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  چکیده
آزمایشی در  ،به منظور بررسی اثرات عصاره الکلی نعناع فلفلی بر کبد آسیب دیده توسط اکسیدان تتراکلریدکربن

جوجه در هر تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل  10تکرار و  4با  2 × 2قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل 
ر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن) و تتراکلریدکربن لیتمیلی 2دو سطح عصاره الکلی برگ نعناع فلفلی (صفر و 

لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن) بودند. نتایج نشان داد که اثرات متقابل بر افزایش وزن بدن، میلی 1(صفر و 
). عصاره الکلی برگ نعناع >05/0Pدار بود (آزمایش معنی 42مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك در روز 

شد را بهبود نداد، در حالی که تتراکلریدکربن افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراك را بدتر فلفلی عملکرد ر
). تقابل بین عصاره نعناع فلفلی و تتراکلریدکربن تاثیر بهبود دهندگی عصاره نعناع فلفلی بر >05/0Pکرد (

عصاره نعناع فلفلی و ). اثرات متقابل بین >05/0Pافزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراك را نشان داد (
گلیسرید، کلسترول هاي پروتئین کل، آلبومین، نسبت آلبومین به گلوبولین، گلوکز، تريتتراکلریدکربن بر غلظت

کلسترول و -VLDLکلسترول و  HDLبه  LDLکلسترول، نسبت -LDLکلسترول، -HDLکل، 
). عصاره نعناع فلفلی >05/0Pبود (داري متفاوت هاي کبدي سرم خون به طور معنیهمچنین بر مقادیر آنزیم

کلسترول سرم خون را افزایش – HDLگلیسرید و هاي پروتئین کل، آلبومین، تريداري غلظتبه طور معنی
-  LDLهاي کلسترول کل، ). غلظت>05/0Pداد، در حالی که تتراکلریدکربن مقادیر آنها را کاهش داد (

وکز سرم خون توسط عصاره نعناع فلفلی کاهش کلسترول و گل-HDL ،VLDLبه  LDLکلسترول، نسبت
هاي کبدي سرم ). سطح آنزیم>05/0Pیافت، در حالی که غلظت آنها توسط تتراکلریدکربن افزایش یافت (

هاي تیمار شده با عصاره نعناع فلفلی داري از پرندههاي تیمار شده با تتراکلریدکربن به طور معنیخون در پرنده
لیتر تتراکلریدکربن تاثیر متعادلی بر میلی 1لیتر عصاره نعناع فلفلی و میلی 2تقابل بین  ).>05/0Pباالتر بود (

). به طور کلی، این مطالعه نشان داد که بکارگیري عصاره >05/0Pهاي کبدي سرم خون داشت (غلظت آنزیم
رشد و عملکرد کبد شد، الکلی نعناع فلفلی در حیوان زنده سبب تعدیل اثرات مضر تتراکلریدکربن بر راندمان 

هاي گوشتی تواند در جلوگیري از مسمومیت کبدي القاء شده توسط استرس اکسیداتیو در جوجهبنابراین آن می
  مفید باشد.
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  چکیده
 49تا  21طعه بلدرچین ژاپنی از سن ق 288هاي خون هاي الشه و فراسنجهاثر تغذیه تربوتالین بر ویژگی

 5) و T0 ،(1 )T1 ،(3 )T3روزگی مطالعه شد. تیمارهاي غذایی شامل چهار سطح از تربوتالین [صفر (
)T5ها براي سنجش بیوشیمیایی خونگیري گرم در کیلوگرم جیره بود. در پایان آزمایش از بلدرچین) میلی

 3سبی ماهیچه سینه و ران در پرندگان تحت تیمارهاي گیري شد. وزن نو سپس خصوصیات الشه اندازه
). وزن نسبی چربی P>05/0داري داشت (گرم تربوتالین در کیلوگرم خوراك افزایش معنیمیلی 5و 

- هاي دریافتمحوطه شکمی و چربی زیر جلدي صرف نظر از مقادیر مصرفی تربوتالین در تمامی گروه
کننده تیمار ). وزن نسبی قلب در گروه دریافتP>05/0داد ( داري نشانکننده تربوتالین، کاهش معنی

T3 05/0داري داشت (کننده تربوتالین افزایش معنیهاي دریافتو وزن کبد در تمامی گروه<P درصد .(
). درصد چربی P>05/0داري باالتر بود (طور معنیپروتئین سینه در هر سه سطح مصرفی تربوتالین به

داري گرم تربوتالین در کیلوگرم خوراك کاهش معنیمیلی 5و  3کننده ن دریافتماهیچه ران در پرندگا
). سطح P>05/0داري داشت (نشان داد، اما درصد پروتئین آن در هر سه سطح مصرفی افزایش معنی

داري نسبت به اسید هاي چرب آزاد پالسما در تمامی تیمارهاي دریافت کننده تربوتالین افزایش معنی
طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف تربوتالین در جیره ). بهP>01/0تند (شاهد داش

هاي بلدرچین ژاپنی اثرات چشمگیر مثبتی بر ترکیب شیمیایی الشه داشت، اما این اثرات بر فراسنجه
  گلیسرید) ناچیز بود.خون (گلوکز، کلسترول و تري
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 درشت نی اثر سطوح باالي فیتاز و اسید سیتریک بر عملکرد رشد، فسفر پالسما و خاکستر استخوان
هاي با فسفر قابل دسترس به شدت کاهش یافته بر پایه کنجاله هاي گوشتی تغذیه شده با جیرهجوجه
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  چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح باالي فیتاز به تنهایی یا در ترکیب با اسید سیتریک در 

به شدت کاهش یافته بر پایه کنجاله کانوال بر عملکرد رشد، فسفر پالسما و خاکستر  هاي با فسفر جیره
قطعه جوجه گوشتی نر  280روزگی انجام شد.  42تا  22هاي گوشتی در سن نی جوجهاستخوان درشت

هاي پرنده در هر کدام مورد استفاده قرار گرفتند. جیره 10واحد آزمایشی با تعداد  28روزه در  21
 3با  3×2جیره شاهد منفی به صورت آزمایش فاکتوریل  6ایشی شامل یک جیره شاهد مثبت و آزم

گرم در  20سطح اسید سیتریک (صفر و  2واحد در کیلوگرم جیره) و  4000و  1000سطح فیتاز (صفر، 
که گرم فسفر قابل دسترس در کیلوگرم جیره بود، در حالی 3/4کیلوگرم) بودند. جیره شاهد مثبت داراي 

گرم فسفر قابل دسترس در کیلوگرم جیره بودند. نتایج نشان داد که  5/1هاي شاهد منفی حاوي جیره
جیره شاهد مثبت داراي افزایش وزن روزانه، فسفر پالسما و خاکستر استخوان باالتر و نیز ضریب تبدیل 

ضریب تبدیل خوراك و تري نسبت به جیره شاهد منفی بود. مقادیر افزایش وزن روزانه، خوراك پایین
واحد فیتاز در کیلوگرم جیره (با یا بدون  400فسفر پالسما در پرندگانی که جیره شاهد منفی به همراه 

اسید سیتریک) را دریافت کرده بودند از لحاظ آماري به سطح شاهد مثبت رسید. افزودن فیتاز به میزان 
تریک توانست نتایج مشابهی را با شاهد مثبت واحد در کیلوگرم جیره تنها در ترکیب با اسید سی 1000

براي ضریب تبدیل خوراك و فسفر پالسما نشان دهد. اگرچه درصد خاکستر استخوان درشت نی در 
واحد فیتاز در کیلوگرم جیره (با یا بدون اسید سیتریک) توانست  1000هاي شاهد منفی به همراه جیره

واحد فیتاز در کیلوگرم جیره  4000هاي شاهد منفی با به سطح شاهد مثبت برسد، با این وجود جیره
هاي با حتی مقادیر باالتري را نسبت به شاهد مثبت نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد در جیره

واحد فیتاز در کیلوگرم  4000کنجاله کانوال، -فسفر قابل دسترس به شدت کاهش یافته بر پایه ذرت
در کیلوگرم جیره به همراه اسید سیتریک نیاز خواهد بود تا از لحاظ بازده واحد فیتاز  1000جیره و یا 

  هاي با فسفر قابل دسترس کافی به دست آید. غذایی، نتایج برابري در مقایسه با جیره
  

 نویسنده مسئول:
Hamid Reza Taheri, Ph.D 
hr.taheri@znu.ac.ir 
taherihr@gmail.com 

 
 کلمات کلیدي:
 جوجه گوشتی
 اسید سیتریک
 کنجاله کانوال

 عملکرد
 آنزیم فیتاز



 

 

Poultry Science Journal 
ISSN: 2345-6604 (Print), 2345-6566 (Online) 

 http://psj.gau.ac.ir  
GUASNR 
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  چکیده
گیاهی از خانواده چتریان   Mozzaf) (Kelussia odoratismaکرفس کوهی با نام علمی 

)Umbelliferaeموجود در آن، از این گیاه   ) است. به دلیل وجود ترکیبات پلی فنولیک و فتالیدي
هاي گوشتی استفاده کرد تا از  عنوان یک افزودنی خوراکی در جیره جوجهتوان بهدارویی می

در پژوهش حاضر، اثر کرفس کوهی بر عملکرد رشد، توان پراکسیداسیون لیپیدي جلوگیري نماید. 
هاي گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشی به  هایپرلیپیدمیک این گیاه در جوجهاکسیدانی و آنتی آنتی
در یک  308قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس  240روزگی) با استفاده از  5-42روز ( 37مدت

و  50/0،  25/0غذایی (جیره فاقد کرفس کوهی به عنوان شاهد و سطوح  تیمار 4طرح کامالً تصادفی با 
درصد پودر کرفس کوهی در جیره غذایی به عنوان تیمارهاي آزمایشی صورت پذیرفت. براي این  75/0

هاي هوایی گیاه (ساقه و برگ) در شرایط سایه و تهویه، خشک، آسیاب و به جیره پایه منظور، قسمت
کننده کرفس، ارتفاع، عرض و سطح هاي دریافتج آزمایش نشان داد که در گروهاضافه گردید. نتای

) P>05/0داري (جذب پرزهاي روده در دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی
) را P>05/0درصد کرفس افزایش معنی داري ( 75/0هاي تیمار  داشت. همچنین، وزن پایانی جوجه

گلیسیرید و آلدهاید، تري) نشان داد. غلظت مالون داي2375در مقایسه با  2488مار شاهد (نسبت به تی
کننده کرفس در مقایسه با گروه شاهد کاهش کلسترول خون و چربی حفر شکمی تیمارهاي دریافت

درصد کرفس، بیان ژن  75/0کننده هاي دریافت ) نشان داد. در بافت ریه جوجهP>05/0داري (معنی
دار افزایش و بیان ژن نیتریک اکساید سنتتاز القایی طور معنی) بهSOD1( 1ر اکسید دیسموتاز سوپ

)iNOS05/0داري کاهش (طور معنی) به<P یافت. به طور کلی، مشخص گردید که استفاده از (
هاي گوشتی داراي اثرات محرك رشد، آنتی اکسیدانی و آنتی  کرفس کوهی در جیره جوجه
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  چکیده
 ریوي-قلبی عملکرد بر پروتئین کم هاي جیره در آرژینین- ال مکمل اثر ارزیابی منظور به پژوهش این 
 قطعه 156مجموع در. شد انجام باال ارتفاع در یافته پرورش گوشتی هاي جوجه روده مورفولوژي و

 طرح یک قالب در) ارتکر هر در پرنده 13( تکرار 4 و تیمار 3 در) 308 راس( گوشتی خروس جوجه
 سطح با جیره یک شامل تیمارها. یافتند پرورش روزگی 42 سن تا ها جوجه و شد استفاده تصادفی کامالً

 کمتر خام پروتئین کیلوگرم در گرم 30 با) RPD( پروتئین کم جیره یک و) NDP( نرمال پروتئین
 تهیه نیز آرژنین -ال کیلوگرم در گرم 4 با شده مکمل دیگر پروتئین کم جیره یک. بود NDPبه نسبت
 وجود وزن اضافه و روده مورفولوژي لحاظ از آزمایشی تیمارهاي بین در داري معنی اختالف. گردید
 در آرژنین با شده مکمل پروتئین کم هاي جیره با تغذیه هاي جوجه در غذایی تبدیل ضریب. نداشت
 افزایش ها بطن کل به راست بطن وزن نسبت. داشت داري معنی بهبود پروتئین کم جیره با مقایسه

 RPD + ARG و NPD هايگروه با مقایسه در RPD با شده تغذیه هاي جوجه در داري معنی
 جیره در پروتئین میزان کاهش با الکتروکاردیوگرامS  امواج دامنه و اکسید نیتریک سرمی غلظت. داشت

 با شده تغذیه هاي جوجه ریه و قلب در 1-اندوتلین ژن نسبی بیان. دادند نشان را داري معنی کاهش
 این بیان پروتئین کم جیره به آرژنین کردن مکمل زمان در و بود NPD گروه از باالتر RPD جیره
 با پروتئین کم هاي جیره کردن مکمل طورکلی، به. داشت RPD گروه نسبت به داري معنی کاهش ژن

 باشد گوشتی هاي جوجه در ریوي خون فشار وسعهت از جلوگیري براي موثر راهکار یک تواند می آرژنین
 ژن بیان کاهش و ها بطن مجموع به راست بطن نسبت کاهش اکسید، نیتریک افزایش واسطه با که

ET-1 گیرد می صورت.  
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  چکیده
اعت پس از تفریخ براي اجراي این آزمایش چهارصد و هشتاد جوجه یکروزه نر و ماده سویه راس، سه س

تکرار و هر تکرار مشتمل  12در قالب طرح کامال تصادفی به دو گروه هر یک با  6 × 2 × 2فاکتوریل 
 6قطعه جوجه تقسیم شد.  فاکتورهاي آزمایشی شامل مدت زمان گرسنگی پس از تفریخ  (با  20بر 

میلی لیتر) و  6/0و  0ونات کلسیم (با دو سطح ساعت)، تزریق گلوک 48و  36، 24، 12، 6، 0سطح 
ها با افزایش زمان گرسنگی پس جنسیت (با دو سطح نر و ماده) بود. مستقل از جنسیت، وزن زنده جوجه

میلی  6/0). تزریق Y=43.36-0.109BW0h, r2=0.876از تفریخ به صورت خطی کاهش یافت (
ها نداشت. محتویات ري بر روند کاهش وزن جوجهلیتر گلوکونات کلسیم سه ساعت پس از تفریخ، تاثی

گرم در  062/0کیسه زرده جوجه تازه تفریخ شده بدون تاثیر پذیري از تزریق گلوکونات کلسیم، با نرخ 
با مدت زمان گرسنگی، کاهش یافت.  Y=5.75-0.062YR, r2=0.956ساعت و با رابطه خطی 

). میانگین وزن P>05/0کبد جوجه را کاهش داد (ساعت پس از تفریخ، وزن  12تر از گرسنگی طوالنی
مطلق و نسبی (درصدي از وزن بدن در هنگام تزریق گلوکونات کلسیم) سینه و ران با افزایش زمان 

). غلظت گلوکز خون در هر دو جنس نر و P>05/0طور خطی کاهش یافت (گرسنگی پس از تفریخ به
 48ت، پس از آن به صورت خطی کاهش پیدا کرد و ساعت پس از شروع گرسنگی افزایش یاف 6ماده تا 

لیتر رسید. تزریق گلوکونات کلسیم، غلظت گلوکز خون را گرم در دسی میلی 150ساعت پس از تفریخ به 
ساعت پس از تزریق افزایش داد. غلظت کلسیم سرم پس از تزریق گلوکونات کلسیم به سرعت تا  6تا 

و موجب بروز عالیم هایپرکلسیمی حاد  شد، سپس به تدریج هاي شاهد افزایش یافت سه برابر جوجه
هاي شاهد رسید. میانگین غلظت کراتینین، ساعت به غلظت مشابه جوجه 24کاهش یافت و پس از 

هاي با چگالی باال، آلبومین و پروتئین تام در خون جوجه، با طوالنی اسید اوریک، کلسترول، لیپوپروتئین
هاي دریافت کننده ساعت، افزایش یافت و براي جوجه 48به  6ریخ از شدن زمان گرسنگی پس از تف

گیري شد که هاي بدون تزریق بود. نتیجهداري باالتر از جوجهتزریق گلوکونات کلسیم به طور معنی
ب تامین مواد لیتر محلول گلوکونات کلسیم به جوجه پس از تفریخ، موجمیلی 6/0تزریق زیر جلدي 

 شود.براي حمایت از متابولسیم جوجه طی دوره گرسنگی پس از تفریخ  نمی ممغذي گلوکز و کلسی
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هاي استرس، پاسخ ایمنی و سینمآلدهید بر عملکرد، خون شناسی، هورمون تأثیر کافئین و ترانس
  هاي خون در جوجه گوشتیبرخی شاخص
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  چکیده
هاي شناسی، هورمونآزمایش براي بررسی اثر کافئین و ترانس سینمالدهید بر عملکرد، خون این

 يجوجه قطعه 350هاي گوشتی انجام شد. تعداد جوجه هاي خونیمنی و بعضی شاخصاسترس، پاسخ ا
و در هر تکرار  5 آزمایشی (داراي تیمار 7 هب تصادفی کامالً طرح قالب در 308راس  يسویه گوشتی

هاي آغازین، کنجاله سویا براي دوره –ي شاهد ذرت اختصاص یافتند. یک جیرهجوجه)  قطعه 10 تکرار
 ترانس سینمالدهید ) یادرصد 00/2و  00/1، 50/0و پایانی تهیه شد و با سطوح مختلف کافئین (رشد 

درصد سبب کاهش  2در سطح نتایج نشان داد مکمل کافئین ) مکمل شد. درصد 5/1و  00/1، 5/0(
ترانس مصرف خوراك، وزن بدن، اضافه وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل غذایی شد. مکمل 

درصد  2دار بر عملکرد رشد نداشت. به استثناي سطح مقایسه با تیمار شاهد تاثیر معنی در سینمآلدهید
افزودن )، P>05/0(روزگی شد  21هموگلوبین و هماتوکریت در دار کافئین که سبب کاهش معنی

هاي هاي خون و هورمونداري بر فراسنجهمقادیر مختلف کافئین و ترانس سینمآلدهید تأثیر معنی
نتیجه مشابهی براي پاسخ ایمنی هومورال و  .)P<05/0(نداشت  روزگی 42تا  21ر سن د استرس

روزگی  21دار غلظت گلوکز خون در درصد سبب کاهش معنی 2کافئین در سطح  سلولی مشاهده شد.
در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده  سینمالدهیدترانس  )، اما این اثر براي سطوح مختلفP>05/0( شد

در سطح یک درصد سبب کاهش  سینمالدهیدرف دیگر کافئین در تمام سطوح و ترانس نشد. از ط
سطوح مختلف کافئین و  ).P>05/0(دار غلظت کلسترول خون در مقایسه با تیمار شاهد شد معنی

کلی نتایج نشان داد بطورروزگی نداشتند.  42هاي خون در دار بر فراسنجهتاثیر معنی ترانس سینمالدهید
شود و درصد سبب کاهش عملکرد رشد می 2کردن جیره غذایی با کافئین بویژه در سطح  مکمل که

داري بر هماتولوژي و پاسخ ایمنی و هورمونی تاثیر معنیترانس سینمالدهید  همچنین کافئین و
 هاي گوشتی ندارند. جوجه
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  ها و مرفولوژي میکروارگانیسم ،تاثیر خوراك برگ کنگرفرنگی و ویتامین اي بر عملکرد تولید
 روده در بلدرچین ژاپنی
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  چکیده
جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه جهت مطالعه اثرات خوراك برگ کنگرفرنگی و  ،قطعه 240د تعدا

روزه  42هاي میکروبی ایلئوم و مرفولوژي روده در یک آزمایش جمعیت ،ویتامین اي بر راندمان رشد
ر بلدرچین در ه 15تکرار و  4مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با 

با اثرات اصلی جیره و جنس اجرا شد. چهار تیمار غذایی با افزودن دو  4 × 2تکرار با آرایش فاکتوریل 
گرم ویتامین اي به ازاي هر کیلوگرم به میلی 300درصد) خوراك برگ کنگرفرنگی و  3و  5/1سطح (

هاي رشد را در دورهجیره پایه فرموله شد. مکمل نمودن جیره پایه با خوراك برگ کنگرفرنگی راندمان 
 21که ویتامین اي مصرف خوراك و اضافه وزن بدن را در سن حالیدر ،مختلف پرورش بهبود نداد

فرم تحت تاثیر تیمارهاي هاي ایلئومی الکتوباسیلوس و کولی). جمعیت>05/0Pروزگی  افزایش داد (
هاي هوازي را باکتري که ویتامین اي جمعیت کلدرحالی ،خوراك برگ کنگرفرنگی قرار نداشتند

) در ایلئوم روده ≥008/0P)و عمق کریپت (≥01/0P). ارتفاع پرزها (≥04/0Pافزایش داد (
هاي برگ کنگرفرنگی و ویتامین اي کاهش یافت. نسبت ارتفاع پرز هاي تغذیه شده با خوراك بلدرچین

برگ کنگرفرنگی و  درصد خوراك 3هاي حاوي هاي تغذیه شده با جیرهبه عمق کریپت در بلدرچین
) و مخاطی ≥04/0Pهاي عضالنی (گرم در کیلوگرم ویتامین اي بیشتر بود. ضخامت الیهمیلی 300

)0007/0P≤هاي تغذیه شده با جیرهاي حاوي خوراك برگ کنگرفرنگی در مقایسه با ) در پرنده
طول  ،یتامین ايهاي تیمار شده با خوراك برگ کنگرفرنگی و وهاي شاهد کاهش داشت. پرنده پرنده

) و و وزن نسبی لوزالمعده کمتري داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل ≥02/0Pتر (روده کوتاه
گرم در کیلوگرم ویتامین اي میلی 300درصد) و  3و  5/1نمودن جیره پایه با خوراك برگ کنگرفرنگی (

ریک روده را در بلدرچین ژاپنی بهبود هاي مورفومتهاي میکروبی ایلئوم و شاخصجمعیت ،راندمان رشد
  نداد.
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  چکیده
که در صورت  تعیین تنوع ژنتیکی است هايروش ی ازبیوشیمیایی یکیا چند شکلی مورفیسم مطالعه پلی

اي براي انتخاب و اصالح تواند پایهمیدر یک جایگاه ژنی موثر بر صفات اقتصادي این تنوع وجود 
 یهورمون رشد مرغژن  1در اینترون در این تحقیق چند شکلی موجود . باشد ژنتیکی در حیوانات مزرعه

)cGHش با استفاده از رو ،) در مرغان بومی ایرانPCR-RFLP ،مورد بررسی قرار گرفت .
DNA نمونه از مرغان بومی  88نمونه از مرغان بومی استان اصفهان و  129نمونه ( 217نومی از ژ

از ژن هورمون رشد  DNA. قطعه ی، استخراج شدنمک روش بهینه یافتهاستان مازندران) با استفاده از 
شد.  کثیرت ،پرایمرهاي اختصاصی و) PCRپلیمراز (اي با استفاده از واکنش زنجیره، جفت باز 776با 

. ندشدتفکیک  ٪5/2برش داده و در ژل آگارز  MspIکننده با آنزیم محدود PCRسپس محصوالت 
 بومی اصفهانهاي در مرغبه ترتیب  A3و  A1 ،A2هاي آلل براي 1اینترون جایگاه فراوانی آللی از 

نتایج مطالعه  به دست آمد. 67/0و  05/0، 28/0 ندرانبومی ماز هايدر مرغو  19/0و  21/0، 60/0
به عنوان تواند میاست و  چند شکل بومی ایران هايدر مرغ cGH ژن 1حاضر نشان داد که اینترون 

 استفاده قرار گیرد. ، موردبراي صفات مرتبط با رشد ،انتخاب به کمک نشانگردر  کاندیدیک ژن 
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