS: The results showed that the effect
of treatments on feed conversion ratio of chickens was significant at during days 1-28
(p<0.05). The lowest feed conversion ratio was observed in coriander+ginger. Carcass
analysis showed that the effect of treatments on abdominal fat weight, bourse and gizzard
weights of chickens were significant (p<0.05). The greatest gizzard relative weight was in
ginger+coriander group while the lowest abdominal fat and bourse relative weights were
in ginger group. The treatments had significant effect on blood cholesterol and HDL concentrations (p<0.05). The lowest cholesterol level was observed in ginger group but the
greatest HDL level was in coriander+ginger group. Effect of treatments on intestinal E.coli
count was significant (p<0.05). Coriander+ginger treatment had the lowest E.coli in the
ileum. CONCLUSIONS: The results showed that the level 0.75 ginger powder in broiler diets has positive effects on reduction of abdominal fat, bourse, cholesterol and also reduces
the intestinal E.coli population. Ginger+coriander in the diet by reducing feed conversion
ratio and population of E.coli caused an improvement in growth performance of broiler
chickens.
Keyword: Coriander seed, Ginger, Broiler chicken, Carcass traits, Bourse
Figure Legends and Table Captions
Table 1. Basal diet compounds in three different rearing periods of broiler chickens. In each kg: Vitamin A: 9000IU, Vitamin D3:
2000IU, Vitamin E: 18mg, Vitamin K3: 2mg, Vitamin B1: 1.75mg, Vitamin B2: 6.6mg, Vitamin B3: 30mg, Vitamin B5: 10mg,
Vitamin B6: 0.3mg, Vitamin B9: 1mg.
Table 2. The means of weight gain, feed intake, feed conversion ratio of broiler chickens in treatment groups in three different periods. a,b: In each column, means with different letters are statistically different (p<0.05).
Table 3. The relative weights of carcass parts and internal organs (%) of broiler chickens in different treatment groups. a,b: In each
column, means with different letters are statistically different (p<0.05).
Table 4. The means of blood biochemical compounds (mg/dl) of broiler chickens in different treatment groups at the end of the
experiment. HDL: High-density lipoprotein, VLDL: Very low density lipoprotein. a,b: In each column, means with different letters
are statistically different (p<0.05).
Table 5. The means of intestinal E.coli count (cfu/g) of broiler chickens in treatment groups at the slaughter. a,b,c: In each column,
means with different letters are statistically different (p<0.05).
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