
1393ـ پاییز  3دوره دهم ـ شماره 

139343پاییز، 3، شماره دهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی 
ي گوشتیي باریک جوجههاي سرم و جمعیت میکروبی رودههومورال، پروتئین

1اعالءو فاطمه صاحبی 2، مجید کالنترنیستانکی*1جالل ساالري

5/12/92: تاریخ پذیرش1/4/92:  تاریخ دریافت

  چکیده
هاي سرم اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئینتأثیر بررسی جهت این پژوهش 

به طور  308راسگوشتی یک روزه نژاد  يقطعه جوجه 225تعداد .انجام گردیدگوشتی  يباریک جوجه يو جمعیت میکروبی روده
پایه  يجیره -2)بدون مواد افزودنی(پایه  يجیره -1شامل اهتیمار.جوجه در هر تکرار تقسیم شدند 3تکرار و  6تیمار با  4تصادفی به 

گیاه دارویی دواز ) درصد 5/0(مخلوط مساوي + پایه  يجیره -3گیاه دارویی شنبلیله و رازیانه  از دو) درصد 5/0(مخلوط مساوي + 
 يجیره  -5ریک تاسید سیدرصد  5/0+ شنبلیله گیاه دارویی درصد  5/0+ پایه  يجیره  -4اسید سیتریکدرصد  5/0+ شنبلیله و رازیانه

و بود باالتر از تیمار شاهد داري معنی به طور5خوراك مصرفی در تیمار .بودند اسید سیتریک+ رازیانهگیاه دارویی درصد  5/0+ پایه 
نسبت 2سرم در تیمار  تام پروتئین).p>05/0(بود4و  3از تیمارهاي باالتر داري به طور معنی5و  2ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي 

باالتر بود داري به طور معنینسبت به تیمارهاي دیگر  4و  3تیمارهاي در نسبت آلبومین به گلوبولین . )p>05/0(بود باالتر  1تیمار  به
)05/0<p(. اثرات رضایت بخشی روي  و شنبلیله به همراه اسید سیتریک استفاده از گیاهان رازیانه،در مجموعنتایج نشان داد که

.داردهاي گوشتی عملکرد و رشد جوجه

میکروبی جمعیت،عملکرداسید سیتریک، دارویی،  انگیاهگوشتی،  يجوجه :يکلیدکلمات 

  مقدمه
هاي که مصرف جایگزیند ندهنشان میهاپژوهش.

از جمله گیاهان دارویی،  ،رشد محركبیوتیک آنتی
به بهبود تواند منجرهاي ارگانیک میها و اسیدپروبیوتیک

بهبود مصرف  به صورتراندمان تولید طیور گوشتی 
ضریب تبدیل و کاهش شمار  خوراك، افزایش وزن،

). Midilli 2001(هاي مضر دستگاه گوارش شوندباکتري
هاي ایمنی واکنش توانندها میچنین این افزودنیهم

الب دفاع عمومی و اختصاصی را در قرندگان درپبدن 
رسانی به میزبان تنظیم و تحریک نمایندجهت سود

)Chen et al.  Foeniculumرازیانه با نام علمی . )2003

vulgaris  ترکیب کلی این . استیک گیاه علفی معطر
درصد پروتئین و مقادیر کمی مواد  8- 12گیاه شامل 

، همداندانشگاه بوعلی سینا،ي کشاورزيدانشکدهآموخته کارشناسی ارشد، دانش*1
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی قم2

 درصد 4درصد روغن و حدود  10اي، حدود نشاسته
هاي کل روغندرصد 50-60حدود . استاسانس 

شنبلیله با نام . دهدضروري این گیاه را آنتول تشکیل می
یک گیاه علفی معطر یک Trigonella Foenumعلمی 

هاي ضروري شنبلیله روغن. استچتریانساله از خانواده 
شامل آلفا کادینول، دلتاکادنین، آلفابیسابولول و 

ها قادرند تا این روغن يعصاره. باشدگامایودسمول می
ها از میکروارگانیسماثرات ضد باکتریایی بر تعدادي از 

آسپرژیلوسهاي و قارچ استرپتوکوکوس آرئوسجمله 
Bombik(اعمال کند  فومیگاتوسآسپرژیلوسو  نایجر

et al. 2002.(

E-mail: jalal.salary@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(
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ممکن است خاصیت ضد میکروبی اسیدهاي آلی 
باشد که باعث کنترل  ها هاي موجود در آنآنیونمربوط به

هاي باالیی دستگاه گوارش قسمتجمعیت باکتریایی در
Roth and Kirchgessner(شود می اسیدهاي آلی ). 1998

شوند و بعد از ها میبه طور غیر یونیزه جذب باکتري
درون باکتري را کاهش  pH،یونیزاسیون در داخل باکتري

باکتري براي مقابله با این پدیده فعالیت خود را   .دهندمی
هوازي بودن محیط روند کاهش دلیل بیه کند که بمیزیاد
pH بخش . میردشود و در نهایت باکتري میتر میبیش

-افتد و چون نمیآنیون اسید در داخل باکتري به دام می
هم خوردن ه باکتري عبور کند باعث ب يتواند از دیواره

وجود آمدن مشکالت اسمزي براي ه آنیونی و ب تعادل
.Roy et al(شود ها میباکتري ترین مکانیسم مهم). 2002

-، محدود کردن رشد باکتري)آلی(هاي ارگانیک تأثیر اسید
باشد که در نتیجه رقابت این گوارش می يهاي درون لوله

ها با میزبان در جهت مصرف مواد مغذي کاهش و باکتري
یابد و ها نیز کاهش میآن يهاي مضر تولید شدهمتابولیت

هاي مفید از طرف دیگر زمینه براي افزایش جمعیت باکتري
. آیدها فراهم میو الکتوباسیل هانظیر بیفیدوباکتري

هاي ارگانیک از جمله اسید سیتریک بسیاري از اسید
باکتر را در پیلوو کمE. coliتوانند رشد سالمونال، می

هاي فوق مصرف اسید. محیط آزمایشگاهی متوقف سازند
هاي گوشتی، باعث جوجه يبا همان نسبت در جیره

هاي سالمونال و کمپیلوباکتر دار تعداد باکتريکاهش معنی
دان و سنگدان در مقایسه با گروه شاهد جدا شده از چینه

.)Hinton 2006(گردد می) جیره بدون اسید ارگانیک(
امروزه در بسیاري از کشورهایی که استفاده از 

 ،عنوان محرك رشد ممنوع شده استه ها ببیوتیکآنتی
کتیک، مالیک، اسیدهاي آلی مثل فوماریک، فورمیک، ال

عنوان محرك رشد استفاده به سیتریک و پروپیونیک
و  ییدارو اهیتأثیر دو گاین تحقیق در بنابراین . دنشومی

 ،یمنیا ياسید سیتریک بر عملکرد رشد، پارامترها
 کیبار يسرم و جمعیت میکروبی روده يهانیپروتئ

.شد آزمایشیگوشتهاي جوجه

  کار مواد و روش
انجام  1390این آزمایش در مرکز تحقیقات قم در سال 

هاي مختلف گیاه دارویی اثر تیمار يسهیبراي مقا. گرفت
تصادفی  شاهد از یک طرح آزمایشی کامالًدر مقابل گروه 

 3تیمار آزمایشی در  5این طرح مشتمل بر . استفاده شد
واحد آزمایشی را به خود  15تکرار بود که در مجموع 

قطعه  15در هر واحد آزمایشی تعداد  .اختصاص داد
صورت ه ب308راس ژاد  گوشتی یک روزه از ن يجوجه

روزگی  42و تا  ار گرفتماده قرومخلوط از دو جنس نر
شاملهاي آزمایش تعداد کل جوجه.پرورش داده شدند

 صورت آزاد در اختیاره ب خوراكو آب . قطعه بود 225
و  طور روزانههخوراك مصرفی ب. ها قرار گرفتجوجه

دو ولی هر ،گیري شدطور هفتگی اندازهه افزایش وزن ب
تجزیه و محاسبه شده و در مرغ زروبر اساس معیار

 مذکوراز نسبت بین دو شاخص . ها استفاده شدندتحلیل
هاي ها یا تیمارجیره. ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد

شاهد یا  يجیره -1: موارد بودند این آزمایشی شامل
مغذي مورد مشتمل بر ذرت، سویا و مواد (پایه  يجیره

گونه مواد افزودنی با فرمول ها بدون هرنیاز جوجه
 يورهخص و منطبق با احتیاجات مقاطع مختلف دمش

گیاه از دومخلوط مساوي + پایه  يجیره - 2) پرورش
 مخلوط+ پایه  يجیره -3دارویی شنبلیله و رازیانه

اسید + گیاه دارویی شنبلیله و رازیانهاز دومساوي 
اسید + گیاه دارویی شنبلیله + پایه  يجیره - 4سیتریک
اسید + گیاه دارویی رازیانه + پایه  يجیره - 5سیریک 
پایه به نسبت  يتمامی مواد افزودنی به جیره. سیتریک

پودر و  صورت کامالًه درصد از کل مقدار جیره و ب 5/0
اسید .اء جیره استفاده شدندمخلوط شده با سایر اجز

و ساخت ) گرانول(سیتریک مورد استفاده به شکل پودر
در این مطالعه .بود 9/99شرکت مرك با درصد خلوص 

دو دسته صفات عملکردي و سالمتی مورد مطالعه قرار 
صفات عملکردي شامل میزان خوراك مصرفی . گرفتند

روزانه، میزان افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی 
هاي بود و صفات سالمتی شامل شمارش تعداد کل باکتري
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 هاي گرم منفی،تعداد باکتري هاي اخذ شده از روده،نمونه
براي این . ها بودنمونهدرفرم هاي گونه کلیتعداد باکتري

از هر واحد آزمایشی ، )روزگی 42(در پایان دورهمنظور 
در . جوجه به تصادف انتخاب و کشتار شدند 3تعداد 

استریل نمونه محتویات روده از محل  کامالً وضعیت
گیري و در ظروف مخصوص نمونه شد م برداشتهایلئو

آزمایش به  دوازدهمدر روز اول، هفتم و .قرار گرفتند
+ ، دوگانه نیوکاسل )اسپري(هاي برونشیت ترتیب واکسن

اعمال شد و ) آشامیدنی(و گامبورو ) تزریقی(آنفوالنزا 
گیري واکسیناسیون خونهر اعمال سپس یک هفته بعد از 

 عیار. )Van der Zijpp and Leenstra 1980(انجام شد
با استفاده  آنفلوانزا نیوکاسل و هايضد ویروسبادي آنتی
و OVATEC® Plusهاي نوع دستگاه االیزا و کیتاز 

SERELISA® Rabies  ساخت شرکتSynbiotic عیار و
هاي برونشیت و گامبورو با استفاده از ضد ویروس

 Biochekساخت شرکت  BIA-CK 121هاي نوع کیت
هاي خون شامل گیري پروتئیناندازه. گیري شدنداندازه

هاي نوعبومین و گلوبولین توسط کیتلآ ،تام پروتئین
Biosystem-BIRET  ساخت کشور اسپانیا با استفاده از

مشخصات کامل .روش اسپکتروفتومتري انجام شد
مراحل آزمایش از  يها ثبت شد و سپس جهت ادامهنمونه

ها به جمله کشت، شناسایی و شمارش انواع میکروب
هاداده .ارسال شدندصصی میکروبیولوژي خآزمایشگاه ت

SASافزار نرم يبه وسیله .تجزیه و تحلیل شدند 2004
با توجه به بزرگ بودن ارقام مربوط به شمارش تعداد 

در مبناي ده گرفته  ابتدا از ارقام یاد شده لگاریتم ها،باکتري
تحلیل مورد استفاده و شد و سپس اعداد حاصل در تجزیه

.قرار گرفت

  نتایج
صفات عملکرد رشد

نتایج مربوط به تأثیر دو گیاه دارویی شنبلیله و رازیانه 
هاي هاي رشد جوجههمراه با اسید سیتریک بر شاخص

 نتایج به دست آمده. ارائه شده است 1گوشتی در جدول 
باالتر از تیمار  5نشان داد که خوراك مصرفی در تیمار 

-ولی سایر تیمارها تفاوت معنی) >05/0p(شاهد است 
ضریب تبدیل ). <05/0p(داري با تیمار شاهد نداشتند 

نسبت به داري کاهش معنی 4و  3غذایی در تیمارهاي 
داشت که این کاهش نسبت به تیمار  5و  2تیمارهاي 

به همین ترتیب، ترکیب ). >05/0p(بود دار شاهد معنی
گیاه دارویی رازیانه با اسید سیتریک داراي بهترین اثر 

هاي گوشتی مورد آزمایش هاي رشد جوجهروي شاخص
 ترکیب رازیانه با گیاه شنبلیله از این نظر ،بعد از آن و بود

اما تفاوت این تیمارها با سایر تیمارها و  ،مناسب بود
).<05/0p(دار نبود گروه شاهد معنیچنین با هم

  تأثیر شنبلیله و رازیانه و اسید سیتریک بر صفات عملکرد رشد در کل دوره:  1جدول 
ضریب تبدیل غذایی)گرم در روز(افزایش وزن )گرم در روز(خوراك مصرفی تیمار

1b69/11539/50ab26/2
2ab37/11998/52a18/2
3ab21/11756/47b29/2
4ab49/11826/45b28/2
5a85/12730/53a18/2

SEM39/492/008/0
P- value031/0329/0049/0

.باشددرصد احتمال خطا می 5ها در سطح دار آماري بین تیمارگر تفاوت معنیها بیانحروف التین متفاوت در ستون *
اسید سیتریک؛ + مخلوط شنبلیله = 4اسید سیتریک؛ + رازیانه + مخلوط شنبلیله = 3رازیانه؛ + مخلوط شنبلیله = 2شاهد؛ = 1
اسید سیتریک+ مخلوط رازیانه= 5
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روزگی 42هاي سالمتی در سن تأثیر شنبلیله، رازیانه و اسید سیتریک بر شاخص: 2جدول 

تیمار
شمارش تعداد

*هاکل باکتري

شمارش تعداد
هاي گرم منفیباکتري

شمارش تعداد
فرمهاي نوع کلیباکتري

135/1109/1000/9
208/913/750/6
343/933/833/7
415/933/700/6
580/1033/917/7

SEM17/198/143/1
P- value068/0253/0475/0

.لگاریتم در مبناي ده گزارش شده استها بعد از شمارش بر اساس معیار تعداد باکتري  -*
+مخلوط شنبلیله = 4اسید سیتریک؛ + رازیانه + مخلوط شنبلیله = 3رازیانه؛ + مخلوط شنبلیله = 2شاهد؛ = 1

اسید سیتریک+ مخلوط رازیانه= 5اسید سیتریک؛ 

صفات سالمتی
به دست آمده هاي داده ،صفات سالمتی خصوصدر 

دهد که هیچ یک از صفات مورد ارزیابی تحت نشان می
ثیر تیمارها قرار نگرفته است، ولی از نظر عددي در کل أت

تري را به خود اختصاص پارامترها، تیمار شاهد عدد بیش
.داده بود

هاي سرمباديعیار آنتی
ها نسبت به چهار باديمیزان عیار آنتی 3در جدول 

بیماري نیوکاسل، آنفوالنزا، برونشیت و گامبورو، در 
نتایج این مطالعه . تیمارهاي مختلف، نشان داده شده است

 داري درکه از نظر آماري هیچ تفاوت معنینشان داد 
.تیمارهاي مختلف وجود نداشته است

  هاي سرم خونباديازیانه و اسید سیتریک بر میزان آنتیتأثیر شنبلیله، ر: 3جدول 
بادي گامبوروتیتر آنتیبادي برونشیتتیتر آنتیبادي آنفلوآنزاتیتر آنتیبادي نیوکاسلتیتر آنتیردیف

141/151213/93725/65842/8498
295/204247/137574/35278/5997
317/180186/116938/51856/4071
489/170574/104378/94674/7609
587/171658/119387/61943/6719

SEM47/12758/13612/11998/181
P- value719/0918/0268/0572/0

اسید سیتریک؛+ مخلوط شنبلیله = 4اسید سیتریک؛ + رازیانه + مخلوط شنبلیله = 3رازیانه؛ + مخلوط شنبلیله = 2شاهد؛ = 1
اسید سیتریک+ رازیانهمخلوط = 5
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  روزگی 42هاي سرم خون در سن تأثیر شنبلیله، رازیانه و اسید سیتریک بر پروتئین: 4جدول 
گلوبولین/نسبت آلبومینgr/dlگلوبولینgr/dlآلبومین gr/lکل پروتئین ردیف

1b31/36b35/116/3b59/0
2a87/46a17/224/3b63/0
3ab84/41a36/208/3a92/0
4ab36/42a74/298/2a87/0
5b48/37b41/192/2b61/0

SEM05/329/049/023/0
P- value015/0003/0614/0017/0

.باشددرصد احتمال خطا می 5ها در سطح دار آماري بین تیمارها بیانگر تفاوت معنیحروف التین متفاوت در ستون
اسید+ مخلوط شنبلیله = 4اسید سیتریک؛ + رازیانه + مخلوط شنبلیله = 3رازیانه؛+ مخلوط شنبلیله = 2شاهد؛= 1
اسید سیتریک+ مخلوط رازیانه= 5سیتریک؛ 

هاي سرم خونپروتئین
تنها مقدار گلوبولین تحت تأثیر  ،خصوصدر این 

به این صورت که کل پروتئین سرم . تیمارها قرار نگرفت
باالتر بود که این تفاوت  1در مقایسه با تیمار  2در تیمار 

چنین هم). >05/0p(دار بود درصد معنی 5ر سطح د
نسبت به  4و  3نسبت آلبومین به گلوبولین در تیمارهاي 

تري را به خود اختصاص داده یشتیمارهاي دیگر مقدار ب
دار بود بود که این تفاوت نیز از نظر آماري معنی

)05/0p< .(2چنین مقدار آلبومین خون در تیمارهاي هم ،
بود  5و  1داري باالتر از تیمارهاي معنیبه طور 4و  3
)05/0p<(.
  

بحث
نتایج به دست آمده نشان داد که خوراك مصرفی در 

ولی سایر ) >05/0p(است باالتر از تیمار شاهد  5تیمار 
داري با تیمار شاهد نداشتند تیمارها تفاوت معنی

)05/0p>.( 4و  3ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي
که  داشت5و  2تیمارهاي داري را نسبت به کاهش معنی

.)<05/0p(نبوددارمعنیتیمار شاهدنسبت به کاهشاین 
ثرتر ؤمبه دلیل اثر تحریک رشد وجود گیاه رازیانه  احتماالً

مخلوط (با شنبلیله مخلوط با اسید سیتریک یا در ترکیب 

شده تیمار شاهد باعث عملکرد بهتر آن نسبت به ) گیاه2
Abdel-Fattah et al(است در بعضی  ،به عالوه.)2008

تواند عنوان شده است که اسیدي کردن جیره میها گزارش
سبب افزایش تجزیه پروتئین در معده و در نتیجه افزایش 

). Iba and Berchieri 1995(ها شود قابلیت هضم پروتئین
تواند با چنین نشان داده شده است که آنیون اسیدي میهم

روي ترکیب و سبب هاي کلسیم، پتاسیم، منیزیم و یون
. قابلیت هضم و جذب این امالح شودبهبود در 

هاي روده تواند مانع رقابت باکترياین امر از طرفی می
د و از سوي وبا میزبان در مصرف مواد مغذي موجود ش

مانند (هاي سمی ید متابولیتدیگر سبب کاهش تول
 Kirchgessner(ها گردد توسط باکتري) هااك و آمینآمونی

and Roth 1982 .(هاي ن از استقرار باکتريچنیهم
اي مانند ایکالي و سالمونال در خوراك و زاي رودهبیماري

دستگاه گوارش جلوگیري و در نتیجه به حفظ سالمت 
Thompson and Hinton(کند حیوان کمک می 1997.(

توانند سبب افزایش وزن میزبان عوامل می ي اینموعهجم
این ترتیب گیاه رازیانه هب.و بهبود عملکرد آن گردند

تواند نسبت به شنبلیله صفات میبا اسید سیتریک  ههمرا
ثیر قرار دهد و این تأثیر درأبهتر تحت تعملکرد رشد را 
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 مورددر اما  ،باشددار میمعنی تیمارهامقایسه با سایر
هیچ یک از صفات مورد ارزیابی تحت  سالمتیصفات 

ولی از نظر عددي در کل ه است، ثیر تیمارها قرار نگرفتأت
.در سطح باالتري قرار داشتپارامترها، تیمار شاهد 

چهار بیماري  باديعیار آنتیمیزان  3جدول  با توجه به
داريتفاوت معنیروونیوکاسل، آنفوالنزا، برونشیت و گامب

. از نظر آماري با هم نداشتند
Abdel-Fattah  با افزودن 2008در سال و همکاران

 يدر جیره%) 3و  5/1، 0(سطوح مختلف اسید سیتریک 
کل یک روند افزایشی را در هاي گوشتی جوجه

که با نتایج به دست آمده  هاي سرم مشاهده کردندپروتئین
در سال Tuncerو  Kaya. خوانی داشتدر این مطالعه هم

هاي گوشتی جوجه يافزودن اسید آلی به جیره اب2009
که با  در مقدار کل پروتئین سرم را مشاهده کردندکاهش 

. خوانی نداشتهمنتایج این مطالعه 
نشان داد که مخلوط رازیانه و اسید  مطالعهنتایج این 

صفات عملکردي ثیرات بهتري روي أت) 5تیمار(سیتریک 
نتایج بهتر را روي  2،3،4در حالی که تیمارهاي  .رددا

توان چنین بنابراین می،نشان دادندهاي سرم خون پروتئین
استفاده از گیاهان رازیانه و در مجموع استنباط کرد که 

تواند اثرات شنبلیله به همراه اسید سیتریک می
هاي گوشتی جوجهو رشد عملکرد بخشی روي رضایت
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effects of citric acid and medicinal plants 

on growth performance, humeral immunity, serum proteins and intestinal microbial 
population in broilers. A total number of 225 Ross 308 (one-day old) broiler chickens were 
randomly divided into 4 treatments with 6 replicates of 3 chicks each. Treatments including: 
1- basal diet (without any additives), 2- basal diet +  medicinal plants in equal mounts (0.5%), 
3- basal diet +medicinal plants in equal mounts (0.5%) + 0.5% citric acid, 4- basal diet + 0.5
% fenugreek + 0.5 % citric acid, 5- basal diet + 0.5% fennel + 0.5% citric acid. Feed intake 
was significantly higher in treatment 5 compared to control and FCR was significantly higher 
in treatment 5 and 2 compared to treatment 3 and 4 (P< 0.05). Total serum protein levels were 
higher in treatment 2 than in treatment 1 (P< 0.05). Albumin / globulin ratio was significantly 
higher in treatment 3 and 4 compared to other treatments. The results indicated that the 
overall use of fennel and fenugreek plants and citric acid had satisfactory effects on growth 
and performance of broiler chickens.

Key words: Broiler, Medicinal Plant, Citric Acid, Performance, Microbial Population

1- MSc. Graduated, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran 
2- Academic Staff in Research Center of Agricultural and Natural Resources of Qom, Iran 
Corresponding Author: Salary, J.,   E-mail: jalal.salary@yahoo.com


