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 Introduction: An experiment was conducted to investigate the effect of different levels of alfalfa 

extract (polysavone), a natural extract of alfalfa, on growth performance, gut characteristics, and 

some blood parameters in broiler chickens. 
Materials & Methods: A total of 200 one-day-old Ross 308 male broiler chicks were assigned 

to 5 experimental treatments, with 4 replications and 10 birds in each replication with a 

completely randomized design. The polysavone was used in 4 levels (0, 2, 4, 8, and 12% of feed). 

Result: The results showed that polysavone had no adverse effects on the average daily gain, 

average daily feed intake, and European Broiler Index. The addition of polysavone (4, 8, and 

12%) to the diet significantly increased relative weight of bursa and spleen but decreased 

triglycerides concentration in serum (P<0.05). Increasing of dietary polysavone levels (8 and 

12%) caused a significantly decrease in abdominal fat (P<0.05). Also, total cholesterol 

concentration was reduced (P<0.05) in broilers fed on diet with 12% polysavone. Relative 

weights and lengths of duodenum, jejunum, and ileum, relative weights of thymus, crop, gizzard, 

and proventriculus, as well as serum glucose concentration were not affected by experimental 

treatments. 

Conclusion: The results of this research indicated that polysavone may decrease 

abdominal fat deposition and enhance immunity without showing an adverse effect on 

the performance of broiler chicken.  



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 hosseini_sm@yahoo.com * پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 115

 1399دی  27 تاریخ پذیرش:؛ 1399آذر  5 تاریخ اصالح: ؛1399آبان 2 تاریخ داوری:؛ 1399شهریور  25 تاریخ دریافت:
 (DOI): 10.22034/AEJ.2021.260482.2423 

 

 مقاله پژوهشی  

 

 

 

 

 

 های گوشتیهای خونی جوجهمتابولیتاثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر عملکرد و برخی   

 

 
 

 سیدمحمد
  2نورمحمدی الهروح ،*1 حسینی 

 
 
 

 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران  1
 ایران ،جنداستان خراسان جنوبی، بیر سازمان جهاد کشاورزی  2

 

 هچکید  کلمات کلیدی
 جوجه گوشتی
 سامانه ایمنی
 عصاره یونجه

 عملکرد
 کلسترول تام 

 
 
 

ی هاویژگی ش و برخیمنظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر عملکرد رشد، خصوصیات دستگاه گوارپژوهشی به مقدمه: 

 های گوشتی انجام شد.خونی در جوجه

پرنده در هر تکرار در یک  10تکرار و  4تیمار آزمایشی با  5در  308قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس  200تعداد  ها:مواد و روش

 استفاده شد.درصد(  12و  8، 4، 2، 0)عصاره یونجه در چهار سطح  مورد استفاده قرار گرفت.تصادفی  طرح آزمایشی کامالً

شاخص  وراک وخضریب تبدیل  زن روزانه، میانگین مصرف خوراک روزانه،عصاره یونجه بر میانگین افزایش و نتایج نشان داد نتایج:

داری طور معنیرا بهطحال  وزن نسبی بورس ودرصد( به جیره  12و  8، 4افزودن عصاره یونجه )نداشت. اثر منفی کارایی اروپایی 

 12و  8)ره یونجه ایش سطوح عصاافز .(P<05/0)گردید گلیسرید سرم خون دار غلظت تریاما موجب کاهش معنیافزایش داد 

جیره حاوی ه شده با های تغذیجوجه در، غلظت کلسترول تام چنین. هم(P<05/0)دار چرب بطنی گردید درصد( سبب کاهش معنی

دان، یموس، چینه، ژژنوم و ایلئوم، وزن نسبی تدوازدههوزن و طول نسبی . (P<05/0) درصد عصاره یونجه کاهش یافت 12

 تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. تحت تاثیرنین غلظت گلوکز سرم خون چمعده و همپیش ،سنگدان

یره چربی ذخ ،گوشتی هایجوجه تواند بدون اثر منفی بر عملکردنتایج این پژوهش نشان داد که عصاره یونجه می گیری و بحث:نتیجه

 را کاهش دهد و موجب تقویت سامانه ایمنی گردد.حفره بطنی 
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 قدمهم
ها در صنعت بیوتیک، استفاده از آنتی1960از اواخر دهه          

تولیدات و تاثیرات مضر  در بیوتیکیدلیل مقاومت آنتیطیور به پرورش
ممنوعیت استفاده طور جدی دچار چالش شد. با بر سالمتی انسان به

عنوان محرک رشد در خوراک دام و متعاقب آن ها بهاز آنتی بیوتیک
، آلودگی محیط زیست ها در مورد ایمنی مواد غذاییرانیافزایش نگ

گیری از ترکیبات محرک رشد مانند و خطرات کلی سالمت، بهره
ارویی مورد توجه قرار گرفت. ها و گیاهان دفایرها، پروبیوتیکاسیدی

ها و یا عصاره گیاهان های خوراکی گیاهی نظیر اسانسافزودنی اخیراً
مطلوب، تحریک مصرف خوراک،  درمانی خواص بودن علت دارابه

اکسیدانی و بهبود عملکرد سیستم های ضدمیکروبی و آنتیفعالیت
جلب ها به خود بیوتیکعنوان جایگزین آنتیایمنی توجه زیادی را به

 گزانتوفیل طبیعی برای عنوان منبعبه عمدتاً یونجه (.پودر1اند )کرده
 رنگ شده و سبب ایجاد مرغ ذخیره الشه و پوست در و شده شناخته

 مثبت تغییر با یونجه پودر گردد.می پخت قابل الشه در مطلوبی زرد

روده کور و افزایش قابلیت هضم مواد مغذی  میکروبی جمعیت در
 عملکرد و از این طریق شده خوراک تبدیل موجب بهبود ضریب

 نظر عالوه بر این، از (.2بخشد )را بهبود می گوشتی هایجوجه

 نوع 10دارای حداقل  کلسیم بوده و از پروتئین و غنی ایتغذیه

 حال یونجه(. با این3است ) سلولز پایین چنین درصدو هم ویتامین

ای تغذیهضد عالف زیست عوامل از زیادی سطوح حاوی و باال فیبر دارای
باشد. در مطالعات مختلفی نشان داده شده است می هاساپونین مانند

و ذخیره چربی در حفره شکمی  کلسترول کاهش موجب هاساپونین که
 اکسیدانیآنتی و ضدالتهابی ضدسرطانی، شده و دارای خصوصیات

دلیل دارا بودن ای، بهمطلوب تغذیه هایرغم ویژگی. علی(5، 4است )
و تغییر مزه خوراک،  انرژی کاهش خوراک، شدن حجیم باال، فیبر و سلولز

های گوشتی محدودیت پودر در جیره جوجه صورتبه یونجه از استفاده
باشد که ه میعصاره طبیعی یونج( Polysavone) ساون(. پلی6) دارد

ترپنوئید ساپونین تری درصد 58/5ساکاریدها، پلی درصد 63/18حاوی 
ای ساکاریدهای غیرنشاستهپلی (.7) باشدفالونوئیدها می درصد 89/5 و

تواند سایر و می داشته طرق مختلفایمنی را به عمدتاً خاصیت و اثرات
(. 8ارتباط با سامانه ایمنی تنظیم کند ) در را های نوراندوکرینیشبکه

یونجه موجب بهبود عملکرد  ساکاریدهایپلی که اندداده نشان مطالعات
(. گزارش شده است 6شوند )های گوشتی میسیستم ایمنی جوجه

ا تحریک سیستم ایمنی از عصاره یونجه ب استخراج شده ساوین پلی که
هفتگی و وزن  5و  4باعث افزایش وزن نسبی بورس فابرسیوس در 

های گیاهان (. نقش عصاره7هفتگی شد ) 6تیموس در  و طحال نسبی
در هیپوکلسترومی )کاهش کلسترول خون( در مطالعات متعددی 

ی فعالیت آنزیم های گیاهگزارش شده است. ترکیبات خالص عصاره
( ردوکتاز HMG-CoA) Aکو آنزیم  گلوتاریل متیل-3-هیدروکسی-3

سنتز کلسترول  کننده تنظیم کلیدی آنزیم یک که کنندمی مهار را کبدی
های گیاهی کاهش میزان کلسترول از طریق عصاره نتیجه در باشد،می

 و در کشور یونجه وسیع کشت به(. با توجه 9مورد انتظار است )
 در پرورش گیاه این اثرات که در صورتی آن باالی تولید امکان

های تجاری فرآورده از توانمی باشد توجه مورد گوشتی هایجوجه
 نمود. استفاده طیور هایجیره در آن )عصاره، اسانس، عرق و روغن(

یی این گیاه های داروحال اطالعات اندکی در مورد تاثیر شکلبا این
 هدف باشد. لذاهای گوشتی در دسترس میبر صفات تولیدی جوجه

یونجه  عصاره پودر از استفاده اثرات بررسی اخیر آزمایش از انجام
 های خونیویژگی برخی و الشه خصوصیات عملکرد، بر ساون()پلی

 بود. ذرت پایه بر جیره با شده تغذیه گوشتی هایجوجه
 

 هامواد  و روش
زراعی کشاورزی، اراضی از یونجه  هگیا تهیه عصاره یونجه:       

داده شد.  انتقالگیری عصاره دام جهت تغذیه و به آزمایشگاه آوریجمع
وسیله آسیاب برقی در اتاق )سایه(، به بعد از خشک شدن گیاه یونجه

پودر تهیه گردید  صورتگیاه به های هواییو با استفاده از الک قسمت
(. پودر تهیه شده گیاه در داخل بشر ریخته شد و جهت عصاره10)

درصد اضافه  96به آن اتانول  8به  1 نسبت به خیساندن، روشبه گیری
 2داده شد. در طی این مدت  ماه در یخچال قرارمدت یکگردید و به

راج بهتر منظور استخدقیقه به 15مدت بار بشرهای محتوی عصاره به
 فراز شرکت گیاه در دستگاه اولتراسوند ساخت تر ترکیبات موثرو بیش

وسیله هب داخل بشر (. پس از آن محتویات11) شد قرار داده تجهیز طب
 روتاری دستگاه ای صاف گردید. سپس توسطشیشه صافی و قیف کاغذ

(EV 311 rotary evaporator, LabTech) شدن  تغلیظ و جهت خشک
 از سپری بعد (.10داده شد ) دیش ریخته و زیر هود قرارداخل پتری

دست آمد. عصاره هب پاکالغی یونجه گیاه خشک عصاره روز، 4 شدن
  (Euserin) نسبت وزنی با میزان مناسب از پماد اوسرینخشک به

 (.12تهیه گردد ) 30و  20و  10مخلوط شد تا پماد با درصدهای 
 200پژوهش از  ایندر : ها و شرایط پرورشجیره ها،جوجه       

که با روش تفاوت در رشد  308قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 
استفاده  های موردشد. جوجه بودند استفاده پرها تعیین جنسیت شده

پن  20و براساس میانگین وزن مشابه، در صورت تصادفی در طرح به
زیع شد. آزمایش در قالب صورت تصادفی بین تیمارها و تکرارها توبه

روزگی(،  10تا  0دوره پرورشی آغازین ) 3طرح کامالً تصادفی در 
 4تیمار و  5روزگی( با  42تا  25روزگی( و پایانی ) 24تا  11رشد )

ام شد. جیره پایه برای هر قطعه جوجه در هر تکرار انج 10تکرار و 
( 13شد ) تنظیم 308راس  احتیاجات سویه هایبا توصیه دوره، مطابق

 2پایه+  جیره (2 پایه بدون افزودنی، جیره (1شامل:  (. تیمارها1 )جدول
( جیره 4درصد عصاره یونجه،  4( جیره پایه+3درصد عصاره یونجه، 

درصد عصاره یونجه  12( جیره پایه+5صاره یونجه و درصد ع 8پایه+
دسترس پرندگان  در آزاد طورهخوراک ب و آب آزمایش دوره کل بودند. در

 40های المپ آزمایشی، از روشنایی واحدهای گرفت و برای تامین قرار
 استفاده شد. ساعت تاریکی روشنایی و یک ساعت 23صورت واتی و به
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 مغذی آن استفاده در آزمایش و ترکیبات رد: جیره غذایی مو1 جدول

        

 وزن بدن و مصرف: هانمونه ریآومطالعه و جمع صفات مورد       

محاسبه میانگین  منظورها بهداده و شد گیریاندازه هفتگیر طوهب خوراک
 افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل

در انتهای دوره آزمایش،  قرار گرفت. استفاده مورد دوره کل برای خوراک
 زنی به میانگین گروه نزدیکتکرار دو قطعه جوجه که از نظر و هر از

 جدا کنی وپر از و پس شده کشتار قطع گردنی روشتوزین، به از پس بود

 بطنی، حفره چربی شد. مشخص آن الشه وزن بطنی، محتویات کردن

 زنده محاسبه گردید. از وزن صورت درصدیو تیموس به طحال بورس،
 ه و با استفادهگردید دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم جدا هایقسمت چنینهم

 هها بسپس طول آن شد. گیریاندازه بخش هر مدرج، طول کشخط از
 (. وزن14گرم وزن زنده محاسبه شد ) 100متر در صورت سانتی

گیری شده اندازه ایلئوم و ژژنوم دوازدهه، معده، سنگدان،پیش دان،چینه
دست آمد هب زنده گرم وزن 100گرم در  ورتصهب و وزن نسبی هر یک

 لیترمیلی 5تیمار(،  هر برای جوجه 8) کشتار شده هایجوجه از (.9)

 دقیقه 30 مدتبه هاشد. نمونه ریخته هپارینه های غیرخون داخل لوله

دور  3000با سرعت  دقیقه 15 مدتبه سپس شد، دارینگه اتاق دمای در
 سرم هایگردید. نمونه جدا خون سرم از و در دقیقه سانتریفیوژ شده

و انتقال به میکروتیوب در فریزر و در دمای  سازیاز جدا پس بالفاصله

 دارینگه مربوطه هایشاخص گیریاندازه زمان تا گراددرجه سانتی -20

ون خ گلیسرید و گلوکز سرم تری تام، کلسترول تعیین مقادیر جهت شد.
های تشخیص کمی شرکت پارس آزمون و دستگاه اتوآناالیزر از کیت

 استفاده شد. 
         :بود تصوربدین آزمایش در استفاده آماری مورد مدل :آماری.آنالیز       

ij+ei=µ + TijY :که در این مدل ijYمقدار هر مشاهده : ،µین : میانگ
 صادفیی تخطای آزمایش :eij، تیمار آزمایشامین  i: اثر Ti، هاداده

ط توس(GLM) مدل خطی عمومی  رویهاز  استفادهها با داده       
کرامر -توکی آزمون ها براساسمیانگین مقایسه .شدآنالیز  SAS افزارنرم

 .شدانجام  05/0دار و در سطح معنی
 

 نتایج
 اروپایی کارایی شاخص و رشد عملکرد بر یونجه عصاره مختلف سطوح ثرا       

خوراک،  مصرف بر یونجه عصاره است. آمده 2 جدول در گوشتی هایجوجه
   داری نداشت.معنی خوراک اثر تبدیل بدن و ضریب وزن افزایش

 

 های گوشتی: اثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر عملکرد تولیدی جوجه2جدول 

 
 

های مختلف بخش نسبی نسبی و طول وزن بر یونجه عصاره تاثیر       
است.  شده نشان داده 3های گوشتی در جدول وده باریک جوجهر

 یونجه سطوح مختلف عصاره افزودن حاضر پژوهش هاییافته با مطابق

 نداشت. ایلئوم نسبی دئودنوم، ژژنوم و طول و نسبی وزن بر داریمعنی اثر

 وزن بر گوشتی هایجوجه جیره به یونجه عصاره مختلف سطوح افزودن اثر

های دستگاه گوارش در و برخی از بخش بطنی حفره هایاندام نسبی
های مطالعه حاضر، استفاده از آمده است. مطابق با یافته 4جدول 

دار وزن معنی موجب افزایش درصد 12 و 8 ،4 سطوح در عصاره یونجه
درصد  12 و 8 چنین افزودن(. همP<01/0نسبی بورس و طحال شد )
 طورهرا ب بطنی وشتی، چربی حفرههای گعصاره یونجه به جیره جوجه

 آزمایشی هایجیره (. نتایج نشان دادP<01/0داد ) کاهش داریمعنی

 دان، چینه تیموس، بطنی، حفره چربی نسبی وزن بر داریمعنی اثر

 مختلف سطوح نتایج تاثیر استفاده از نداشت. معده پیش و سنگدان

در  گوشتی هایجوجه خون هایویژگی از برخی غلظت بر یونجه عصاره
پژوهش، افزودن  های اینیافته مطابق با داده شده است. نشان 5 جدول

دار غلظت کلسترول عصاره یونجه به جیره موجب کاهش معنی % 12

 دوره پایانی
 42تا  25) 

 روزگی(

 دوره رشد
 24تا  11) 

 روزگی(

 دوره آغازین
 10تا  0)

 روزگی(

 جیره اجزای
 )درصد(

 ذرت 20/53 88/55 25/57

 کنجاله سویا 41/38 90/34 31/33
 ضایعات گندم 02/2 02/2 02/2

 روغن سویا 08/2 60/3 10/4

 پودر استخوان  30/1 10/1 04/1
 دی کلسیم فسفات 65/1 40/1 31/1

 نمک  42/0 42/0 40/0

 تیونین م -دی ال 15/0 10/0 07/0

 لیزین-ال 21/0 08/0 00/0

 ترئونین 06/0 00/0 00/0
 1مکمل ویتامینی 25/0 25/0 25/0

 2مکمل معدنی 25/0 25/0 25/0

  
 آنالیز شیمیایی 

 قابل متابولیسم  انرژی 2900 3000 3100

 پروتئین خام )درصد( 1/22 7/20 8/19

 کلسیم )درصد( 00/1 85/0 80/0

 فسفر قابل استفاده )درصد( 47/0 42/0 39/0

 لیزین )درصد( 35/1 17/1 03/1

 متیونین )درصد( 48/0 42/0 39/0
 متیونین+سیستئین )درصد( 01/0 90/0 81/0

 ترئونین )درصد( 89/0 78/0 70/0
گرم، میلی 017/0میکروگرم، سیانوکوباالمین:  60کلسیفرول: گرم، کولهمیلی 2/0وتین: بی1

 10دوکسین: گرم، پیریمیلی 35گرم، نیاسین میلی 4گرم، منادیون: میلی 2/5اسید فولیک: 
، گرممیلی 0/3 گرم، تیامین:میلی 12گرم، ریبوفالوین: میلی 33/3گرم، ترانس رتینول: میلی

گرم، میلی 3/0کبالت: 2گرم. یلیم 638گرم و کولین کلراید: میلی 60تات توکوفرول: اس -آلفا
، مولیبدن: گرممیلی 125گرم، منگنز: میلی 1گرم، ید: میلی 25گرم، آهن: میلی 0/3مس: 

 گرم.میلی 60میکروگرم و روی:  200گرم، سلنیوم: میلی 5/0
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، 4در سطوح  عصاره یونجه چنین استفاده از(. همP<05/0تام گردید )
های خون جوجه گلیسریدتری دار غلظتسبب کاهش معنی % 12و  8

داری (. نتایج نشان داد عصاره یونجه اثر معنیP<05/0تی شد )گوش
 بر سطح گلوکز سرم نداشت.

 

: اثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر وزن و طول نسبی 3جدول 
 های مختلف روده باریکبخش

های : اثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر وزن نسبی اندام4جدول 
 های گوشتیوزن زنده( جوجهحفره بطنی و دستگاه گوارش )درصد از 

های : اثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر برخی از ویژگی5جدول 
 های گوشتیخون جوجه

 بحث 
بر عملکرد  منفی اثر یونجه( )عصاره ساون پلی در مطالعه حاضر،       
( مطابقت 15و همکاران ) Tongنتایج  با که نداشت گوشتی هایجوجه

مطالعات نشان داده است افزودن عصاره  برخی نتایج حال با اینداشت. 
موجب کاهش مصرف خوراک و وزن  گوشتی هایجوجه جیره به یونجه

منفی عصاره یونجه بر عملکرد  اثراتمحققان  این. (7، 4) بدن گردید
. اندخوراکی آن نسبت دادهها و کاهش خوشساپونینلخ به مزه ترا 

Bera ( دریافتند که ساپونین5و همکاران ) درصد  3/0ها در سطح
های گوشتی جوجه خوراک مصرف و رشد عملکرد بر منفی اثرات باالتر یا

ی درصد اثر منف 9/0که ساپونین استروئیدی تا سطح دارد، در حالی
گیری کرد که اثرات توان نتیجهمی عملکرد پرنده نداشت. بنابراین بر

ها وابسته به سطح مورد استفاده در جیره و نوع ساپونین ساپونین
محتوای ساپونین موجود در عصاره در پژوهش حاضر  است. احتماالً

یونجه اثر منفی بر مزه و طعم خوراک نداشته است بنابراین مصرف 
و همکاران   Zhengقرار نگرفت. تاثیر منفی دن تحتب و وزن خوراک
ها تاثیر نداشت. آن گوشتی جوجه عملکرد یونجه بر کردند پودر گزارش

یونجه در مقایسه با عصاره آن  موجود در پودر هایساپونین دریافتند
. عالوه (2) دارند گوشتی هایرشد جوجه عملکرد تری برکم منفی اثرات

که  هستند عصاره یونجه هایساون از ساپونینهای پلیبر این ساپونین
دلیل دیگری بر نبود اثرات منفی عصاره یونجه بر  ممکن است

ها دادند که اسانس نشان Kim و Yan باشد. گوشتی هایجوجه عملکرد
 تر آن متابولیزه شده و بهپس از مصرف، سریعاً جذب شده و بیش

شوند دفع می هاشش از 2CO صورتبه ها، یائیدها از کلیهشکل گلوکورو
ها در بدن غیر ها در بدن، تجمع آندلیل سرعت متابولیسم آنو به

شناسی بر روی اثرات دز . آزمایشات مختلف سم(16) ممکن است
مت قس 800-1000مقادیر باالی  که در داده ها نشاناسانس باالی این

ها، ( جوجهتواند اثرات منفی بر پوست )ایجاد حساسیتمیلیون می در
باشد. اسانس استخراج  ها داشتهآن و مسمومیت خوراک مصرف کاهش

توان بیوتیکی داشته و میشده از گیاهان، در روده طیور فعالیت آنتی
تغذیه طیور  ها دربیوتیکآنتی جایگزین مناسبی برای عنوانها بهاز آن

ها بر دارویی و اسانس گیاهان عمل مکانیسم یافتن (.17کرد ) ستفادها
 هایویژگی فعال که ترکیبات علت این باشد، بهها مشکل میضدباکتری

تواند ، میمیکروارگانیسم نوع هر برای حساسیت زیرا دارند گوناگونی
 هایباکتری به نسبت مثبت گرم هایباکتری کلی طورمتفاوت باشد. به

تری دارد کم ها پیچیدگیآن غشایی ساختمان کهاین علتگرم منفی به
 ها دارندتری به گیاهان دارویی و ترکیبات فعال آنحساسیت بیش

چربی  عصاره یونجه موجب کاهش داد نشان مطالعه نتایج این(. 9)
های گوشتی بهبود داد. سخ ایمنی را در جوجهحفره بطنی شد و پا

پلی ساکاریدهای گیاهی شده است که  هداد نشان مختلفی مطالعات در
 موجب کاهش چربی (20و فالونوئیدها ) (19)ها ساپونین (،18، 8)

 و (21) همکاران و Nakagawa. گوشتی شدند هایجوجه در بطنی حفره
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Aoki مصرف خوراک، کاهش که کردند ( پیشنهاد22) همکاران و 

اسیدهای چرب  بیوسنتز کاهش و چرب اسیدهای اکسیداسیون افزایش
مشابه  باشد.چربی حفره بطنی می کاهش های احتمالی برایمکانیسم

هیچ تغییری  که دادند نشان ،و همکاران Aokiحاضر،  با نتایج پژوهش
بنابراین کاهش چربی  ،(22) در میزان مصرف خوراک مشاهده نشد

و  دلیل کاهش در سنتز اسیدهای چرببه ها احتماالًحفره بطنی مرغ
و همکاران دریافتند  Ilsley .باشدمیاسیدها  اکسیداسیون این افزایش

طرفی  از .(19) دارد ها اثر بازدارندگی بر فعالیت لیپوژنزیزکه ساپونین
Aoki کاهش  باعث دارویی گیاهان و همکاران نشان دادند که عصاره

های بیان ژن و افزایش سنتز ثر درمو هایژن کاهش بیان طریق چربی از
. جلوگیری از (22) شودموثر در اکسیداسیون اسیدهای چرب می

چربی، کاهش کالری مصرفی و افزایش اکسیداسیون اسیدهای  جذب
 کاهش احتمالی هایعنوان مکانیسم ها بهچرب و کاهش بیوسنتز آن

با عصاره گیاهان  شده گوشتی تغذیههای در جوجهحفره بطنی  چربی
 کالری میزان از نظر حاضر (. در پژوهش9) مطرح شده استدارویی 

ای میان تیمارها مشاهده نشد، زیرا میزان مالحظه تفاوت قابل مصرفی
نداشت. بنابراین  مصرف خوراک در میان تیمارهای آزمایشی تفاوتی

 حفره چربی کاهش ای برایمصرفی دلیل قانع کننده کاهش در کالری

 مورد چربی جذب بطنی در پژوهش حاضر نیست. وقوع تغییرات در

 و چرب اسیدهای سنتز در کاهش نگرفت، بنابراین قرار مطالعه و بررسی
 کاهش وقوع های احتمالیتواند مکانیسممی هاآن اکسیداسیون افزایش

بر  دریافتند تاثیر El-Senousey و Fauad باشد. بطنی حفره چربی در
ها بر کاهش قابلیت دلیل اثرات ساپونینبه چربی حفره بطنی احتماالً

 چرب میسل با اسیدهای تشکیل الزم برای صفراوی دسترسی اسیدهای

فابرسیوس(  بورس و طحال )تیموس، لنفاوی هایبافت .(23) باشدمی
ها در مکانیسم دفاعی بدن در مقابل میکروارگانیسمنقش مهمی را 

قضاوت درخصوص  منظورلنفوئیدی به هاینسبی اندام وزن کند.می ایفا
گیرد. بورس فابریسیوس در قرار می استفاده سامانه ایمنی پرنده مورد

ها که این سلول کندرا تولید می Bهای لنفوسیت نوع پرندگان، سلول
یمنی خونی نقش موثری دارند. عملکرد طحال با در سامانه ایمنی و ا

بادی مرتبط است. عالوه بر این آنتی های ایمنی و تولیدتکثیر سلول
 Tهای نوع غده تیموس مرکز سامانه ایمنی برای تکثیر و بلوغ سلول

عنوان تواند بههای لنفوئیدی میافزایش وزن نسبی اندام باشد.می
بورس ممکن (. 9نی درنظر گرفته شود )ایم ای از تقویت سامانهنشانه

است دارای نقش محافظتی در انتهای دستگاه گوارش باشد زیرا 
شود موجب تحریک هایی که وارد فضای داخلی بورس میژنآنتی

 یونجه عصاره .گرددمی پادتن ترشح و تلیال فولیکولیقسمت میانی اپی

تبع آن تکامل  به و داخلی زایبیماری عوامل نابودسازیطریق  از احتماالً
های لنفاوی بورس فابرسیوس و نیز افزایش سلول آناتومیکی بافت

دفاعی بالغ باعث بهبود وضعیت سامانه ایمنی پرندگان و تنظیم 
ی (. گیاه یونجه سرشار از مواد مغذ7) شودمی هافرآیندهای ایمنی آن

ها( است، )اسیدهای آمینه، فالونوئیدها، کارتنوئیدها و فیتوسترول

و تحریک نماید و  تسریع را سلولی تمایز و بنابراین قادر است تکثیر
(. سامانه ایمنی در 20منجر به بهبود وضعیت ایمنی پرنده گردد )

لیپوژنز یا لیپولیز  و کندمی مشارکت هاسیتوکین توسط لیپید متابولیسم
با  1-نماید. برای مثال، اینترلوکینها تنظیم میرا توسط هورمون

تنظیم سطح انسولین تحت شرایط فیزیولوژیکی نقش مهمی را در 
(. بنابراین کاهش ذخیره چربی در 24کند )متابولیسم لیپید ایفا می

به افزایش  ن )عصاره یونجه( احتماالًحفره بطنی توسط پلی ساو
دارد. تاثیر عصاره یونجه بر کاهش سطح کلسترول  ارتباط ایمنی پاسخ

طورکلی مشخص ه(. ب2) است شده گزارش زرده، گوشت و سرم خون
 هایاستراتژی طریق از دارویی گیاهان ترکیبات از که استفاده است شده

بیوسنتز، تنظیم و متابولیسم چربی، بر کلسترول و  چون مختلفی
خوبی نشان (. نتایج قبلی به25، 9های لیپیدی خون اثر دارد )ویژگی

داد عصاره یونجه دارای اثر کاهندگی بر کلسترول از طریق تنظیم 
آ و اتصال اسیدهای صفراوی و سطح هیدروکسی متیل گلوتاریل کو

(. این پژوهشگران 5دارد ) خون، و افزایش بازچرخ کلسترول کبدی
 ،pigenin، luteolinدادند که فالونوئیدهای موجود در یونجه ) نشان

tricin و chrysoeriolتام و  کلسترول کاهش ( موجبLDL  سرم خون
دهند افزایش داد. این نتایج نشان میرا  HDLکه سطح شد درحالی

یونجه ممکن است نقش مهمی در تنظیم متابولیسم  فالونوئیدهای که
 کاهش غلظت کلسترول، آپولیپو مطالعات انسانی، در باشد. داشته لیپید

عنوان به LDLهای دلیل ساختن بلوکگلیسرید بهو تری Bپروتئین 
 چنینهم (.26) شده است یونجه گزارش موجود در اثرات فالونوئیدهای

توانند اند که بیوفالونوئیدها میمطالعات دیگر نشان داده از برخی
های سلول در ACAT فعالیت آنزیم ساخت کلسترول را از طریق تاخیر

 عصاره (. در مطالعه حاضر نیز سطوح باالی27کبدی کاهش دهند )

گلیسرید سرم خون رول تام و تریموجب کاهش غلظت کلست یونجه
گردید. نتایج این مطالعه نشان داد عصاره یونجه اثر منفی بر عملکرد 

 چربی حال سبب کاهش ذخیرهنداشت. با این های گوشتیجوجه رشد

گلیسرید خون پرنده گردید و موجب غلظت کلسترول تام و تری و
فاده از عصاره رسد استنظر میتقویت سامانه ایمنی شد. بنابراین به

وضعیت ایمنی  تواند یک راهکار علمی مناسب برای بهبودیونجه می
 و کاهش ذخیره انرژی به صورت چربی در بدن باشد.
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