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 Introduction: This experiment was conducted to investigate the effect of use of the blend 

of medicinal plants extract in starter (1-10 days) on performance, carcass characteristics, 

weight of internal organs and blood parameters at the end period (42days) broiler 

chickens.   

Materials & Methods:  Experiment was conducted in a completely randomized design 

with 4 treatments, 4 replications and 8 chicken in each replication. The experiment 

treatments included: (T1) Control diet, (T2) Control diet+50 g/ton blend of medicinal 

plants Extract, (T3) Control diet+100 g/ton blend of medicinal plants Extract and (T4) 

Control diet+200 g/ton blend of medicinal plants Extract.  

Result: Using of medicinal plants extract caused a significant increase in body weight of 

broilers compared to the control treatment (P<0.05). The results showed that the relative 

weight breasts and wings treatments received 100 and 200 and relative weight pancreas 

and heart by 100 g/ton blend of medicinal plants extract were Increased significantly 

(P<0.05). Blend of medicinal plants extract significantly reduces cholesterol and increases 

HDL in blood serum (P<0.05). Globulin, urea, protein, glucose, and serum albumin in 

broilers were not affected by experimental treatments (P>0.05). While 100 g/ton of blend 

of medicinal plants extract significant increased creatinine (P<0.05). 

Conclusion: Based on the findings of this study can conclude that the use of 100 g/ton 

blend of medicinal plants extract at the first of the can have beneficial effects on the 

internal organs weight, broiler performance and blood parameters period. 
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 1-10) پرورش اول دوره در فلفل و نعناع چین،دار داروئی گیاهان عصاره مخلوط از استفاده اثر بررسی منظوربه آزمایش این :مقدمه 

 .شد انجام روز 42 مدتبه گوشتی هایجوجه خونی هایفرانسجه و داخلی هایاندام وزن الشه، خصوصیات عملکرد، بر( روزگی

تیمارهای . یدگرد انجام تکرار هر در جوجه قطعه 10 و تکرار 4 تیمار، 4 با تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش :هامواد و روش

گرم  100جیره پایه +  (3Tگرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی، ) 50( جیره پایه + 2T( جیره پایه، )1Tعبارتند از: )آزمایشی 

 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی. 200( جیره پایه + 4Tدر تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی و )

(. >05/0P) شد شاهد تیمار به نسبت گوشتی هایجوجه وزن دارمعنی افزایش باعث روئیدا گیاهان عصاره مصرف مخلوط :نتایج

 از استفاده با قلب و پانکراس نسبی وزن و گرم 200 و 100 کنندهدریافت تیمارهای وسیلهبه بال و سینه نسبی وزن داد نشان نتایج

 به داروئی گیاهان عصاره مخلوط (. مصرف>05/0P) یافت یشافزا داریمعنی طوربه داروئی گیاهان عصاره مخلوط تن در گرم100

 آلبومین و گلوکز پروتئین، اوره، (. گلوبولین،>05/0P) گردید خون سرم HDL افزایش و کلسترول کاهش سبب داریمعنی شکل

 افزایش سبب داروئی انگیاه عصاره مخلوط تن در گرم 100حال (. با این<05/0P) نگرفتند قرار آزمایشی تیمارهای تاثیر تحت سرم

 (.>05/0P) شد کراتینین دارمعنی

 گیاهان عصاره مخلوط تن در گرم 100 سطح از استفاده که گرفت نتیجه توانمی مطالعه این هاییافته براساس :گیری و بحثنتیجه

 .باشد داشته خونی هایفراسنجه و لیداخ هایاندام وزن گوشتی، جوجه عملکرد بر مفیدی اثرات تواندمی پرورش آغازین دوره در داروئی
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 مقدمه

بیوتیکی در سال با ممنوعیت استفاده از مواد محرک رشد آنتی       

بیوتیکی و عوارض که بر دلیل ظهور مقاومت آنتیدر اروپا، به 2006

های مناسب برای جای گذاشت، سبب توجه به استفاده از جایگزین

توان گیاهان داروئی و ترین این ترکیبات میماین ترکیبات شد. از مه

که به  "گیاه داروئی"ها را نام برد. اصطالح مشتقات استخراج شده آن

های ترکیبات و مشتقات گیاهی اشاره دارد، عمدتاً تحت عنوان افزودنی

شود که در تغذیه دام جهت خوراکی مشتق شده از گیاه تعریف می

شود. بود خصوصیات کیفی افزوده میبهبود توان تولیدی از طریق به

ای از مواد گیاهی هستند که اکثر گیاهان داروئی شامل طیف گسترده

دهنده، عنوان طعمای طوالنی در تغذیه انسان دارند و بهها سابقهآن

 های قدیم مورد استفاده قرار دارنده مواد غذایی و دارو از زماننگه

. مزایای استفاده از گیاهان (2011و همکاران،  Golianگرفتند )می

های مضر ها در طیور، شامل کاهش میکروبدارویی و مشتقات آن

دستگاه گوارش، افزایش بازده جذب، بهبود تولید کمی و کیفی 

های عصاره(. 1390ذکر شده است )جادری و همکاران،  ،محصوالت

کند، بلکه حتی سرعت رشد گیاهی نه تنها به سالمتی طیور کمک می

بخشند. یکی طور قابل توجهی بهبود میضریب تبدیل خوراک را بهو 

ها های آنعصاره داروئی و تواند گیاهانبیوتیک میهای آنتیاز جایگزین

جمله زدارچین، پونه و فلفل ا (.2010و همکاران،  Caterina)باشد 

توجه محققین  مورد متعددشان، علت خواصبه که هستند دارویی گیاهان

 Cinnamomunدارچین )اند. های تغذیه طیور قرار گرفتهشدر آزمای

cassiaترین گیاهان داروئی در یکی از قدیمی ( گیاهی از تیره برگه بو

گیاهان آروماتیک  (.2000 و همکاران، Langhout) رودمی شماربه جهان

بیوتیکی، آنتی از قبیل دارچین و آویشن دارای خواص ضد باکتریایی و

کنندگی سیستم هضمی هستند سیدانی و اثرات تحریکاکخواص آنتی

(Koochacsaraie  ،خواص ضدمیکروبی و آنتی2011و همکاران .) 

 رایحه واسطههب دارچین است. اکسیدانی دارچین به سینامالدئید مرتبط

 استفاده مورد طیور و دام خوراک صنعت در معموالً دارد که خاصی

و  Koochacsaraie (.2010 و همکاران، Mehmet) است گرفته قرار

( نشان دادند که مصرف پودر دارچین در جیره هیچ 2011همکاران )

باغبان کنعانی داری روی مصرف خوراک و وزن بدن ندارد. تاثیر معنی

درصد  5/0میزان ( در استفاده از پودر دارچین به1395و همکاران )

ه های گوشتی تحت تنش گرمایی مشاهدبهبود عملکرد در جوجه

است. یان نعناع تیره اعضاء از ( یکیOriganum vulgareپونه ) کردند.

ها نقش دارد پونه خاصیت ضدباکتریایی دارد و در کنترل انواع باکتری

(Alcicek  ،اسانس به2003و همکاران .) دست آمده از پونه دارای

که این خواص  باشدمی اکسیدانیضدمیکروبی، ضدقارچی و آنتی خواص

ه تیمول و کارواکرول موجود در آن نسبت داده شده است ب عمدتاً

(Adam  ،مصرف مقادیر زیاد پونه در جیره غذایی 1998و همکاران .)

ها و ها، از رشد و نمو میکروبویژه در اوایل دوره رشد آنطیور، به

کند. عالوه ها جلوگیری میها و در نتیجه مرگ و میر جوجهباکتری

گردد ها نیز میطعم شدن گوشت جوجهبر این پونه باعث خوش 

(Lashti ،1995 .) 5/0نتایج یک بررسی حاکی است که تنها استفاده 

ها را بهبود تواند عملکرد و صفات الشه جوجهدرصدی از گیاه پونه می

( Rehani Mohassess 2011 .(2011و همکاران،  Nobakhtبخشد )

 وزن، ن افزایشمیانگی بر پونه گیاه متفاوت سطوح که کرد گزارش

 .است بوده مثبت دوره در کل خوراک تبدیل ضریب و خوراک مصرف

گیاهی از تیره فلفل  Capsicum annuum فلفل سیاه با نام علمی

سیاهیان است. فلفل سیاه دارای طبیعت گرم است، هاضمه را تحریک 

را دارا  Cچنین اشتهاآور بوده و مقادیر مناسبی از ویتامین هم ،کندمی

و  Hernandezدست آمده توسط هنتایج ب(. Zargari ،1990) است

های دهد که استفاده از مخلوط اسانسنشان می( 2004همکاران )

گرم در میلی 200گیاهی دارچین، مرزن جوش و فلفل در سطح 

های داخلی بدن در سن داری بر وزن اندامکیلوگرم جیره تاثیر معنی

که اثر عصاره فلفل قرمز بر  روزگی نداشت. در آزمایشی 42و  21

های گوشتی انجام گرفت نشان داد که عصاره فلفل عملکرد جوجه

(. Eldeeb ،2006بخشد )قرمز میزان مصرف خوراک را بهبود می

 بر گیاهان داروئی اثرات مثبت دهندهنشان علمی، هایگزارش اگرچه

ای گیاهان باشد اما در عین حال با توجه به تنوع گونهمی عملکرد بهبود

داروئی، تفاوت در نوع ترکیبات شیمیایی و میزان مواد موثره، میزان 

 مورد استفاده در قاطع و دقیق نظر و نحوه مصرف این گیاهان، اظهار

 ها،بیوتیکآنتی برای مناسب جایگزین عنوانبه هاافزودنی این از

ن باشد. لذا هدف از ایتری میجامع هایبررسی و تحقیقات نیازمند

عصاره گیاهان داروئی بر عملکرد تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف 

 باشد. های گوشتی میو خصوصیات الشه جوجه

 

 هامواد و روش

قطعه جوجه گوشتی )نر و ماده(  160این آزمایش با استفاده از        

تکرار و  4 ،تیمار 4در قالب طرح کامالً تصادفی با  308سویه راس 

مدت گرم به 42وشتی در هر تکرار با میانگین وزن قطعه جوجه گ 10

 1-10عصاره گیاهان داروئی در دوره اول پرورش ) .روز انجام شد 42

با مقادیر انرژی های آزمایشی روزگی( مورد استفاده قرار گرفت. جیره

شده توسط  مغذی توصیه مقادیر مواد حداقل مشابه و براساس و پروتئین

تنظیم  UFFDAافزار ا استفاده از نرمب 308راهنمای شرکت راس 

جیره پایه،  -1(. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1گردید )جدول 

 100جیره پایه+ -3 داروئی، گیاهان گرم در تن عصاره 50پایه+ جیره -2

گرم در تن  200جیره پایه+ -4گرم در تن عصاره گیاهان داروئی و 
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این آزمایش،  در استفاده مورد اروئید گیاهان عصاره .داروئی گیاهان عصاره

ساخت کشور سوئیس و مخلوطی از عصاره گیاهان دارچین، پونه و 

کار رفته است عبارتند های که در این مکمل بمواد موثرهباشد. فلفل می

 Capsicum%( 2و )Cinnamaldehyde، (5 )%  Carvacrol%(  3: )از

oleoresin(  90ای هیدورژنه ). ترکیب ناقل مواد موثره روغن کلز% 

 80-500کیلویی با اندازه ذرات  25های محصول در پاکت ،باشدمی

 باشدر میتمیکروم
 

ترکیب جیره آزمایشی و مواد مغذی تأمین شده برای : 1جدول 

  های گوشتیجوجه

 اجزای خوراک )درصد(
10-1 

 روزگی

24-11 

 روزگی

42-25 

 روزگی

 73/59 69/55 04/55 ذرت

 64/31 51/35 99/34 کنجاله سویا

 00/0 00/1 00/3 پودر ماهی

 93/4 08/4 76/2 روغن سویا
 62/1 58/1 74/1 دی کلسیم فسفات

 03/1 05/1 16/1 پودر صدف

 20/0 20/0 20/0 نمک طعام

مکمل ویتامینی و مواد 

 **معدنی

50/0 50/0 50/0 

 24/0 27/0 36/0 متیونین -دی ال

 11/0 12/0 25/0 الیزین-ال

    واد مغذی تأمین شدهم

 3150 3050 2950 1انرژی قابل سوخت و ساز

 00/19 00/21 00/22 پروتئین خام )%(

 85/0 90/0 05/1 کلسیم )%(

 43/0 45/0 53/0 فسفر قابل دسترس )%(

 30/0 34/0 37/0 متیونین )%(

 09/1 24/1 43/1 لیزین )%(

 86/0 95/0 07/1 متیونین + سیستین )%(

 26/0 30/0 31/0 فان )%(تریپتو

 72/0 80/0 85/0 ترئونین )%(

گرم منگنز، میلی 39680هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی و مواد معدنی حاوی *

 396گرم مس، میلی 4000گرم روی، میلی 33880گرم آهن، میلی 20000

، Aواحد بین المللی ویتامین  3600000گرم سلنیوم، میلی 80گرم ید و میلی

، Eواحد بین المللی ویتامین  3D ،14400واحد بین المللی ویتامین  008000

گرم ویتامین میلی 1B ،2640گرم ویتامین میلی 3K ،700گرم ویتامین میلی 800

2B ،3920 3گرم ویتامین میلیB ،11880 5گرم ویتامین میلیB ،1176 گرم میلی

گرم میلی 12B ،40یتامین و گرممیلی 9B ،6گرم ویتامین میلی 6B ،400ویتامین 

 بود. .B.H.Tگرم میلی 400گرم کولین کلراید و میلی 400000بیوتین، 
 کیلوکالری در کیلوگرم.1

 

طور کامل با سایر اجزای جیره مخلوط گردید. شرایط مکمل به       

محیطی برای تمام پرندگان یکنواخت بود. در طی دوره آزمایش آب 

اختیار پرندگان قرار گرفت. مصرف خوراک،  صورت آزاد درو خوراک به

های تیمارهای آزمایشی افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراکی جوجه

گیری و محاسبه شدند. بعد از کشتار وزن نسبی در پایان دوره اندازه

های داخلی برحسب وزن زنده بدن ها و اندامها و بالسینه، ران

ای انتخاب شده برای هروزگی از جوجه 42در سن محاسبه گردید. 

های آزمایش ها در لولهلیتر خون گرفته شد. نمونهمیلی 5کشتار مقدار 

دقیقه سانتریفیوژ گردید و  15مدت بدون ماده ضدانعقاد ریخته به

گلیسرید، گیری کلسترول، تریمنظور اندازهسرم آن جدا شد. سپس به

LDL ،HDL از، آالنین های آلکالین فسفاتچنین فعالیت آنزیمو هم

آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و الکتات دهیدروژناز به 

 دستگاه توسط خونی فاکتورهای گیریآزمایشگاه منتقل گردید. اندازه

 های داده .گرفت انجام آزمون پارس های شرکتکیت و اتوآناالیزر

ار افزقالب طرح کامالً تصادفی توسط نرمدست آمده از آزمایش در هب

مورد تجزیه و تحلیل  GLMو با استفاده از رویه خطی SAS آماری 

کرامر -ها با استفاده از آزمون توکیآماری قرار گرفت. مقایسه میانگین

 درصد انجام شد. 5در سطح 
 

 نتایج
نتایج حاصل از تأثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی:        

ش وزن و ضریب تبدیل های عملکردی مصرف خوراک، افزایفراسنجه

روز دوره آزمایش در جداول  42های گوشتی در پایان خوراکی جوجه

آورده شده است. مصرف خوراک تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار  2

دهد در پایان (. در مورد افزایش وزن نتایج نشان می<05/0Pنگرفت )

ر گرم د 200و  100کننده روز دوره آزمایش تیمارهای دریافت 42

تری نسبت افزایش وزن بدن بیش تن مخلوط عصاره گیاهان داروئی

(. در ارتباط با ضریب تبدیل خوراکی، >05/0P)به تیمار شاهد داشتند 

دار دهد، ضریب تبدیل خوراک تحت تأثیر معنینتایج نشان می

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، اگرچه در کل دوره آزمایش تیمارهای 

ضریب  ط عصاره گیاهان داروئی به لحاظ عددیکننده مخلودریافت

 تری نسبت به تیمار شاهد داشتند.تبدیل خوراک کم

های داخلی: های مختلف الشه و انداموزن نسبی قسمت       
های داخلی ، نتایج مربوط به اثر تیمارها بر وزن نسبی اندام3در جدول 

مارهای دار تیارائه شده است. وزن نسبی کبد تحت تأثیر معنی

آزمایشی قرار نگرفت. اگرچه تعییراتی در وزن نسبی بورس، چربی، 

معده و سنگدان مشاهده گردید، ولی تیمارهای دان، پیشطحال، چینه

ها ایجاد کنند. در عین داری در آنآزمایشی نتوانستند تغییرات معنی
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باعث افزایش  داروئی عصاره گیاهان مخلوط کنندهدریافت تیمارهای حال

(. >05/0Pدار وزن نسبی قلب نسبت به تیمار شاهد گردیدند )عنیم

گرم در تن مخلوط  100وسیله چنین وزن نسبی پانکراس نیز بههم

داری پیدا عصاره گیاهان داروئی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی

(. اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه در جدول >05/0Pکرد )

ها دهد وزن الشه و وزن نسبی رانیج نشان میآورده شده است. نتا 4

که وزن سینه تحت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. حال آن

که تیمارهای  صورتگرفت بدین دار تیمارهای آزمایشی قرارتأثیر معنی

داری نسبت طور معنیکننده مخلوط عصاره گیاهان داروئی بهدریافت

چنین (. هم>05/0Pباالتری داشتند ) به تیمار شاهد وزن نسبی سینه

گرم در تن مخلوط  200و  100وسیله سطوح ها نیز بهوزن نسبی بال

داری افزایش طور معنیعصاره گیاهان داروئی نسبت به تیمار شاهد به

 (. >05/0Pیافت )

ها و سایر اثر تیمارهای آزمایشی بر چربیهای خونی: فراسنجه       

های گوشتی در جداول ایی سرم خون، جوجههای بیوشیمیفراسنجه

با افزایش سطوح عصاره گیاهان داروئی نشان داده شده است.  6و  5

حال مشاهده شد با این LDLو  گلیسریدروند کاهشی در میزان تری

کننده مخلوط (. تیمارهای دریافت<05/0Pدار نبود )این روند معنی

باالتری نشان دادند  HDLعصاره گیاهان داروئی نسبت به تیمار شاهد 

(05/0P<با این حال بین تیمارهای دریافت ) کننده مخلوط عصاره

(. مصرف مخلوط عصاره <05/0Pگیاهان داروئی تفاوتی مشاهده نشد )

های دار کلسترول سرم خون جوجهگیاهان داروئی سبب کاهش معنی

ن، گلوبولین، اوره، پروتئیدهد (. نتایج نشان می>05/0Pگوشتی شد )

تاثیر تیمارهای  های گوشتی تحتگلوکز و آلبومین سرم خون جوجه

گرم در تن مخلوط  100(. افزودن <05/0Pآزمایشی قرار نگرفتند )

عصاره گیاهان داروئی سبب افزایش میزان کراتینین سرم خون 

 (.>05/0Pهای گوشتی در مقایسه با تیمار شاهد شد )جوجه
 

روز پرورش 42های گوشتی در پایان های عملکردی جوجهبر میانگین فراسنجهاثر تیمارهای آزمایشی : 2جدول   

  ضریب تبدیل خوراکی  2افزایش وزن 1مصرف خوراک تیمار

52/4038 شاهد  b79/2015 00/2  

62/3989 مخلوط عصاره گیاهان داروئیگرم در تن  50  ab75/2087 91/1  

21/0384 مخلوط عصاره گیاهان داروئی گرم در تن 100  a23/2179 85/1  

01/3939 مخلوط عصاره گیاهان داروئیگرم در تن  200  a61/2181 80/1  

SEM 016/89  507/32 060/0  

P-Value 8356/0  0095/0 1816/0  
 بر حسب گرم. 2غ در روز. برحسب گرم به ازای هر مر1 درصد است. 5دار آماری در سطح دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان               

 

 های گوشتیهای داخلی جوجهگرم وزن بدن( اندام 100اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی )بر حسب گرم به ازاء : 3جدول 

 دار آماری است.دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان
 

 الشه()به صورت درصد وزن  یوشتگی هاجوجه الشهمختلف  یهاقسمت بری شیآزمای مارهایت اثر :4جدول

 هابال هاران سینه وزن الشه تیمار

 b05/22 76/18 b69/5 92/63 شاهد

 a37/24 30/18 ab45/6 49/64 مخلوط عصاره گیاهان داروئیگرم در تن  50

 a77/25 70/18 a73/6 97/65 مخلوط عصاره گیاهان داروئی گرم در تن 100

 a55/24 52/18 a73/6 64/65 هان داروئیمخلوط عصاره گیاگرم در تن  200

SEM 672/0 565/0 590/0 237/0 

P-Value 190/0 002/0 947/0 020/0 

 دار آماری است.دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان

 سنگدان پیش معده چینه دان پانکراس طحال چربی بورس قلب کبد 

 b37/4 95/1 58/16 59/1 b55/2 84/2 98/4 44/16 39/19 شاهد

 a63/5 14/2 47/16 20/1 ab67/2 96/3 52/4 41/17 76/20 مخلوط عصاره گیاهان داروئیر تن گرم د 50

 a07/5 74/1 95/17 36/1 a06/3 21/3 63/4 08/17 81/20 مخلوط عصاره گیاهان داروئی گرم در تن 100

 a40/5 08/2 60/17 47/1 ab77/2 75/3 45/4 59/17 72/20 مخلوط عصاره گیاهان داروئیگرم در تن  200

SEM 827/0 238/0 202/0 864/0 237/0 096/0 397/0 352/0 545/0 

P-Value 591/0 013/0 540/0 648/0 856/0 018/0 253/0 722/0 502/0 
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 تیمار لیتر(گرم در دسیی )میلیگوشتی هاجوجه های سرم خونچربی بری شیآزمای مارهایت اثر :5 جدول

 LDL HDL گلیسریدتری  کلسترول 

66/57 شاهد  b 33/66 06/41 171/03 a 

00/57 مخلوط عصاره گیاهان داروئیگرم در تن  50  a50/77 16/41 146/33 b 

33/54 مخلوط عصاره گیاهان داروئی گرم در تن 100  a66/76 66/39 128/10 b 

00/52 مخلوط عصاره گیاهان داروئیگرم در تن  200  a18/77 33/37 139/53 b 

SEM 554/3  212/2 620/1 461/9 

P-Value 726/0  016/0 346/0 043/0 
 دار آماری است.دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان

 

 لیتر(گرم در دسی)میلی یگوشتی هاجوجه های سرم خونمتابولیت بری شیآزمای مارهایت اثر :6 جدول

ئینپروت اوره گلوبولین تیمار  آلبومین کراتینین گلوکز 

10/2 شاهد  25/3 55/3 99/195  0/34b 17/1  

13/2 مخلوط عصاره گیاهان داروئیگرم در تن  50  33/5 51/3 27/228  0/40ab 38/1  

42/2 مخلوط عصاره گیاهان داروئی گرم در تن 100  57/4 71/3 20/198   0/43a 32/1  

56/2 مخلوط عصاره گیاهان داروئیگرم در تن  200  03/4 72/3 48/205  0/38ab 31/1  

SEM 162/0  406/0 187/0 297/8 017/0 076/0 

P-Value 180/0  066/0 801/0 0641/0 019/0 265/0 
 دار آماری است.دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ستون نشان

 
 

 بحث
: مشابه با نتایج این بررسی محققین عدم صفات عملکردی       

دار مصرف گیاهان داروئی بر مصرف خوراک گزارش کردند. عنیتاثیر م

نژاد و همکاران، مصرف پودر پونه کوهی و دارچین )موالئی ازجمله

(، در جیره 1395زاده، ؛ ولی1392(، پودر فلفل )مداحیان، 1396

گذار )رضائی چنین فلفل قرمز در مرغان تخمهای گوشتی و همجوجه

فی برخی محققین افزایش مصرف خوراک (. از طر1398و همکاران، 

دنبال مصرف گیاهان داروئی گزارش کردند )نوبخت و همکاران، به

(. در 1396؛ مولودی و دانشیار، 2007و همکاران،  Durrani؛ 1394

گیری، نتایجی مشابه با نتایج این تحقیق گزارش شده ارتباط با وزن

اد و همکاران، نژمصرف پودر پونه کوهی و دارچین )موالئی ،است

(، 1394(، پودر آویشن و پونه کوهی )پیرمحمدی و همکاران، 1396

( در 1394خانی و همکاران، مخلوط عصاره نعناع و آویشن )مهدی

های بلدرچین )نوبخت و های گوشتی و مصرف پونه در جوجهجوجه

تری شدند. در ( منجر به افزایش وزن روزانه بیش1394همکاران، 

تبدیل خوراکی مشابه با نتایج این تحقیق عدم تاثیر  رابطه با ضریب

های فلفل، ( و اسانس1394دار مصرف پونه )نوبخت و همکاران، معنی

( بر ضریب تبدیل خوراکی 1390دارچین و پونه )اربابیان و همکاران، 

گزارش شده است. از سوی دیگر برخی تحقیقات کاهش ضریب تبدیل 

نژاد و همکاران، کردند )موالئیهای گوشتی گزارش خوراکی جوجه

منجر به بهبود  که دالیلی (.2007 ،و همکاران Garcıa؛ 1396

شود عبارتند داروئی می گیاهان دنبال مصرفعملکردی به هایفراسنجه

( تاثیر بر مورفولوژی دستگاه گوارش: افزایش سطح جذب در 1از: )

به  شوند که منجردستگاه گوارش سبب افزایش هضم و جذب می

افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراکی خواهد شد، تغییر در اندازه 

های انگشتی روده و در نتیجه افزایش بازده ها و سلولو تعداد خمل

و همکاران،  Durrani؛ 1387نجفی و همکاران، جذب مواد مغذی )

( تاثیر بر ترشحات آنزیمی دستگاه گوارش: ترکیبات فرار 2(. )2007

های گوارشی جهت تواند باعث تحریک ترشحات آنزیممی این گیاهان

شود. شریفی و همکاران هضم بهتر مواد مغذی در دستگاه گوارشی 

های گوشتی سبب تحریک دادند مصرف نعناع در جوجه ( نشان1390)

و  Amerahشود. ترشح صفرا و بهبود ضریب تبدیل خوراکی می

ای گیاهی حاوی ه( گزارش کردند مصرف اسانس2012همکاران )

ترکیبات سینامالدئید و تیمول سبب بهبود افزایش وزن و ضریب 

شوند. کاپسایسین موجود در فلفل باعث افزایش تبدیل خوراکی می

های پانکراس و کاهش ترشحات روده و صفرا و افزایش فعالیت آنزیم

شود و سبب افزایش جذب مواد معذی سرعت عبور مواد در روده می

( 2003و همکاران ) Leeبه گزارش  (.Farrell  ،1978) گرددمی

تواند با تنظیم کارکرد مراکز کنترل اشتها، بر مصرف کارواکرول می

( تاثیر بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش: 3خوراک تاثیرگذار باشد. )

تواند های گیاهی نعناع و آویشن میبهبود عملکرد در استفاده از عصاره

رگرفتن جمعیت باکتریایی یعنی کاهش تعداد علت تحت تاثیر قرابه

(. 1394خانی و آقازاده، )مهدی ها باشدالکتوباسیل ها و افزایشفرمکلی

177 



 Tahami and Hosseini                                                                                                                                  تهامی و حسینی

 

های ( مصرف پودر نعناع در جوجه2008و همکاران ) Deriu در مطالعه

گوشتی سبب افزایش وزن شده که این افزایش به منتول موجود در 

تاثیر روی میکروفلور مضر دستگاه نعناع نسبت داده شده است که با 

و همکاران  Solaimanگوارش سبب افزایش قابلیت هضم شده است. 

نشان دادند نعناع دارای فعالیت  (2003) و همکاران Alcicekو  (2008)

، کلستردیوم پرفریجنس، کلی اشریشیامیکروبی بوده بر علیه ضد

( تاثیر بر 4) باشد.ها میو استرپتوکوکوس استافیلوس کوکوس اورئوس

خوشخوراکی جیره: استفاده از گیاه داروئی پونه موجب خوشخوراکی 

شده و باعث افزایش مصرف خوراک شده است )نوبخت و همکاران، 

1394 .) 

های داخلی: ها مختلف الشه و انداموزن نسبی قسمت       

ها توسط تیمارهای که نشان داده شد، وزن عضله سینه و بالطورهمان

رم در تن و وزن نسبی قلب و پانکراس تحت تاثیر تیمار گ 200و  100

گرم در تن عصاره گیاهان داروئی افزایش یافت. نتایج برخی  100

تحقیقات حاکی از تاثیر مثبت مصرف گیاهان داروئی بر وزن نسبی 

که برخی دیگر از حالیباشد درهای داخلی میالشه و برخی اندام

دار این ترکیبات گزارش ر معنیمحققین نتایجی مبنی بر عدم تاثی

های ( گزارش کردند مصرف عصاره2000)Kamel  و Jamroz کردند.

تری از خود نشان دادند. وزن نسبی سینه بیش اندگیاهی استفاده کرده

( نشان دادند که وزن نسبی 2018و همکاران ) Tahami در مطالعه

و Tahami رد و ها تحت تاثیر گیاهان دارویی بهبود پیدا کسینه و بال

بیان کردند که استفاده از مخلوط عصاره گیاهان ( b2016همکاران )

دار پانکراس و قلب شده روزگی باعث افزایش معنی 42دارویی تا سن 

( نشان داد مصرف 1396نژاد و همکاران )نتایج بررسی موالئی .است

 هایپودر پونه و دارچین بر وزن نسبی الشه، سینه، ران و کبد جوجه

داری وزن بورس و که به شکل معنیحال آن ،دار نبودگوشتی معنی

( گزارش کردند مصرف 1392طحال افزایش یافت. حاتمی و همکاران )

که تفاوتی در نعناع منجر به کاهش وزنی کبد و طحال شد حال آن

های گوشتی نسبت وزنی پانکراس، بورس و وزن نسبی تیموس جوجه

( با مصرف پودر نعناع 2008و همکاران ) Deriu ایجاد نکرد. در مطالعه

وزن الشه و درصد الشه قابل استفاده  گوشتی برای صفات هایجوجه در

داری مشاهده نشد. نتایج بررسی مولودی و دانشیار تفاوت معنی

های جوجه ( نشان داد که مصرف اسانس نعناع در جیره1396)

د و طحال نداشت. بلدرچین ژاپنی تاثیری بر وزن سینه، ران، کب

Cabuk ( با بررسی مخلوط اسانس2006و همکاران ) های گیاهی عدم

تغییر نسبی وزن کبد، الشه، پانکراس، پیش معده، سنگدان و روده 

های اسانس تاثیر عدم (2007) و همکاران Jangکردند.  را گزارش کوچک

های گوشتی را گزارش گیاهی بر وزن نسبی پانکراس و کبد جوجه

( گزارش کردند مصرف مخلوط 2004همکاران ) و Hernandezد. کردن

 وزن بر داریمعنی مرزنجوش تأثیر فلفل، دارچین و گیاهی هایاسانس

تاثیر مصرف  .نداشت روزگی 42 و 21 سن در بدن های داخلیاندام

تواند های داخلی میگیاهان داروئی بر بهبود عملکرد الشه و وزن اندام

( تاثیر ترکیبات موثره گیاهان 1) .داده شود به این عوامل نسبت

و  Leeهای یافته داروئی بر دستگاه گوارش و سیستم دفاعی بدن:

داری دهد که سینامالدئید مشارکت معنی( نشان می2003همکاران )

تواند از فعالیت کبد های صفراوی دارد که میدر مسیر سنتر نمک

 Alcicekموثر هستند. تر مواد مغذی بکاهد که در هضم و جذب بیش

 مصرف گوشتی با هایجوجه الشه بازده کرد بیان (2003و همکاران )

 بازده افزایش علل از که یکی یابد،می بهبود ضروری هایروغن مخلوط

 هابافت در آمینه اسیدهای متابولیسم افزایش تواندمی هاجوجه در الشه

وان کردند ( عن2011و همکاران ) Hermes(. Mellor ،2000باشد )

شود. می لنفاوی هایشدن اندام فعال سبب داروئی گیاهان موثره ترکیبات

 در تحریک تواندمی که باشدمی ایمؤثره ترکیبات دارای سیاه فلفل

تقویت  ؛(1389اصلی و همکاران، محیطی) باشد مفید ایمنی سیستم

سیستم ایمنی منجر به افزایش راندمان هضم و جذب و بهبود وزن 

( تاثیر ترکیبات موثره 2) .های داخلی و اجزا الشه خواهد شداندام

 گیاهان داروئی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش: سینامالدهید

 مانع رشد زیرا دهد را افزایش حاصله وزن و مصرفی خوراک تواندمی

 شودمی زای رودهغیربیماری و زابیماری هایباکتری اعانو انتقال و

(Cabuk  ،؛ 2006و همکارانDorman  ،2000و همکاران.) کارواکرول 

 اثر دارای دارویی گیاهان برخی در اسانسی موجود هایروغن دیگر و

 مختلف هایشیوه به مضر توده میکروبی باشد. وجودمیکروب کشی می

 شده آمینه اسیدهای و تجزیه پروتئین باعث آزاوره آنزیم ترشح جملهاز

 و هاپروتئین از توجهی قابل و سبب هدر روی و عدم جذب مقادیر

 سوئی اثرات بدین ترتیب ،شوداسیدهای آمینه در دستگاه گوارش می

 خواهند سینه و الشه به مربوط جمله درصدهایاز الشه ترکیبات بر

 رشد برای زمینه یابد، کاهش مضر میکروبی جمعیت کهصورتیدر ،داشت

 تواندمی مسأله، این خود و شده مهیا مفید، هایمیکروارگانیزم تکثیر و

گردد  صفات الشه بهبود باعث و منجر جذب و هضم سازیبه بهینه

(Lee 2003 همکاران، و .) 

های خونی نتایج در ارتباط با فراسنجههای خونی: فراسنجه       

ف عصاره تمایل به کاهش در سرم خون با افزایش سطوح مصرچربی 

( با 1392حاتمی و همکاران ) های گوشتی از خود نشان دادند.جوجه

 LDL داریبه شکل معنیبررسی گیاهان داروئی نعناعیان نشان دادند 

گلیسیرید تفاوتی حال تریافزایش پیدا کردند با این HDLکاهش، 

ف عصاره گیاهان مصر کردند گزارش( 2014شالیی و حسینی ) نکرد.

با  سرم خون گردید HDL افزایش باعث گذارتخم مرغان در دارویی

ایجاد نکرد.  گلیسریدتری و LDL کلسترول، میزان این حال تاثیری در
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در  قرمز فلفل مصرف ( گزارش کردند1389اسماعیلی و همکاران )

شد با این   LDLو کلسترول گلیسیری،تری سطوح کاهش سبب شمو

های مصرف عصاره فلفل در جوجهنداشت.  HDLی بر میزان حال تاثیر

-Alو  Al-Kassieسرم خون شد ) گلیسیریدتری کاهش سبب گوشتی

Nasrawi ،2011.) دریافت قرمز فلفل که هاییموش در لیپید کل سطح 

 همکاران و فتحی(. 2014و همکاران،  Eltazi) یافت بودند کاهش کرده

 و سبب کاهش کلسترول اروئید گیاهان بیان کردند مصرف( 1396)

که تغییری های گوشتی شد بدون اینسرم خون جوجه گلیسیریدتری

 عدم( 1395) پورایجاد کنند. شیرزادگان و رضائی HDL در میزان

 گزارش کردند. گلیسیریدتری و بر کلسترول گیاهان داروئی مصرف تاثیر

دادند که  ( با بررسی گیاهان داروئی نشان1396مولودی و دانشیار )

نوبخت و همکاران  داری نکرد.تفاوت معنیHDL گلیسیرید و تری

 دار مصرف گیاهان داروئی بر کلسترول، تری( عدم تاثیر معنی1394)

حسینی  های گوشتی گزارش کردند.خون جوجه سرم HDLو  گلیسرید

( کاهش کلسترول سرم در پی مصرف شوید در 1393و همکاران )

( 1393مطلق و همکاران )زارش کردند. خداییهای گوشتی گجوجه

دنبال تزریق عصاره گیاهان داروئی تاثیری بر سطح کسترول خون به

توان کاهش می که برای این دالیلی های گوشتی مشاهده نکردند.جوجه

این گیاهان بر افزایش میزان  ( تاثیر ترکیبات موثره1ذکر کرد: )

 سبب گوشتی هایجوجه در قرمز فلفل گوارشی: مصرف ترشحات شیره

شود که منجر به کاهش سطح لیپیدهای می لیپاز آنزیم افزایش غلظت

بر فعالیت سیستم  ( تاثیر ترکیبات موثره2) (.Gill ،2001) خون شد

 و کاپسایسین، منتول، تیمول مانند فنولیکپلی آنزیمی: ترکیبات

 Aکوآنزیم لگلوتاریمتیل-3 هیدروکسی-3 آنزیم کارواکرول فعالیت

 کلسترول سنتز نتیجه در نمایندمی مهار را (HMG-CoA)ردوکتاز 

در  LDLهای گیرنده که شودمی موجب عمل این. گرددمی مهار نیز

نیز  LDLکاتابولیسم  نتیجه در و یافته افزایش کبدی هایسلول سطح

میزان و به LDLردوکتاز، HMG-CoA  هایتسریع شود. مهارکننده

 ناچیزی میزانبه و داده کاهش را پالسما گلیسریدتری تغلظ تریکم

با مصرف  (.2012و همکاران،  Alp) دهدمی افزایش را HDLغلظت 

به  یابدمی لیپاز افزایش لیپوپروتئین آنزیم جیره فعالیت در کاپسایسین

 .(2005و همکاران،  Burt) یابدمی کاهش گلیسیریدتری میزان آن دنبال

گیاهان داروئی بر بهبود فلور میکروبی  بات موثره( تاثیر ترکی3)

در  که صفراوی اسیدهای تجزیه با روده میکروبی فلوردستگاه گوارش: 

 سرم کاهش کلسترول در مهمی نقش شوندمی ساخته کلسترول از کبد

 ترکیبات موثره ضدمیکروبی نظیر ترکیبات از استفاده بنابراین دارند

 Swennenافتد )سرم اتفاق می کلسترول تغلظ کاهش گیاهان داروئی،

گلیسرید خون پرندگان غلظت تری عوامل: سایر (4) (.2004و همکاران، 

مثلی، وضعیت تحت تاثیر عواملی چون گونه، جنس، سن، مرحله تولید

چنین کلسترول به شدت تحت تاثیر گیرد. همسالمتی و تغذیه قرار می

های متابولیت در ارتباط با سایر (.Gill ،1995) تغذیه و سن است وراثت،

خونی نتایج متفاوتی گزارش شده که برخی مشابه و برخی مغایر با 

( عدم تاثیر مصرف 1394نوبخت و همکاران ) اند.نتایج این بررسی بوده

سرم خون  سطوح پونه و آویشن بر اسیداوریک، پروتئین کل و آلبومین

( 1394) مکارانه و های گوشتی گزارش کردند. پیرمحمدیجوجه

 پروتئین اسیداوریک، بر اوره، گیاهان داروئی مصرف دارمعنی تاثیر عدم

 گزارش گوشتی هایجوجه خون سرم آلبومین و کل، گلوکز، کراتینین

( گزارش کردند مصرف گیاهان داروئی 1396) مولودی و دانشیار .کردند

های هپروتئین کل، اوره و کراتینین سرم خون جوجتاثیری بر میزان 

( نشان دادند مصرف عصاره 1394سلطانی و نوبخت ) گوشتی نداشت.

پروتئین کل، آلبومین و اسیداوریک خون گیاهان داروئی تاثری بر 

 تاثیر عدم( 1395) پورهای گوشتی ندارد. شیرزادگان و رضائیجوجه

 گوشتی هایجوجه خون سرم بر گلوکز و پروتئین گیاهان داروئی مصرف

 سبب در موش کاپسایسین حاوی قرمز فلفل مصرف .کردند گزارش

ترشح  افزایش دلیلبه تواند می که شد پالسما گلوکز سطوح کاهش

 گلوکز سطح سبب کاهش باشد. کاپسایسین قرمز فلفل توسط انسولین

 حضور زمان در هیدروژناز دی فسفات 6 گلوگز آنزیم فعالیت شد و سرم

همکاران  و جمالی (.Chaiyasit، 2009) یافت افزایش جیره در کاپسایسین

( گزارش کردند مصرف پودر گیاهان داروئی سبب کاهش 1395)

( 1936های گوشتی شد. صفامهر و همکاران )گلوکز سرم خون جوجه

عنوان کردند مخلوط گیاهان داروئی منجر به کاهش گلوکز سرم خون 

یک که بر روی میزان آلبومین، اسیداورحالیهای گوشتی شد درجوجه

 شودمی مشاهده که طوهمان داری نداشت.و پروتئین کل تاثیر معنی

 بر عملکرد طیور دارویی گیاهان افزودن با در رابطه نتایج متفاوتی

 مطالعات مورد در آمده دستبه نتایج در است. تفاوت شده گزارش

 مورد قبیل اشکال از عواملی از ناشی تواندمی حاضر مطالعه با بررسی

 استفاده )به اسانس(، روش عصاره، )پودر، دارویی گیاهان استفاده

میزان مصرف، سن مصرف  آب(، محلول در یا و غذا در مخلوط صورت

استفاده به تنهایی یا توامان چند  گیاهان داروئی، نوع گیاه داروئی،

های گرمایی، های محیطی )تنشگیاه داروئی، شرایط پرورشی و تنش

 مورد هایجنس جوجه مطالعه، مورد زمانسرمایی، بیماری و ...(، 

شود مصرف گیری میترتیب از این بررسی نتیجهبدینباشد.  استفاده

های گیاهان داروئی بدون افزایش در مصرف خوراک مخلوط عصاره

گیری نسبی داری در وزنگیری و افزایش معنیمنجر به بهبود وزن

صاره تاثیری های گوشتی شده است. مصرف عسینه و بال در جوجه

جز قلب و پانکراس نداشت. اگرچه میزان های داخلی بهبر وزن اندام

HDL حال دنبال مصرف عصاره گیاهان داروئی افزایش یافت با اینبه

 های خون مشاهده شد.روند کاهشی در میزان کلسترول و سایر چربی
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 منابع
. 1390 ،زاده، س.و زکی وکیلی، ر. ؛طهماسبی، ع. ؛اربابیان، ه. .1

 هایجوجه خونی هایفراسنجه و عملکردبر چربی و قرمز فلفلپودر اثر

، 4شماره  ،3 ایران. جلد دامی علوم هایپژوهش گوشتی. نشریه

 .405تا  393صفحات 

نعیمی پور،  ؛امیری، ا. ؛افضلی، ن. ؛وکیلی، ن. ؛ر..اسماعیلی، ح .2

ر تأثیر استفاده از پودر دارچین در جیره ب .1389 ،و نصیمی، م. ح.

دانشکده  چهارمین کنگره علوم دامی ایران. عملکرد جوجه گوشتی.

 کشاورزی و منابع طبیعی کرج، ایران.

 مکمل تاثیر .1395 ،.ر و نجفی، م. دانشیار، ؛.پ کنعانی،باغبان .3

 برخی و الشه صفات عملکرد، بر زردچوبه و دارچین پودر سازی

 نشریه. گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه خونی هایفراسنجه

 .75تا  63ات صفح ،1 شماره ،26 جلد. دامی علوم هایپژوهش

 بررسی .1394 ،.پ فرمومند، و .م دانشیار، ؛.ع پیرمحمدی، .4

 برخی و الشه خصوصیات عملکرد، بر پونه و آویشن گیاهان پودر تاثیر

 مجله. گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه خونی هایفراسنجه

 .25تا  12ات فحص ،2 شماره ،11 جلد. ایران دامپزشکی

بررسی اثرهای  .1390 ،نواز، ی.و مهمان نوبخت، ع. ؛جادری، ن. .5

کاکوتی ، (.Satureja hortensis L) استفاده از گیاهان دارویی مرزه

(Ziziphora tenuir L.)  و گزنه (Urtica dioica L.) های و مخلوط

های خونی و مرغ و فراسنجهها بر عملکرد، کیفیت تخممختلف آن

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر . فصلنامه گذارهای تخمغایمنی مر

  .24تا  11ات صفح، 1ایران. شماره 

 ،چاجی، م. و ساالری، س. ؛طاطار، ا. ؛ر..قربانی، م ؛ر..جمالی، م .6

 میکروبی، جمعیت بر خرفه پودر مختلف سطوح اثرات .1395

 درشت نی استخوان خصوصیات و بیوشیمیایی خون هایفراسنجه

 اتصفح ،12 شماره ،4 دوره ایران. دامپزشکی مجله تخمگذار. مرغان

 .42تا  31

 .1392 ،و بهروز، ر. پور، ب.اسماعیل؛ .شکوری، م ؛.حاتمی، ح .7

 قابلیت رشد، عملکرد بر جیره در ریحان و نعناع دارویی گیاهان اثر

 ایمنی سیستم و های خونیفراسنجه مغذی، برخی مواد هضم

ارشد تغذیه دام. دانشگاه نامه کارشناسیی. پایانگوشت هایجوجه

 محقق اردبیلی.

 ،مطلق، م.خدایی و کریمی، ک. ؛م..کاریزعمر، سحسینی .8

 کاهش لواستاتین بر و شوید عصاره تزریق تأثیر مقایسه .1393

 گوشتی هایکبد جوجه و هاماهیچه خون، سرم کلسترول غلظت

 ،6 دوره جانوری. زیست محیط شده. فصلنامه هایپرکلسترولمی

 .212تا  203صفحات  ،3 شماره

 .1393 ،.و عبدالمحمدی، م کریمی، ک. مطلق، م.؛خدایی .9

های تزریق عصاره سیر و لواستاتین بر غلظت کلسترول جوجه

 ،7 دوره جانوری. زیست محیط گوشتی هایپرکلسترولمیک. فصلنامه

   .102تا  95 صفحات ،3 شماره

 سطوح اثر .1398 ،.و رحیمی، ا افشار، م. ؛.زارعی، ا ؛رضائی، م. .10

بر  جیره در قرمز فلفل و جعفری گل طبیعی هایرنگدانه مختلف

 دامی تخمگذار. علوم هایدر مرغ مرغتخم کیفی صفات عملکرد و

 .246تا  233 اتصفح ،123 شماره ،32 دوره .(سازندگی و پژوهش)

تفاده از گیاهان دارویی اثرات اس .1394 ،و نوبخت، ع. سلطانی، ح. .11

پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع بر عملکرد، صفات الشه، 

های های ایمنی خون در جوجهیی و سلولهای بیوشیمیافراسنجه

 13ات صفح ،4 شماره ،4 طیور. دوره و دام تحقیقات . مجلهگوشتی

 .27تا 

و صالحی،  ا..خادم، ع ؛خورسندی، س.حسنی ؛د.شریفی، س. .12

 لیپیدهای غلظت و عملکرد بر دارویی گیاه چهار اثرات .1390 ،ر..ع

، 8شماره  ،1گوشتی. فصلنامه گیاهان داروئی. دوره  هایجوجه سرم

 .91تا  83ات صفح

 بذر مختلف تأثیر سطوح .1393 ،.م.س حسینی، و .م شالیی، .13

 و کبدی هایآنزیم پالسما، هایخونی، مینرال هایفراسنجه بر خرفه

 تحقیقات تولیدات تخمگذار. مرغان در مرغتخم برخی خصوصیات

 .55-45صفحه  ،3 شماره ،3 دوره دامی.

 متفاوت سطوح تأثیر .1395 ،پور، و.و رضائی شیرزادگان، ک. .14

 داخلی هایاندام وزن و خونی هایدارچین بر عملکرد، فراسنجه پودر

 ،13 شماره ،7 دامی. دوره تولیدات هایپژوهش گوشتی. هایجوجه

 .23تا  16ات صفح

 آویشن، اثرات .1396 ،و نوبخت، ع. چاووشی، ف. ؛صفامهر, ع. .15

 در و ایمنی خونی هایفراسنجه عملکرد، بر آنزیم بدون و با مرزه

 ،16 شماره ،6 دامی. دوره تولیدات هایگوشتی. پژوهش هایجوجه

 .78تا  70صفحات 

 مختلف اثرات سطوح .1396 ،و مهری، م. .گو، انیک ؛فتحی، م. .16

 پایداری اکسیداتیو اکسیدانی،آنتی وضعیت عملکرد، بر دارچین پودر

 هایجوجه در خونی هایبرخی فراسنجه و آنزیمی فعالیت گوشت،

 .25تا  18ات صفح ،17 دامی. شماره تولیدات هایپژوهش گوشتی.

 مهدوی، و .ا پور،میمندی ؛.ع.حسینی، س ؛.م اصلی،محیطی .17

موسسه تحقیقات . و طیور گیاهان داروئی در تغذیه دام .1390 ،ع.

 صفحه. 238 .علم دام کشور

 قرمز فلفل پودر مختلف سطوح تاثیر بررسی .1392 ،مداحیان، ع. .18

 نژاد تجاری تخمگذار هایمرغ عملکرد و مرغتخم زرده رنگ بر

 طبیعی منابع و کشاورزی سراسری ملی الکترونیکی اولین لگهورن.

 پایدار. موسسه آموزش عالی مهرآوند.

و مظهری،  میرمحمودی، ر. .؛ع.پور، ااسماعیلی ؛نژاد، م.مالئی .19

اثر سطوح مختلف پودر پونه کوهی و دارچین بر عملکرد،  .1396 ،م.

های خونی و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پروکسیداز خون متابولیت

ان های گوشتی تحت تنش گرمایی. نشریه علوم دامی ایرجوجه

 .232تا  221 اتفحص ،115)پژوهش و سازندگی(. شماره 
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 نعناع اسانس گیاهان . اثرات1396 ،و دانشیار، م. مولودی، ی. .20

 هایفراسنجه برخیداخلی و هایاندام وزنعملکرد،بر رزماری و فلفلی

 و دارویی گیاهان تحقیقات دوماهنامه ژاپنی. هایخونی بلدرچین

 .927تا  915 اتصفح ،6 شماره ،33 جلد ایران. معطر

 ترکیب از استفاده تأثیر .1394 ،و آقازاده، ع، م. ی، م.خانمهدی .21

 به نعناع و آویشن گیاهی و عصاره  دارویی گیاهان عصاره تجاری

 هایعملکرد جوجه بر رشد محرک هایبیوتیکآنتی جایگزین عنوان

 تغذیه رشته در ارشدکارشناسی نامهراس. پایان سویه نر گوشتی

 طیور. دانشگاه ارومیه.

 تأثیر بررسی .1387 ،.مدرسی، م و .و ترکی، ؛.م.پ نجفی، .22

 هایجیره به میخک و دارچین آویشن، اسانسی هایروغن افزودن

 ملی همایش مقاالت مجموعه. گوشتی هایعملکرد جوجه بر غذایی

تا  1581 اتصفح. طبیعی منابع و کشاورزی در نوین هایفناوری

1587. 

 ،ر..نوعی، معهو قل نواز، ی.مهمان ؛آذرفر، س. ؛نوبخت، ع. .23

( Mentha plugium L.) پونه دارویی گیاهان از استفاده اثرات .1394

 در خون هایمتابولیت و عملکرد بر( Thymus vulgaris L.) آویشن و

 ان )پژوهش و سازندگی(.دامی ایر نشریه علوم گذار.تخم هایبلدرچین

 .14تا  3 اتصفح، 109شماره  ،28دوره 

 فلفل و زنجبیل پودر مختلف سطوح اثرات .1395 ،زاده، ر.ولی .24

 ایمنی پاسخ مرغ، تخم عملکرد،کیفیت بر گندم پایه بر رهجی در قرمز

نامه تخمگذار. پایان هایمرغ خونی هایفراسنجه از برخی و هومورال

 ارشد علوم دامی. دانشگاه تبریز.کارشناسی
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