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Abstract  

Objective: This study was conducted to investigate the effects of green tea and rosemary 

extracts and their mixtures on growth performance, carcass characteristics, blood 

biochemical parameters, oxidative stability of meat and expression of interleukin-6 genes 

and interferon gamma in broiler chickens. 
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Materials and methods 

Birds fed on a Corn-Soybean. The study was conducted in a completely randomized 

design with a 3 × 3 factorial arrangement with 9 treatments and 4 replications, each 

replication containing 15 birds. (540 Ross 308 broiler chickens). The experimental diets 

included the control diet (without extracts) and the levels of 0.5 and 1 g / kg extracts of 

green tea and rosemary.  

 

Results 

The results showed that the use of mixture of rosemary extracts increased feed intake, 

increased weight and improved feed conversion ratio at the end of broiler chickens 

breeding (P<0.05). Among the experimental groups, 0.5 rosemaryextract (g/kg of feed) 

had the best production index (P<0.05). The use of these extracts in the diet of broiler 

chickens has significant effect on liver enzyme (P<0.05). These exteracts reduce the 

amount of malondialdehyide produced in the drumsticks of broiler chickens (P<0.05). 

The different levels of these plant compounds increased the expression ofinterleukin-6 

and gamma interferon liver genes.  

 

Conclusions 

In general, it can be stated that the mixture containing 0.5 rosemary extract (g/kg of feed) 

has the most effect on performance improvement, oxidative stability of meat and 

expression of liver genes in broiler chickens. 
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  چکیده

 بیوشیمیایی پارامترهاي الشه، هايویژگی رشد، عملکرد بر رزماري و سبز چاي ر عصارهیاثت بررسی منظور بهحاضر  مطالعههدف: 

پایه با جیره بر  شده تغذیه گوشتی هايجوجه در اینترفرون گاما و 6- اینترلوکین هايژن بیان و گوشت اکسیداتیو پایداري خون،

   انجام شد. سویا -ذرت

 هر که شد ستفادهدر هر تیمار ا تکرار 4 و تیمار 9 با 3×  3 در قالب آزمایش فاکتوریل تصادفی کامال طرح از ها:مواد و روش

 و) عصاره بدون( جیره شاهد هاي مورد مطالعه شاملجیره). 308راس سویه  گوشتی جوجه 540مجموعاً ( بود پرنده 15 شامل تکرار
  . بود رزماري و سبز چاي هاياز هر یک از عصاره کیلوگرم بر گرم 1 و 5/0 طوحس
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یب تبدیل ضر بهبود و وزن یشافزا خوراك، مصرف افزایش باعث رزماري عصاره از استفاده که داد نشان هاي آزمایشیافته نتایج:

 داراي رزماري رم عصارهگرم بر کیلوگ 5/0 تیمار داراي). P>05/0( شودمی گوشتی هايجوجه انتهاي دوره پرورش در خوراك

 کبدي هاي آنزیم بر داريیمعن تأثیر گوشتی هايجیره جوجه در هاعصاره این از استفاده. بود) P>05/0(تولید  شاخص بهترین

 ینا مختلف سطوح). P>05/0(شد  گوشتی هايجوجه در آلدهاید دي مالون مقدار کاهش ها باعثاین عصاره). P>05/0( داشت
  . داد افزایش را اینترفرون گاما و 6- اینترلوکین کبدي هايژن بیان گیاهی، ترکیبات

 عملکرد بهبود در را اثیرت بیشترین رزماري گرم بر کیلوگرم عصاره 5/0 حاوي جیره که گفت توانمی کلی طور به گیري:نتیجه

  .دارد شتیگو هايجوجه در کبدي هايژن بیان و گوشت اکسیداتیو پایداري ،رشد

  رشدرزماري، چاي سبز، ، جوجهبیان ژن،  :هاواژهکلید 

  

  مقدمه

اي بسیار کهن دارد. ایران (پرشیا) یک امپراطوري بزرگ طریق این کشور تاریخچه پرورش ماکیان در ایران و انتشار آن از

و بعد از  اه و مدیترانه گسترده بود. در آن زمانمیالدي بود و از هند (دهلی) تا دریاهاي سی 7تقریبا قرن  قبل از میالد تا 5از قرن 
ها براي حمل و نقل محصوالت، از قبیل ماکیان از شرق به غرب، هم از طریق آن، در قرون وسطی ایران در محل تقاطع راه

توسعه و  ها نیزخشکی و هم از طریق دریا قرار داشت. جنگ هاي زیادي در حوالی ایران و کشورهاي همسایه در طی این دوره
هاي باستان تأیید کرده هاي باستان شناسی حضور ماکیان را در ایران در زمانهاي ماکیان را تسهیل کرد. حفاريگسترش جمعیت

اند: دو کشف در تپه هاي یافت شده در ایران در سه منطقه وجود داشتهاستخوان). Mohammadabadi et al. 2010است (
قبل از میالد و دیگري در  1000قبل از میالد و  3900تا  3800ایران) به ترتیب متعلق به  ) (جنوب شرقیTepe Yahyaیحیی (

-اکسیدانآنتیاستفاده از ). Mohammadabadi et al. 2010قبل از میالد ( 1000تخت سلیمان (شمال غربی ایران) متعلق به 

باالي  نسبتاًامکان استفاده از سطوح  دتوانمیکافی و اکسیداتیو پایداري ثبات ایجاد  ه دلیلب، هاي گوشتیدر جیره جوجه ها

و  Eجیره حاوي روغن همراه سطوح مناسب ویتامین هاي گوشتی با جوحهتغذیه  .طیور فراهم سازدتغذیه در را  هاچربی/هاروغن
 Lauridsen et( ثر استدار بودن آن نیز مؤمنجمد داشته و در تردي و آب ها تاثیر بسزایی در حفظ کیفیت گوشتاکسیدانآنتی

al. 1997; Galvin et al. 1998; Surai & Sparks 2000.( ها، اکسیداسیون را مهار و یا به تأخیر انداخته و اکسیدانآنتی

هاي مصنوعی از اکسیدانآنتی ).Qwele 2011( دهنداي انجام میاین عمل را با مهار مرحله آغازین یا انتشار اکسیداسیون زنجیره
براي کُند کردن یا به حداقل  1ترِشري بوتیل هیدروکینولو  2بوتیالت هیدروکسی تولوئن، 1بوتیالت هیدروکسی آنیزول قبیل؛

                                                        
1 Butylated Hydroxyanisol (BHA) 
2 Butylated Hydroxytoluene (BHT) 
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اما برخی از این  ).Fasseas et al. 2007( شونداستفاده میدر جیره غذایی طیور ی از اکسیداسیون رساندن تخریب ناش

ها همراه با محدودیت وجود دارد. اینتغذیه طیور در آنها  اي براي مصرفگیرانهقوانین سخت وخواص سمی داشته  هااکسیدانآنتی
شده در تغذیه طیور بیوتیک سبب افزایش استفاده از ترکیبات طبیعی با منشاء گیاهی استفاده از آنتیبه کنندگان مصرف عدم تمایل

مصرف گیاهان دارویی در جوجه ).Haak et al. 2008( تر بوده و براي انسان و حیوانات داري خطر کمتري هستنداست که سالم

همچنین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات گیاهان  ).Lavinia et al. 2009( شودهاي گوشتی موجب بهبود سیستم ایمنی می
فنلیک  توان به ترکیباتهاي گیاهی را میباشد. خصوصیات ضد باکتریایی اسانس آنهادارویی شاید مهمترین خاصیت اثبات شده 

عالوه، با توجه به ترکیبات آن داراي بسیار سالم و غیر سمی است. به )Camellia sinensis( چاي سبز مربوط دانست. آنها
داراي خاصیت آنتی  ،یک حلقله آروماتیک و گروه هیدروکسیل فعال این ماده به دلیل داشتندرصد مواد پلی فنلی است،  30حداکثر 

هاي اصلی موجود در چاي هاي مفید و مؤثري هستند. کاتچیناکسیدانآنتی ،هاي چايکاتچین .تاس )Leung 2001( اکسیدانی
 هستند )EGCG(5 گاالتگالوکاتچینو اپی )ECG(4 گاالتکاتچین، اپی)EGC(3 کاتچینگالو، اپی)EC(2 کاتچینسبز شامل اپی

)Graham 1992.( ویژه هاي چاي بهکارگیري کاتچیندر خصوص بهEGCG  وECG  در شرایطin vitro  به اثرات قوي و
مطالعات  ). .2000Miura et al( اشاره شده است )LDL(6 هاي با تراکم پاییننیرومند بازدارندگی اکسیداسیون لیپوپروتئین

ز شامل موجود در چاي سب صلیهاي اکاتچین .هاي مفید و مؤثري هستنداکسیدانهاي چاي آنتیکه کاتچین نشان دادهمحققین 
 باشندمی )EGCG(10 گاالتگالوکاتچینو اپی )ECG(9 گاالتکاتچین، اپی)EGC(8 کاتچینگالو، اپی)EC(7 کاتچیناپی

)Graham 1992.( هاي چاي به ویژه کاتچینEGCG  وECG  در شرایطin vitro  بازدارندگی  براثرات قوي داراي

گیاهی وابسته به دریاي مدیترانه،  11رزماري ). .2000Miura et al( هستند) LDLهاي با تراکم پایین (اکسیداسیون لیپوپروتئین
عصاره  .) .0720Spernakova et al( فنلی استاکسیدان با ترکیبات پلی، و منبعی طبیعی از یک آنتی12متعلق به خانواده نعناع

اي از ترکیبات فنلی مختلف با طیف گسترده شامل داشته واکسیدانی قوي در مواد خوراکی و صنایع غذایی رزماري فعالیت آنتی
در حال حاضر، اسید کارنوسیک  است. 1رزمانولو اپی 15، رزمانول14، کارنوزول13عنوان مثال، اسید کارنوسیکفعالیت بیولوژیکی، به

                                                                                                                                                                   
1 Tertiary Butyl Hydroquinole (TBHQ)   
2 Epicatechins (EC) 
3 Epi gallocatechin (EGC) 
4 Epicatechin gallate (ECG) 
5 Epigallocatechin gallate (EGCG) 
6 Low density lipoprotein 
7 Epicatechins (EC) 
8 Epi gallocatechin (EGC) 
9 Epicatechin gallate (ECG) 
10 Epigallocatechin gallate (EGCG) 
11 Rosmarinus officinalis 
12 Lamiaceae 
13 Carnosic acid 
14 Carnosol 
15 Rosmanol 
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دود سه برابر اکسیدانی عصاره رزماري حفعالیت آنتی ).Cuvelier et al. 1996( اکسیدان فعال در عصاره رزماري استیک آنتی

توکوفرول در شرایط آزمایشگاهی  - با آلفا 2افزاییاست. عالوه بر این، اثر هم BHAبیشتر از کارنوزول و هفت برابر بیشتر از 
عنوان محرك رشد و سالمت طیور متناقص است. . نتایج تحقیق استفاده از گیاهان به)Ocak et al. 2008( گزارش شده است

که گروه در حالی) Hashemi et al. 2009(هاي گوشتی را بیان داشتند دار گیاهان بر عملکرد جوجهمعنی برخی از نویسندگان اثر

این ترکیبات در تولید و سالمتی  ).Ocak et al. 2008(دیگري از محققین اعالم داشتند که گیاهان اثري بر عملکرد طیور ندارند 
 گذارنداثر می ،هاي گوارشیزا و تولید آنزیمعوامل بیماري استقراروگیري از طیور از طریق تثبیت میکروفلور دستگاه گوارش، جل

)Lee & Shibamoto 2002(هستندی اکسیدانداراي فعالیت آنتی هاهاي آن. ترکیبات فنلی موجود در گیاهان و عصاره 
)Williams et al. 2004ت هاي گیاهی و ترکیبات فنلیک منسازي جیره طیور با روغن). مکملجر به افزایش وزن، بهبود کیفی

 .Tang et alدر پژوهشی  ).Williams et al. 2004شود (الشه و کاهش مرگ و میر و بهبود عملکرد سیستم ایمنی می
طور بهروزگی  42تا  28و  21 تا 14 هاي زمانیدر بازه خوراك مصرفی ،که با افزایش مصرف پودر رزماري ند) نشان داد2000(

گرم پودر رزماري نسبت به میلی 700حاوي  روزگی جیره 35تا  28گزارش نمود در دوره وي همچنین  یابد.میافزایش داري معنی
اشتها  اعالم کردند گیاه رزماري آنهادهد. تر رزماري افزایش خوراك باالتري را نشان میو سطوح پایین(فاقد رزماري) تیمار شاهد 

طیور و حیوانات  اي درروده هايبر روي میکروارگانیسمو روغن فرار آن داراي اثرات مثبت  دهد، محرك گوارش استرا افزایش می
شوند و برخی باعث هاي لوزالمعده (لیپاز، آمیالز، پروتئاز) میگیاهان معطر باعث تحریک عملکرد آنزیم باشد.اي میتک معده

افزایش تجزیه سبب  هاي مضر در دستگاه گوارشمیکروبگردند. هاي موکوسی روده میهاي هاضم در سلولافزایش فعالیت آنزیم

که با توجه به این شوند.می آنها ها و نیز افزایش سرعت تجزیهمواد هضمی، فعالیت دي آمیناسیونی پروتئین و مصرف اسید آمینه
و مواد  پروتئین، اسید آمینه شود، لذا سرعت تجزیهکاربرد گیاهان دارویی سبب کاهش جمعیت میکروبی مضر دستگاه گوارش می

کاهش تبدیل  ونجر به بهبود درصد الشه این امر م .دنشوجذب و در بدن ذخیره می آنهاگوارشی کاهش یافته و مقادیر بیشتري از 
خر از طرفی، در اوا ).Lee & Shibamoto 2002( دند در بدن تجمع یابنتوانه و مقادیر کمتري چربی نیز میشدپروتئین به چربی 

ترین فرایندهاي ژنتیکی هاي مولکولی در زمره مهمهاي به عمل آمده روشن نمود که مکانیسم	میالدي مطالعات و بررسی 80دهه 

 ;Mohammadabadi et al. 2009ها) هستند (	، رونویسی، ترجمه و حتی نحوه تنظیم ژنDNA(مشتمل بر همانندسازي 

Mohammadabadi & Tohidinejad 2017یک سلول داراي تعداد زیادي ژن می باشد که هیچ گاه به  3نتیکی). ماده ژ

- شوند و در یک زمان خاص فقط تعداد کمی از آنها بیان شده و پروتئین یا آنزیم مورد نیاز سلول را تولید میطور همزمان بیان نمی

شود و در صورت عدم کند کنترل می). نیاز به بیان ژن توسط محیطی که در آن رشد میTohidi nezhad et al. 2015نمایند (

                                                                                                                                                                   
1 Epirosmanol 
2 Synergistic 
3 DNA 
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کشف  E.coliنیاز به فرآورده ژن، آن ژن به صورت خاموش و غیرفعال باقی خواهد ماند. ساز و کار بیان ژن اولین بار در باکتري 

از هاي یوکاریوتی تحت کنترل موقت و چندبعدي می باشد. تنها یک مجموعه نسبتاً کوچک از تمام ژنوم در هر یک 	شد. بیان ژن

ها براي هر بافت اختصاصی بیان ژن در یوکاریوت ،ها به مرحله نمو بستگی دارد. بنابراینها بیان می شود و نیز بیان ژن	انواع بافت
ساخته شده سبب  ،سازندهایی که آن محصول را میاست. همچنین مقدار محصوالت ژن که در همان بافت و نیز در سایر بافت

ها و ). یکی از اقدامات اساسی در حیوانات اهلی مطالعه ژنMohammadabadi et al. 2017( شودتنظیم بیان آن ژن می
). از Jafari-Darehdor et al. 2016هاي مرتبط با صفات اقتصادي و مطالعه آنها در سطح سلولی یا کروموزومی است (پروتئین
لکولی متعددي روي طیور در ومطالعات مچه اگر  اشاره کرد. اینترفرون گاماو  6اینترلوکین  هايتوان به ژنهاي مهم میاین ژن

 ;Zandi et al. 2014; Mohammadifar et al. 2014; Shahdadnejad et al. 2016( ایران انجام شده است

Moazeni et al. 2016a; Moazeni et al. 2016b; Mohammadifar & Mohammadabadi 2017 ،( اما تا کنون
 در زمینه استفاده از در آنها انجام نشده است، لذا، نظر به موارد ذکر شده و این که و اینترفرون گاما 6وکین اینترل هايبیان ژن

هاي کارگیري عصارهبا به آزمایشدر این . گزارشی منتشر نشده استکسیدان در جیره طیور، اعنوان آنتیها بهمخلوط این عصاره

ایمنی، خصوصیات الشه، ، رشد هاي گوشتی، پایداري اکسیداتیو گوشت، عملکردجوجه در جیره آنهاچاي سبز و رزماري و مخلوط 
مورد بررسی  کنندهو مقاومت در برابر عوامل اکسید اینترفرون گاماو  6اینترلوکین بیان ژن هاي کبدي، اجزاي پالسماي خون، آنزیم
   .گرفتقرار 

  هامواد و روش

 جوجه قطعه 540 تعداد استفاده از با(رشت، ایران)  در روستاي پاچکنار جاريت مرغداري در 1396 سال در عملیات پرورش

 سـویه راس  پرورشی راهنماي توصیه طبق پرورش شرایط .شد انجامگرم  44 ± 1/1یکروزگی  وزن با 308 راس سویه گوشتی نر

شد. هر تکرار شامل پانزده قطعه جوجه  تکرار در نظر گرفته 4گروه آزمایشی و هر تیمار شامل  9هاي آزمایشی در بود. جوجه 308
، از صورت پودر خشکهاي هیدروالکلی چاي سبز و رزماري بهعصاره متر مربع قرار گرفتند. 5/1×5/1هایی به ابعاد پنبوده که در 

ی جهـاد  پژوهشـکده توسـعه صـنایع شـیمیای     زاهاي مورد استفاده عصاره دند.شهاي گوشتی اضافه به جیره جوجه روز اول پرورش
. بر )1(جدول  دندشتنظیم  کنجاله سویا -ردي و بر پایه ذرت هاي غذایی به صورت آتمامی جیره د.شتهیه (کرج، ایران) دانشگاهی 

هاي جداول نیاز غذایی جوجه) روزگی و بر اساس 29-42) روزگی و پایانی (15-28) روزگی، رشد (1-14( اساس سه دوره آغازین
  یمارها به شرح ذیل بودند.ت ) تنظیم گردید.2013کاتالوگ ( 308راس  سویه گوشتی

  روزگی 1- 42گرم در کیلوگرم خوراك) از  0گرم در کیلوگرم خوراك) + عصاره رزماري ( 0: جیره شاهد: عصاره چاي سبز (1تیمار
  روزگی 1- 42گرم خوراك) از گرم در کیلو 5/0گرم در کیلوگرم خوراك) + عصاره رزماري ( 0: جیره شاهد + عصاره چاي سبز (2تیمار

  روزگی 1- 42گرم در کیلوگرم خوراك) از  1گرم در کیلوگرم خوراك) + عصاره رزماري ( 0: جیره شاهد + عصاره چاي سبز (3تیمار
  روزگی 1- 42گرم در کیلوگرم خوراك) از  0گرم در کیلوگرم خوراك) + عصاره رزماري ( 5/0: جیره شاهد + عصاره چاي سبز (4تیمار
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  روزگی 1- 42م خوراك) از گرم در کیلوگر 5/0گرم در کیلوگرم خوراك) + عصاره رزماري ( 5/0: جیره شاهد + عصاره چاي سبز (5تیمار

  روزگی  1- 42وراك) از خگرم در کیلوگرم  1گرم در کیلوگرم خوراك) + عصاره رزماري ( 5/0: جیره شاهد + عصاره چاي سبز (6تیمار
  روزگی  1- 42راك) از گرم در کیلوگرم خو 0گرم در کیلوگرم خوراك) + عصاره رزماري ( 1صاره چاي سبز (: جیره شاهد + ع7تیمار
  روزگی  1- 42وراك) از خگرم در کیلوگرم  5/0گرم در کیلوگرم خوراك) + عصاره رزماري ( 1: جیره شاهد + عصاره چاي سبز (8تیمار
  روزگی 1- 42راك) از گرم در کیلوگرم خو 1یلوگرم خوراك) + عصاره رزماري (گرم در ک 1: جیره شاهد + عصاره چاي سبز (9تیمار

 آنها مصرفی وخوراك وزن شده هفته، دوره (آغازین، رشد و پایانی) هر پایان و آغاز در هاجوجه: فاکتورهاي مورد مطالعه

 .شدثبت  روزمرغ محاسبه منظور به روزانه تلفات آمار و گرفته قرار هاجوجه اختیار در آزاد صورت به غذا و آب .شد گیرياندازه نیز
(هـر   جوجه قطعه سه آزمایشی واحد هر از و شده وزن کشی بار آخرین گرسنگی براي ساعت 4 از پس هاجوجه روزگی 42 سن در

نـده، وزن  وزن ز .ندشـد  ذبح و الشه انتخاب تشریح جهت مربوطه، واحد میانگین وزن به نزدیک وزنی میانگین عدد) با 12تیمار 
وزن وزن طحال، و ها، وزن بال، وزن چربی محوطه بطنی، وزن سینه، وزن ران پرکنده، وزن الشه شکم پر، وزن الشه شکم خالی،

هـاي کبـدي   آنـزیم هـاي خـونی و   فراسـنجه براي سـنجش   .شد گیرياندازهگرم  001/0بادقت  دیجیتال ترازوي سنگدان توسط
، روزگی پرورش 42و  21از هر تکرار سه پرنده درروزهاي )  3و آلکالین فسفاتاز 2ین آمینو ترانسفراز، آالن1آسپارتات آمینو ترانسفراز(

. همچنین در انتهاي دوره پرورش از هر واحد آزمایشی سه پرنده شدانجام گیري خوناز ورید بال به مقدار دو میلی لیتر  انتخاب و
هاي با هاي خونی شامل گلوکز، کلسترول کل، تري گلیسیرید، لیپوپروتئیننجههاي کبدي و برخی از فراسبراي تعیین غلظت آنزیم

هاي تراکم زیاد ، نسبت کلسترول کل به لیپوپروتئین6، لیپوپروتئین هاي با تراکم کم5لیپوپروتئین هاي تراکم زیاد ،4تراکم بسیار کم
 گیـري  انـدازه  بـراي  خونگیري به عمل آمد. آنهاانتخاب و از  هاي تراکم زیادهاي با تراکم کم به لیپوپروتئینو نسبت لیپوپروتئین

هـاي  در پایـان دوره پـرورش جوجـه    .شـد  هاي تشخیص شرکت پارس آزمون (ساخت ایران) استفادهاز کیت خونی هايفراسنجه
مورد  گرادسانتی -20و گوشت ران آن در روزهاي صفر و سی روز پس از انجماد در دماي  شدگوشتی از هر تیمار یک جوجه کشتار 

بـراي   گوشت مورد سنجش قرار گیـرد.  کیفیتد شده به منظور قضاوت در مورد تولی ار گرفت. مقدار مالون دي آلدهایدآزمایش قر

) مـورد  Tarladgis et al. )1960بـر اسـاس روش    مـالون دي آلدهایـد   تولید ن پراکسید شدن چربی در ران مقدارسنجش میزا
 3 تیمار هر از( از کبد بافت نمونه 27 روزگی، 42 در و گاما اینترفرون، 6-هاي اینترلوکینژن بیان رسیبر جهت آزمایش قرار گرفت.

 بـه  و منجمـد،  مـایع،  توسط نیتروژن و شده داده شستشو فیزیولوژي سرم توسط سپس و جدا گوشتی هايجوجه به متعلق) نمونه
 )RNA )RNX –plusاستخراج  بافر توسط هابافت نمونه از RNA استخراج د.شدن منتقل سلسیوس درجه -80 دماي با یخچال

                                                        
1 Aspartat aminotransferase  
2 Alanin aminotransferase 
3 Alkaninen phosphtase 
4 VLDL 
5 HDL 
6 LDL 
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 یـت کم تعیین ساخته شد. cDNAفرمنتاز کیت از استفاده با آن روي از RNA استخراج از پس .شد انجام پروتکل طبق) سیناژن(

 سـازي جدا .گرفـت  انجـام  LightCycler® 96 Instrument دسـتگاه  از استفاده با Real time RT-PCR به روش  نسبی
RNA استخراج کیت کمک با کبد بافت از RNA هـاي لولـه  داراي کیـت  ایـن  .گرفـت  صورت(کانادا)  1فرمنتاز شرکت تولیدي 

 محلـول  و 2 و 1 شماره 4محلول شستشوي ،3لیزکننده بافرهاي و 2آنزیم بدون آب لیتري،میلی 2 و 1 /5 جمع کننده لوله فیلتردار،

 سـیلیکونی  غشـاي  داراي فیلترها، شد. انجام بیولوژیک هود زیر در و استریل در شرایط مولکولی کار مراحل تمامی .بود 5پروتئیناز
 RNA بـدون  مقطـر  آب وسـیله  بـه  پایان در و چسبیده غشاء این به RNA بافرها، درحضور روند جداسازي انجام طی که بودند

بـراي   .شـد  کـار بـرده  بـه  cDNA سـاخت  بـراي  سـپس  و شـده  داده قـرار  سلسـیوس  درجه -75 دماي در و آوري جمع شسته،
 اسـتفاده  ، Fermentasشـرکت  تولیـدي  ، RevertAidTM First Strand Cdna Synthesis Kitکیـت  ، cDNAتشکیل

 Oligoو  AllellDافزارهاي با استفاده از نرم و گاما اینترفرون 6-هاي اینترلوکینژنطراحی آغازگرها به منظور بررسی بیان  .شد

ــ 7 ــام شـــــد. تـــ ــان  انجـــ ــراي بیـــ ــده بـــ ــتفاده شـــ ــوکینوالی اســـ ــت  6-ژن اینترلـــ ــازگر رفـــ ــراي آغـــ بـــ
CCAGAAATCCCTCCTCGCCAATC   ــت ــازگر برگشـــــــــــــــ ــراي آغـــــــــــــــ و بـــــــــــــــ

CCCTCACGGTCTTCTCCATAAACG  براي آغازگر  گاما اینترفرون ژنجفت باز) و براي بیان  110(طول محصول

ــت  ــت   CAACTTGTTTGTTCTGTCTGTCATCرفـــــــــ ــازگر برگشـــــــــ ــراي آغـــــــــ و بـــــــــ
TTCTCATTTCTCTCTGTCCAGTTCT  جفت باز) بود. توالی ژن مرجع  185(طول محصولGAPDH   هم بـراي

 ACGCTGGGATGATGTTCTGGو براي آغـازگر برگشـت    CTTTGGCATTGTGGAGGGTCآغازگر رفت 

) قـرار داده شـدند.   Applied Biosystem(شـرکت   StepOneهـا در دسـتگاه مـدل    جفت باز) بود. نمونه 128(طول محصول 
 15گراد به مـدت  درجه سانتی 94سازي در دماي ثانیه، واسرشت 120گراد به مدت درجه سانتی 94ي اولیه در دماي سازواسرشت

ثانیه انجام شد. نمودار  20گراد به مدت درجه سانتی 72ثانیه، بسط در دماي  20گراد به مدت درجه سانتی 60ثانیه، اتصال در دماي 
) محاسبه شد. کلیه مراحـل  GAPDHها نسبت به ژن مرجع (م شد. سپس بیان نسبی ژنها ترسیذوب براي بررسی درستی داده

 مطابق تحقیق این در بررسی مورد متغیرهاياین بخش در آزمایشگاه مولکولی دانش پژوهان پویش تمدن (کرج، ایران) انجام شد. 
و  و گامـا اینترفـرون،   6-اینترلـوکین هـاي  ژن هـاي کبـدي،  هاي خـونی، آنـزیم  فراسنجه عملکرد، هايشاخص شامل قبل بخش

 در 3×3 فاکتوریـل  یک آزمایشبه صورت  SAS Institute (2003)افزار با استفاده از نرم کهبود هاي آنتی اکسیدانی فراسنجه

  .شد انجام روز 42 مدت به تیمار هر براي تکرار 4 با تصادفی کامال طرح قالب

                                                        
1 Fermentas Gene JET RNA Purification Kit  
2 Rnase 
3 Buffer lysis 
4 Wash buffer 
5 Proteinase K 
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 .و پایانیرشد  ،آغازینپایه هاي مربوط به جیره مواد مغذيو  ي خوراکیترکیب اجزا .1جدول 
Table 1. Ingredients and chemical analysis of basal starter, grower and finisher diets fed 
to broilers.  

 ترکیبات (درصد)
Ingredients (%)  

 1-14آغازین (
 روزگی)

Starter (1-14 
days of age) 

 15-28رشد (
 روزگی)

Grower (15-28 
days of age) 

 29-42پایانی (
 روزگی)

Finisher (29-42 
days of age) 

 Corn  565.05 593.45 683.15ذرت 
 Soybean Meal 362 349 265کنجاله سویا 
 Soybean oil 19 24 23روغن سویا 
 Corn gluten 15 0 0گلوتن ذرت 

 Mono-Calcium-Phosphate 10.7 9 6.5منو کلسیم فسفات 
 CaCO3 13.5 12 10کلسیم  کربنات

 Vitamin and Mineral Mixture 5 5 5مکمل ویتامینی و معدنی
 NaCl 3 3 3نمک 

 Na-Bicarbonate 1 1 1جوش شیرین 
 DL-Methionine 2.7 2 2دي ال متیونین 

 L-Lysine-HCl 2.5 1 1هیدروکلراید  ال لیزین
 L- Threonine 0.5 0.5 0.3ال تره اونین 

 Phytase enzyme 0.05 0.05 0.05تاز آنزیم فی
   Nutrient Analysisآنالیز مواد مغذي 

 Metabolizable energyانرژي متابولیسمی (کیلوکالري/کیلوگرم)
(kcal/kg) 2950 2966 3099.5 

 Crude protein (%) 21.55 20.05 17.01پروتئین خام (درصد)
 Linoleic Acid (%) 1.1 1 0.91اسید لینولئیک (درصد) 

 Ether extract (%) 3.5 4 4.2عصاره اتري (درصد)
 Crude fiber (%) 2.8 3 3الیاف خام (درصد) 

 Arginine (%) 1.45 1.22 1آرژینین (درصد) 
 Iso-Leucine (%) 0.92 0.87 0.73ایزولیوسین (درصد)

 Leucine (%) 1.51 1.24 1.02لیوسین (درصد) 
 Lysine (%) 1.33 1.17 0.96لیزین (درصد) 

 Methionine + Cysteine (%) 0.95 0.84 0.75متیونین + سیستئین (درصد) 
 Metionine (%) 0.61 0.51 0.48متیونین (درصد) 

 Threonine (%) 0.88 0.84 0.75اونین (درصد) تره
 Tryptophan (%) 0.22 0.18 0.16تریپتوفان (درصد) 

 Valine (%) 1.06 1 0.84والین (درصد) 
 Available Phosphorus (%) 0.5 0.46 0.4فسفر قابل دسترس (درصد) 

 Calcium (%) 1 0.96 0.81کلسیم (درصد) 
 Chloride (%) 0.17 0.17 0.17کلر (درصد) 

 Potassium (%) 0.8 0.75 0.65پتاسیم (درصد) 
 Sodium (%) 0.16 0.16 0.16سدیم (درصد) 

 Choline (g/kg) 1.7 1.5 1.35کولین (گرم بر کیلوگرم)
Vitamin A: 3,600,000 IU/kg; Vitamin D3: : 800,000 IU/kg; Vitamin E: 7,200 IU/kg; Vitamin K3: 800 
mg/kg; Vitamin B1: 720 mg/kg; Vitamin B2: 2,640 mg/kg; Vitamin B3 (Calcium Pantothenate): 4,000 
mg/kg; Vitamin B5 (Niacin): 12,000 mg/kg; Vitamin B6: 1,200 mg/kg; Vitamin B9 (Folic acid): 400 
mg/kg; Vitamin B12: 6 mg/kg; Vitamin H2 (Biotin): 40 mg/kg; Choline: 100,000 mg/kg; Antioxidant: 
40,000 mg/kg and 1mg/kg Excipient; Mn: 39,680 mg/kg; Fe: 20,000 mg/kg; Zn: 33,880 mg/kg; Cu: 4,000 
mg/kg; I: 400 mg/kg; Se: 80 mg/kg; Choline: 100,000 mg/kg and 1 mg/kg Excipient. 
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 نتایج و بحث

هاي اول، ششم و دوره پایـانی و  عصاره چاي سبز در هفته: هاي گوشتیاثر عصاره چاي سبز بر عملکرد جوجه

هاي موجود در چـاي  د پلی فنلتواند به علت وجوکه می )P>05/0ها موجب کاهش خوراك مصرفی شد (کل دوره پرورش جوجه

زیـرا  ؛ دهـد  کـاهش  را مغـذي  مواد مصرف یا غذا مصرف تواندمی جیره در هاتانن یا هافنلپلی باالي . سطح)2(جدول  سبز باشد

-می قرار تاثیر تحت غذایی مواد غذایی ارزش کاهش از طریق را گیاهی هايپروتئین ايارزش تغذیه و عملکرد ،فنلیپلی ترکیبات

 دهـد تشـکیل مـی   1هاکاتچینهاي چاي سبز را فنلگروه غالب پلی .) .2001Lawson et al. ; 1994Jansman et al( هندد
)Jansman et al. 1994.( سـبز داراي   باشـد. چـاي  توان متصور شد وجود بو و طعم عصاره چاي سبز مـی علت دیگري که می

) 1998( Jensen et al. در این راستا ). .1994Jansman et alاست ( 4پینولو آلفا تر 3، ژرانیول2معطري مانند لینالول ترکیبات

ها موجب ایجاد مـزه  ها انجام داد به این نتیجه رسید که انواع متفاوت از کاتچیندر تحقیقی که بر روي مزه انواع مختلف کاتچین
-می تعیین فنلی، ترکیبات سایر ها وکاتچین توايمح توسط اول دردرجه سبز، چاي تندي و تلخی داد نشان شوند. اوتلخ و گس می

تحت تاثیر عصاره  )P>05/0داري (هاي پرورش به طور معنیها و دورهها به جز هفته پنجم در بقیه هفتهافزایش وزن جوجه شود.

سـطوح   باهاي که بودند نسبت به جوجه تغذیه نشدهعصاره مذکور  باهایی که چاي سبز، کاهش نشان داد. به عبارت دیگر، جوجه

). این در حالی بود که اختالف P>05/0د، داراي افزایش وزن بیشتري بودند (تغذیه شده بودنعصاره این نیم و یک گرم در کیلوگرم 
 هاي اول، دوم و دوره آغـازین پـرورش دیـده شـد    عصاره چاي سبز فقط در هفته کیلوگرم در گرم یک و دار بین سطوح نیممعنی

)05/0<P(  گـرم در   یـک  سطح در خصوص به عصاره چاي سبز، حاوي تیمارهاي در خوراك مصرف کاهشتواند آن می لتعکه

 اثـرات  هـا فنـل پلـی  .هاي موجود در چاي سبز باشـد باشد. از طرفی هم ممکن است این تاثیر نیز به علت وجود پلی فنل کیلوگرم
 هـاي بزاقی و آنزیم هايپروتئین و غذایی هايپروتئین با ويق هايکمپلکس تشکیل مثل غذایی هايسیستم در دیگري نامطلوب
هـا در تمـام   عصاره چاي سبز تاثیر منفی بر ضریب تبـدیل خـوراك جوجـه    .)Lopaczyñski & Zeisel 2011( دارند گوارشی

روند خطی افزایشی که با افزایش عصاره مذکور یک طوري). بهP>05/0هاي پرورش به غیر از هفته چهارم داشت (ها و دورههفته

ها بر اثر افزایش عصاره چاي سبز در تواند متاثر از کاهش وزن جوجه). این کاهش میP>05/0در ضریب تبدیل خوراك دیده شد (
 تأثیر به تواند منجرمی غذایی هايفنلپلی سطح و متعاقب آن افزایش سبز چاي عصاره میزان جیره باشد. البته گزارش شده افزایش

  .)Farahat et al. 2016( ضریب تبدیل خوراك شود روي بر منفی خطی

  

                                                        
1 Catechins 
2 Linalool 
3 Geraniol 
4 α-Terpineol 
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و  )روزگی 1-42هاي چاي سبز و رزماري بر عملکرد در کل دوره (. اثر سطوح مختلف عصاره2جدول 

  .روزگی 42شاخص اقتصادي در سن 

Table 2. Effect of different levels of green tea and rosemary extracts on broilers 

performance at whole period (1st-42nd days of age) and economical index at 42nd day of 

age. 

  
Means (± standard error of means) within each column with no common superscripts differ significantly at p≤0.05. 

  
 سبز چاي عصاره با شده تغذیه هايجوجه رشد عملکرد رد توجهی قابل ) بهبودKaneko et al. )2001در همین زمینه 

 در را گوشـتی  هـاي جوجـه  خوراك مصرف و وزن کاهش آنها این، بر نکردند. عالوه مشاهده کیلوگرم در گرممیلی 300سطح  در

با نتایج تحقیـق  نتایج گزارش شده که نمودند  گزارش کیلوگرم، بر گرممیلی 500تا  خوراك در عصاره چاي سبز دز افزایش هنگام
 غـذایی  جیره در سبز چاي از درصد 5و  5/2، 1که سطوح  دادند گزارش) Guray et al. )2011همچنین  حاضر مطابقت داشت.
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مختلف  سطوح تاثیر بررسی منظور که به دهد. اما در آزمایشیمی کاهش را هاجوجه بدن وزن خطی صورت به هاي گوشتیجوجه

 آمده دستبه انجام گرفت نتایج گوشتی هايجوجه عملکرد کیلوگرم) بر بر گرممیلی 2000و  1000، 500، 250سبز ( چاي عصاره
 خـوراك  مصـرف  متوسـط  روزانـه،  وزن افزایش متوسط بدن، (وزن رشد عملکرد پارامترهاي در تیمارها عدم اختالف بین از حاکی

 پودر باالي سطوح ) اثرات2012( .Shomali et al یدر پژوهش). Farahat et al. 2016خوراکی) بود ( تبدیل وضریب روزانه

 مصـرف  بـدن،  وزن در هـا تفاوت که کردند بررسی هفته دو مدت به گوشتی هايجوجه عملکرد بر درصد) را 4یا  2، 1سبز ( چاي
 .Erener et alهمچنـین   بود که این نتایج با نتایج تحقیق انجام شده منافات داشـت.  اندك نیز خوراك و ضریب تبدیل خوراك

 وزن سبز چاي عصاره کردند، گوشتی اضافه هايجوجه غذایی جیره به گرم در کیلوگرم) را 2یا  1تازه ( سبز چاي ) عصاره2011(
 چـاي  کننـده  مصرف هايگروه پرورش دوره داد. در این تحقیق در کل افزایش را الشه درصد و وزن ضریب تبدیل خوراك، بدن،

 گرم آنتیمیلی 400 تا 200 که بردند نیز پی) El-Deek et al. )2012از سویی کردند.  مصرف غذا شاهد گروه پرندگان از بیشتر
 روز در گـرم  9/30بـه   روز در گـرم  6/29از  را آن خطـی  طور به و گذاشته تأثیر غذا از چاي سبز برمصرف شده استخراج اکسیدان

 گیري، عصاره و تولید شرایط همچنین و سبز چاي اولیه مواد منبع افزایش داد که این نتایج با نتایج تحقیق حاضر مغایرت داشت.
ه و مطالعـات  مطالع این میان هامطابقت عدم ).Labbe et al. 2006دارد ( شده حاصل عصاره شیمیایی ترکیب بر مستقیم تأثیر

-کاتچیناپی گالوکاتچین،اپی اتچین،کاپی مانند آن اصلی ترکیبات کاتچینو محتواي در تفاوت به مربوط تواندمی انجام گرفته قبل

   ).Khan 2014( باشد مطالعات این در رفته کاربه سبز چاي عصاره و سبز چاي گاالتگالوکاتچیناپی گاالت،

در تحقیق حاضر، عصاره رزماري به جز هفتـه چهـارم و دوره   : هاي گوشتیاثر عصاره رزماري بر عملکرد جوجه

عصاره رزماري  کیلوگرم در گرم که سطح نیمطوريها شد، به) در مصرف خوراك جوجهP>05/0دار (آغازین موجب اختالف معنی

 )P>05/0عصاره رزماري شد ( درکیلوگرم گرم ) و سطح یکP≤05/0منجر به بیشترین خوراك مصرفی در مقایسه با سطح صفر (

-میکروارگانیسم روي مثبت بر اثرات داراي آن رارف روغن و است گوارش محرك دهد،می افزایش را اشتها رزماري . گیاه)2(جدول 

نیـز   عصاره رزمـاري  کیلوگرم در گرم یک سطح در مصرف خوراك کاهش باشد.می ايمعده تک حیوانات و طیور در ايروده هاي
 غذا ماندگاري یشافزا باعث که باشد رزماري گیاه سلولی دیواره در موجود سلولز مخصوصاً فیبرخام، باالي مقدار علت به تواندمی

 .)Ghazalah & Ali 2008( شودمی هاجوجه غذایی جیره در بیشتر فیبر منابع از استفاده اثر بر گوارش دستگاه فوقانی بخش در
- و کل دوره پرورش تاثیر معنیهاي اول، سوم، ششم و دوره پایانی هاي گوشتی در هفتهعصاره رزماري بر روي افزایش وزن جوجه

عصاره رزماري باالترین افزایش وزن را در جوجـه هـاي گوشـتی     کیلوگرم در گرم که سطح نیمطوري، به)P>05/0( داشت داري

 در گـرم  هایی باشد که از نـیم تواند به علت افزایش خوراك مصرفی در جوجهمی مسئله این که شدنسبت به دو سطح دیگر باعث 
 ترکیبات علت به تواندهمچنین می رزماري عصاره کیلوگرم در گرم نیم حسط در رشد رزماري بهره بردند. افزایش عصاره کیلوگرم

). Lopez-Garcia et al. 2004شود (می آنزیمی هايسیستم توسط پروتئین سنتز تحریک موجب که باشد رزماري اکسیدانآنتی
بهتـري   خـوراك  تبدیل ضریب ودند،ب نکرده مصرف رزماري عصاره که هاییجوجه اول، دوم و دوره آغازین پرورش، هايهفته در



  )1398، پاییز 3، شماره 11مجله بیوتکنولوژي کشاورزي (دوره 
 

  
٩٦ 

 Agricultural Biotechnology Journal; Printing ISSN: 2228-6705, Electronic ISSN: 2228-6500  
 

 

 دوره حتـی پایـان   و پایـانی  دوره در مخصوصاً پرورش دوره طول افزایش ). باP>05/0( داشتند هاي سایر سطوحجوجه به نسبت

 در گـرم  یـک  و صفر سطوح به نسبت رزماري عصاره درکیلوگرم گرم نیم سطح در خوراك تبدیل ضریب که شد مشاهده پرورش،
 رشـد  افـزایش  باعث که غذاست، از استفاده در آنها بیشتر بازده علت به گیاهان عصاره بهینه اثر ).P>05/0( شد ربهت آن کیلوگرم

 و (آویشـن،رزماري  1البیاته خانواده گیاهان مخصوصاً آنها عصاره و گیاهان دهدمی نشان که است دسترس در شوند. شواهديمی
 خصوصـیات  از بسـیاري  برگیرنـده  در هستند، هضم و اشتها محرك که این بر وهعال که هستند فنلی ترکیبات کوهی) داراي پونه

 داراي کـه  هسـتند  متفـاوتی  ترکیبـات  داراي گیاهان این که شده عنوان چنیناست. هم اکسیدانآنتی و قارچی ضد ضدمیکروبی،
 بهبـود  بـر  گیاهان این اثر مکانیسم ه. اگرچ)Hernández et al. 2004( هستند حیوان فیزیولوژي و متابولیسم بر حیاتی فعالیت

 بهبـود  وزن، بهبـود  خوراك، مغذي مواد از طیور بهینه استفاده در شده گفته عوامل کلی طور به اما نیست، مشخص طیور عملکرد

  ).Hernández et al. 2004هستند ( موثر طیور عملکرد بهبود مجموع و در تبدیل ضریب

هـاي گوشـتی شـد    عصاره سبز چاي موجب کاهش وزن نهایی جوجه: دياثر عصاره چاي سبز بر عملکرد اقتصا

)05/0<P05/0دار بود () اما این کاهش در بین سطوح نیم و یک گرم در کیلوگرم خوراك معنی<P(  جدول)بـه  توانـد می که )2 
که  دادند گزارش )Yang et al. )2003 در پژوهشی هاي گوشتی باشد.تاثیر منفی عصاره چاي سبز بر روي عملکرد جوجه خاطر

که  دهدمی کاهش را هاجوجه بدن وزن خطی صورت به هاي گوشتیجوجه غذایی جیره در سبز چاي از درصد 5و  5/2، 1سطوح 
-جوجه بدن اي در وزنمالحظه قابل ) افزایشSarker et al. )2010همچنین  .با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت آنهانتایج 

 این میان هامطابقت عدم کردند. در دوره پایانی مشاهده سبز چاي یک درصد سطح با مقایسه م درصد درنی هاي گوشتی در سطح
 مواد مطالعات و منبع این در رفته کار به سبز چاي عصاره و سبز چاي هايفنلپلی محتواي در تفاوت به مربوط تواندمی مطالعات

داري شـاخص تولیـد اخـتالف معنـی     ).Khan 2014چـاي سـبز باشـد (    گیـري عصاره و تولید شرایط همچنین و سبز چاي اولیه
)05/0<P( ) 05/0در تمام سطوح آزمایش داشت، بهترین شاخص مربوط به سطح فاقد عصاره چاي سبز<P( این اختالف بهبود . -

   علت تفاوت در وزن نهایی و ضریب تبدیل خوراك سطوح مختلف ایجاد شد.

هاي گوشتی در سـطح نـیم گـرم در کیلـوگرم عصـاره      وزن نهایی جوجه: صادياثر عصاره رزماري بر عملکرد اقت

باالتر از سطح یک گرم در  )P>05/0داري (طور معنی) اما بهP≤05/0رزماري، به لحاظ عددي باالتر از سطح بدون رزماري بود (

تاثیر آن بـر  بررسی از روغن رزماري و  ) با استفاده2009( .Fotea et alدر همین راستا  .)2(جدول  کیلوگرم عصاره رزماري بود
 پرورش شد. 42هاي گوشتی نشان دادند که سطح نیم درصد روغن رزماري باعث بیشترین افزایش وزن در پایان روز عملکرد جوجه

- به ) اماP≤05/0شاخص تولید نیز در سطح نیم گرم در کیلوگرم عصاره رزماري، به لحاظ عددي بیشتر از سطح بدون رزماري بود (

علـت تفـاوت در وزن نهـایی و    تواند بهبیشتر از سطح یک گرم در کیلوگرم عصاره رزماري بود که می )P>05/0داري (طور معنی
                                                        
1 Labiateae  
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  ضریب تبدیل خوراك سطوح مختلف ایجاد شده باشد.

در تحقیق حاضر مصـرف عصـاره چـاي سـبز منجـر بـه کـاهش مـالون         : اثر عصاره چاي سبز بر کیفیت گوشت

که افزایش عصاره چاي سبز جیره موجب بوجود آمدن یک روند طوري). بهP>05/0هاي گوشتی شد (ر گوشت جوجهالدهاید ددي

 محصول الدهاید،مالون دي. )3(جدول  )P>05/0هاي کشتار شده گردید (گوشت جوجه آلدهاید دي کاهشی خطی در مقدار مالون
 یـرد گ قـرار  استفاده مورد لیپید پراکسیداسیون میزان براي شاخصی عنوان هب تواندمی اشباع، غیر چرب اسیدهاي اکسیداتیو تخریب

)Farahat et al. 2016.( سبز محققان زمانی که چاي توسط دیگر گوشتی بافت الدهاید مالون دي سطح در مشابه هايکاهش 

 اکسیداسیونی ضد تواند به خواصا میاین مسئله ر .)Eid et al. 2003( شد، مشاهده گردید گنجانده هاجوجه غذایی هاي جیره در
 محفاظت سلول هايمولکول از سلولی، دیواره تثبیت متعاقباً و آزاد هايرادیکال کردن پاك با که داد، نسبت سبز چاي هايفنلپلی

گرفته فـوق  در تمامی تحقیقات انجام  ).Sahin et al. 2010شوند (می لیپیدي پراکسیداسیون شروع مهار یا تاخیر موجب و کرده

  عصاره چاي سبز موجب باال بردن کیفیت گوشت تازه و گوشت ذخیره شده گردید که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشت.

در تحقیق حاضر سطح نیم گرم در کیلوگرم از عصاره رزماري موجب کاهش : اثر عصاره رزماري بر کیفیت گوشت

اما در سطح صفر و یک گرم در کیلوگرم این عصاره کاهش  ،)P>05/0( شدالدهاید نسبت به سطح بدون رزماري مقدار مالون دي

 باشد. رزماري گیاه اکسیدان آنتی علت اثرتواند بهکه می) 3(جدول ) P≤05/0( الدهاید مشاهده نشدداري در مقدار مالون ديمعنی

تغذیه با رزمـاري باعـث   شود. می زیاد اکسیدانی آنتی فعالیت به منجر که است یفنل ترکیبات باالي سطوح حاوي رزماري عصاره
شود. در چنین مواردي غلظت چنین ترکیباتی در خون و گوشت دو برابر خون و گوشت افزایش آلفاتوکوفرول در گوشت و خون می

 Karpinská etشود (کوفرول در بافت میگفته شده که ترکیبات رزماري باعث احیاء آلفاتو و همچنینشود هاي شاهد میجوجه

al. 2000.( بـه  کـه منجـر   غلظتـی  اما یابد،می افزایش اکسیدانیآنتی فعالیت ،عصاره غلظت افزایش با کلی، روند یک عنوان به 
 آزمون هب بستگی مشابه عصاره براي همین اصل بر و دارد عصاره به بستگی داريمعنی طور شود به اکسیدانیآنتی فعالیت حداکثر
تواند علت عدم تفاوت بین سطوح عصاره رزماري استفاده شده در تحقیق حاضر باشد. زیرا در اکثر دارد که می اکسیدانآنتی فعالیت

 .Moure et alآمد ( بدست درصد 05/0 غلظت از استفاده با اکسیدانیآنتی فعالیت حداکثر طبیعی، هايعصاره تحقیقات بر روي

2000.(   

ن با تـراکم بسـیار   یلیپوپروتئ گلیسرید،در آزمایش حاضر مقدار تري: هاي خونیچاي سبز بر فراسنجهاثر عصاره 

هاي گوشتی که از عصاره چاي سبز با تراکم زیاد خون جوجه تئینلیپوپرو /با تراکم کم تئینن با تراکم زیاد و لیپوپرویکم، لیپوپروتئ
(جـدول   )P>05/0( ه از سطوح نیم و یک گرم در کیلوگرم عصاره مذکور بهره بردندهایی بود کاستفاده نکرده بودند کمتر از گروه

4(.  
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ه ارائه شده ب کیتوریوباربیتمقدار اسید  هاي چاي سبز و رزماري بر. اثر سطوح مختلف عصاره3جدول 

درجه  4روزگی ذخیره شده در دماي  42سینه در سن  هايعنوان مقدار مالون دي الدهید از ماهیچه

  .روزگی 30و  1لیسیوس در س

Table 3. Effect of different levels of green tea and rosemary extracts on thiobarbituric acid 

(TBA) value mean presented as malondialdehyde (MDA) content (±SEM) of breast 

muscles at 42nd days of age stored at 4ºC for 1 and 30 days of age. 

  
Means (± standard error of means) within each column with no common superscripts differ significantly 
at p≤0.05. 
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تا  300کردن  اضافه خون با سرم چربی بر داريمعنی اثرآزمایشات خود  در نتایج) Khaligh et al. )2011 در پژوهشی

 گرممیلی 500البته مقدار کلسترل کل در سطح  نیاوردند. دست به سبز چاي پودر یا ره چاي سبزعصا کیلوگرم در گرممیلی 3000
دلیـل کـاهش    ).P>05/0خـوانی داشـت (  داشت که در این مورد با نتایج تحقیق حاضر هـم  کیلوگرم عصاره چاي سبز کاهش در

 باشد، سبز چاي فنلپلی 1هیپوالیپیدمیک و رولیمیکهیپوکلست خواص تواند به علتکلسترول در تحقیق حاضر و مطالعات دیگر می

 غیر طریق از کبد در کلسترول سنتز مهار یا مدفوع و دفع افزایش و صفراوي و غذایی رژیم کلسترول جذب کاهش طریق از که یا

ش کلسترول و موجب کاه کیناز مونوفسفات آدنوزین سازيفعال و ردوکتاز Aکوآنزیم گلوتاریل متیل-3-هیدروکسی-3شدن  فعال
با  تئین) در فراسنجه لیپوپرو2003( .Yang et al نتایج تحقیق حاضر با نتایج ).Khaligh et al. 2011شوند (چربی خون می

ن با تراکم کم را در مقایسه با یهاي چاي سبز به جیره غذایی، لیپوپروتئگزارش دادند که افزودن فرآورده آنهاتراکم کم یکسان بود 
). نتایج P≤05/0( دهد، اگرچه تفاوت قابل توجهی وجود نداشت که نتایج همسو با نتایج آزمایش حاضر بوداهش میگروه کنترل ک

در پالسماي خون شد که ایـن مسـئله    2اسید آنان همچنین نشان داد افزودن فرآورده چاي سبز باعث افزایش دوکوساهگزائنوئیک
اسـید،   اما تفاوت زیادي مشاهده نشد. سطح بهینـه دوکوسـاهگزائنوئیک   کاهش محتواي کلسترول گوشت جوجه را بدنبال داشت،

 مختلفـی  خون و کلسترول خون ایفا نماید. مطالعات می تواند نقش بسزایی در کنترل فشار 3متعلق به گروه اسیدهاي چرب امگا 

 آن خصـوص  به است داده کاهش را کم ن با تراکمیلیپوپروتئ اکسیداسیدن فنلی، ترکیبات آزمایشگاهی شرایط در که اندداده نشان
و  ن با تراکم کمیلیپوپروتئ و چربی اکسیداسیون محافظت باعث طورکلی به که دارند بیشتري هیدروکسیل هايگروه که هايفنل

) نشان دادند که افزودن چاي 2004( El-Deek & Al-Harthiهمچنین  ).Moon et al. 2006شوند (در خون می آنهاافزایش 
گرم در کیلوگرم غذاي جوجه تاثیر قابل توجهی بر چربی پالسما، کلسـترول، آسـپارتات آمینوترنسـفراز و آالنـین      5میزان  سبز به

 ).P≤05/0با نتایج تحقیق حاضـر مطابقـت داشـت (   آالنین آمینوترنسفراز  آمینوترنسفراز ندارد. نتایج بدست آمده تنها در فراسنجه
درصـد   75/0و  50/0، 25/0هاي چاي سبز پودر شده در سطوح که افزودن گل نددریافت) Abdel-Azeem )2005 عالوه بر این

دهد. همچنین معلوم شده که با افزایش سـطح چـاي سـبز از    غذایی بلدرچین ژاپنی تولید حداقل آنتی بادي را افزایش می جیرهبه 
یابد. در آزمایش حاضر نیز با افزایش د افزایش مین با تراکم زیایدرصد چربی خون کاهش یافته و لیپوپروتئ 75/0درصد به  25/0

 بعضـی از  میـان  هـا مطابقـت  ). عـدم P≤05/0( دار نبـود ن با تراکم زیاد افزایش داشت اما معنییسطح عصاره چاي سبز لیپوپروتئ

هـاي  ط و روشهاي موجود در منبع چاي سبز مورد آزمـایش و شـرای  فنلپلی محتواي در تفاوت به مربوط تواندفوق می مطالعات
  گیري باشد. مختلف عصاره

در تحقیق حاضر مقدار آنزیم کبدي آسپارتات آمینوترنسفراز در بیست و : هاي خونیاثر عصاره رزماري بر فراسنجه

هاي گوشتی در سطح یک گرم در کیلوگرم عصاره رزماري کاهش بیشتري نسبت به دو سطح یک روزگی و کلسترول خون جوجه

                                                        
1 Hypocholesterolimic and hypolipidemic 
2 Docosahexaenoic acid 
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داري را در سطوح آزمـایش نشـان نـداد    این آنزیم در پایان دوره پرورش تفاوت معنی). 5(جدول  )P>05/0(ت دیگر آزمایش داش

)05/0≥P(  جدول)آنزیم کبدي آالنین آمینوترنسفراز اما برعکس آسپارتات آمینوترنسفراز در پایان دوره این کاهش را نمایـان  )6 .
تـاثیر   بر پارامترهاي خونی نتیجه گرفتند ) در بررسی اثر برگ گیاه رزماري2011( .Polat et al همین راستادر  ).P>05/0(نمود 

دار نبود. نتایج بررسی دار و در مورد اوره و آالنین آمینوترنسفراز معنیبرگ رزماري بر کلسترول کل و آسپارتات آمینوترنسفراز معنی

هاي کبدي در سن بیست و یک روزگی مشابه بررسی فوق نزیمانجام شده فوق با نتایج آزمایش حاضر مطابقت داشت البته نتیجه آ
شده و بر روي مکانیسم اکسید شـدن موثرنـد و موجـب تثبیـت      1اکسید دیسموتاز-بود. رزماري موجب افزایش فعالیت سرم سوپر

از به حداقل خود آسپارتات آمینوترنسفر رود و غلظتباال می 2همچنین با مصرف رزماري غلظت سرولوپالسمین .شوندکلسترول می
دهد که پودر رزمـاري در عملکـرد بهتـر کبـد نقـش دارنـد. پـودر رزمـاري داراي ترکیبـات فنلـی و           این نتایج نشان می رسد.می

 Polatاکسیدانی است، که باعث شده آنها در عملکرد بهتر کبد نقش داشته باشند. نقش رزماري در بهبود عملکرد کبد، توسط آنتی

et al. )2011ید شد.) تائ  

ین اختالف ااما  ،هاي گوشتی کاهش نشان داددر تحقیق حاضر وزن زنده جوجه: اثر عصاره چاي سبز بر خصوصیات الشه

یج ). اما نتاP>05/0د (شهاي مختلف الشه (ران، سینه و بال) نیز کاهش قابل توجهی مشاهده ). در بخشP≤05/0دار نبود (معنی

در ایـن   .)7(جـدول   )P>05/0مطالعات فوق با مصرف عصاره چاي سبز کـاهش داشـت (   مقایسه درصد چربی بطنی شبیه نتایج

ار داشتند. تاثیر آن قر هایی از برخی از بخش هاي الشه تحتچه نسبت اگر ،مطالعه درصد الشه تحت تاثیر چاي سبز قرار نگرفت
ایشی کاهش داشت. هاي آزمل در همه گروهکه گوشت بادرصد افزایش یافت درحالی 5/1طور مثال نسبت گوشت ران در سطح به

ذعـان  اهاي مشابه نیـز  کیفیت و درصد چربی محوطه شکمی با مصرف پودر چاي سبز به میزان قابل توجهی کاهش یافت. یافته

و بدن  کاهش وزن ،ذاکاهش مصرف غ منجر بهیابد هاي فرعی چاي سبز در جیره ماکیان افزایش میکردند که وقتی سطح فرآورده
-قات میاختالف در نتایج تحقیق حاضر با دیگر تحقی .)Biswas & Wakita 2001شود (میدرصد چربی شکمی مرغ  کاهش

 زیـرا منبـع   ل شده باشد.گیري آن حاصعلت تفاوت در عملکرد رشد ناشی از منابع مختلف چاي سبز و نحوه تهیه و عصارهتواند به
البته نوع و و  دارد شده صلحا عصاره شیمیایی ترکیب بر مستقیم تأثیر گیري، عصاره و تولید شرایط همچنین و سبز چاي اولیه مواد

ها ایش طول روده جوجهدر این آزم .)Labbe et al. 2006( تواند در اختالف وزن ران این دو تحقیق دخیل باشدنژاد مرغ نیز می
ز مانند مطالعه صاره چاي سبالبته در آزمایش حاضر نیز ع تر از طول روده در گروه شاهد بود.در گروه سطح باالي چاي سبز کوتاه

   ).P>05/0فوق موجب کوتاهی طول دئودنوم، ژزنوم و ایلیوم شد (

  

                                                        
1 Super oxide dissmvtaz 
2 Ceruloplasmin 



 1398و همکاران،  محمدي سراییعلی

 

101 

 Agricultural Biotechnology Journal; Printing ISSN: 2228-6705, Electronic ISSN: 2228-6500  
 

گرم روزگی (میلی 42ترکیبات پالسما در سن هاي چاي سبز و رزماري بر . اثر سطوح مختلف عصاره4جدول 

  .)بر دسی لیتر

Table 4. Effect of different levels of green tea and rosemary extracts on plasma constitutes 

at 42nd day of age (mg/dl). 

  
Means (± standard error of means) within each column with no common superscripts differ significantly 

at p≤0.05. 
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روزگی (واحد بر  21هاي کبدي در سن نزیمآهاي چاي سبز و رزماري بر . اثر سطوح مختلف عصاره5جدول 

  .لیتر)

Table 5. Effect of different levels of green tea and rosemary extracts on liver enzymes at 

21st day of age (U/L). 

  
Means (± standard error of means) within each column with no common superscripts differ significantly 

at p≤0.05.  
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روزگی (واحد بر  42هاي کبدي در سن آنزیمهاي چاي سبز و رزماري بر . اثر سطوح مختلف عصاره6جدول 

 .لیتر)

Table 6. Effect of different levels of green tea and rosemary extracts on liver enzymes at 

42nd day of age 

 
Means (± standard error of means) within each column with no common superscripts differ significantly 

at p≤0.05. 

  

) در مورد عدم تـاثیر  Ocak et al. )2008نتایج تحقیق حاضر با نتایج : اثر عصاره رزماري بر خصوصیات الشه

 .)7(جدول  )P>05/0( اخلی اختالف مشاهده شدهاي دولی در وزن برخی از اندام )P≤05/0(پودر رزماري بر وزن الشه مشابه بود 

ولی وزن قلب در ، )P≤05/0(در تحقیق حاضر وزن سنگدان، لوزالمعده و پیش معده در سطوح مختلف آزمایش داراي اختالف نبود 

فزایش ) نیز حاکی از ا2009( .Lavinia et al در همین راستا. )P>05/0(سطح یک گرم در کیلوگرم عصاره رزماري کاهش یافت 

دار هاي کوچک و کاهش طول روده کور در استفاده از مخلوط آویشن و سیر داشت. در تحقیق حاضر هم اختالف معنـی طول روده
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ی به علت تـاثیرات فیتوژنیـک، از طریـق تثبیـت     یگیاهان دارو ).P>05/0(در وزن، وزن نسبی و طول روده کوچک مشاهده شد 

 & Lee( هاي گوارشـی بـر سـالمتی طیـور نقـش دارنـد      عوامل بیماریزا و بهبود تولید آنزیممیکروفلور روده، جلوگیري از استقرار 

Shibamoto 2002هاي احشایی (روده بزرگ و کوچـک)  ) و شاید این عوامل دلیل عمده تاثیر گیاهان دارویی بر مشخصات اندام
  در مطالعات گذشته محققین و تحقیق حاضر باشد.

 )P>05/0شت (داري بر وزن طحال و وزن نسبی آن نداعصاره چاي سبز تاثیر معنی: اثر عصاره چاي سبز بر ایمنی

 هايسلول به B هايفوسیتلن تمایز و تکثیر افزایش با را ایمنی هايسلول بدن، در هااکسیدانآنتی کافی سطوح . حضور)7(جدول 
 سـبز  چـاي  ايهـ فنلپلی این، بر ). عالوهHashemi & Davoodi 2012کند (می حفظ اکسیداتیو و نامساعد محیط از پالسما

 و طحـال  در T هـاي سـلول  جمعیـت  افزایش باعث بنابراین است، Foxp3 و 10-اینترلوکین  بیان تحریک توانایی دهنده نشان
  ).Wong et al. 2011شود (می لنفاوي هايغده

دار رزماري موجب افـزایش معنـی   در تحقیق حاضر سطح یک گرم در کیلوگرم عصارهبر ایمنی:  اثر عصاره رزماري

 و 1 ،5/0 سطح ) که از سه2008( Ghazalah & Ali. نتایج مطالعه )7(جدول  )P>05/0وزن طحال نسبت دو سطح دیگر شد (

 و عملکرد بر رشد محرك عنوان به رزماري روزگی) برگ 49-29پایانی ( روزگی) و 28-7رشد ( دوره جیره در رزماري گیاه درصد 2

 درصد و یافت بهبود گوسفند خون قرمز هايگلبول تزریق علیه شده تولید بادياستفاده شد، نشان داد آنتی گوشتی هايجهجو ایمنی
توانند ي آنها میداشت که با نتایج تحقیق حاضر منطبق بود. گیاهان وعصاره افزایش شاهد گروه با مقایسه در لیمفوئیدي هاياندام

هـاي ایمنـی سـلولی و همـورال     افزایش پاسـخ  و ها و کلستریدیوم پرفریجنسجمعیت کلی فرمکاهش  سبب بهبود عملکرد رشد،
   .) Khazaei et al 2017( ها شوندجوجه

 مقـدار  اثر عصاره چاي سبز بر: 6اینترلوکین  و گاما اینترفرون هايژن نسبی اثر عصاره چاي سبز بر بیان

گرم عصـاره چـاي سـبز در     1) و استفاده از سطوح صفر و P˂05/0دار بود (معنیهاي گوشتی جوجه کبد گاما اینترفرون ژن بیان
داشـت   بـر  هاي گوشـتی را در کبدي جوجه گاما اینترفرون ژن بیان ترتیب منجر به بیشترین و کمترین مقدار کیلوگرم خوراك به

)05/0˂P(  جدول)8(در بررسی که توسط . Chacko et al. )2010گالوکاتچین گاالت موجود در دید اپی) انجام شد گزارش گر

کـه  شـوند. از آنجـایی  مـی  4CD(+)هـاي  سبب ممانعت از تکثیـر سـلول   6هاي اینترلوکین چاي سبز از طریق کاهش بیان گیرنده
 Lillehoj & Lillehojدارد ( 6اینترلـوکین   و گامـا  اینترفـرون  نقش القایی درتولیـد  B هايبر لنفوسیت با تاثیر 6-اینترلوکین

2000; Lillehoj et al. 2011 تواند از مقدار اینترفرون گاما نیز کاهش یافته و می 6)، لذا با مصرف عصاره چاي سبز اینترلوکین

   بکاهد چنانچه این حالت در تحقیق حاضر نیز دیده شد.
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ي هاوزن نسبی مربوط به ایمنی، اندام هاي چاي سبز و رزماري بر. اثر سطوح مختلف عصاره7جدول 

  .روزگی (درصد) 42اقتصادي و چربی بطنی در سن 

Table 7. Effect of different levels of green tea and rosemary extracts on relative weight of 

immunity related, economical organs and abdominal fat at 42nd day of age (%). 

  
Means (± standard error of means) within each column with no common superscripts differ significantly 

at p≤0.05. 
سطوح مختلف عصاره رزماري بر : 6اینترلوکین  و گاما اینترفرون هايژن نسبی اثر عصاره رزماري بر بیان

 در سـبز  چـاي  عصاره گرم 1و  5/0 سطوح از استفاده ) وP˂05/0بود ( دارمعنی گوشتی هايجوجه گاما اینترفرون ژن بیان مقدار
 برداشـت  در را گوشـتی  هايجوجه کبدي ياینترفرون گاما ژن بیان مقدار کمترین و بیشترین به منجر ترتیب به خوراك کیلوگرم

)05/0˂P(  جدول)8( . در تحقیقی کهELnaggar et al. )20165/0، 25/0در چهار سطح  رزماري برگ عصاره ) انجام شد از ،
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 و خـون  پارامترهاي رشد، جهت بررسی عملکرد گوشتی هايجوجه غذایی جیره در طبیعی اکسیدانآنتی عنواندرصد به 1و  75/0

داري را نسبت درصد افزایش معنی 25/0. تغذیه با عصاره برگ چاي بخصوص در سطح شداستفاده  گوشتی هايجوجه ایمنی پاسخ
 ر نیز این افزایش قابل توجه در بیان ژن اینترفرون گاما نیز دیده شـد. ایـن  به شاهد و سطوح دیگر نشان داد که در آزمایش حاض

 کننده تنظیم ایمنی دهد اثراتنتایج نشان می این این، بر دارند. عالوه ذاتی ایمنی بر تحریکی اثر داروي گیاهان که دهدمی نشان

 شده و منتقل بدن ایمنی هايسلول بر )15و  6ینترلوکین ها (اینترفرون گاما، اسیتوکین از باالتر سطوح ترشحات طریق از رزماري
 هاي حاوي بذرجیره که ) دریافتندSoltan et al. )2008 راستا این بخشد. درمی بهبود را سلولی داخل هايپاتوژ برابر در مقاومت

 توسـط  کـه  آنچـه  بـا  تـایج ن دهـد. ایـن  می افزایش گوشتی هايجوجه در را هالنفوسیت و فاگوسیتیک مختلف سطوح در ماريرز
Ghazalah & Ali )2008( و Abd El-Latif et al. )2013بود. در تحقیق حاضـر بـرعکس نتیجـه     هماهنگ آمد، دست) به

  کاهش یافت. 6تحقیقات فوق اینترلوکین 

تواند هاي گوشتی میبر مبناي نتایج حاصل از این تحقیق، افزودن عصاره چاي سبز به جیره غذایی جوجهگیري: نتیجه

هاي مرتبط با چربی سرم خون به فراسنجهو  ،هاي کبدي را کاهشکوچک و آنزیم هاي داخلی، طول رودهعملکرد رشد، وزن اندام
د. همچنین افزودن این عصاره موجب اثرات مثبت بر ارتقاء کیفیت گوشت هن با تراکم زیاد را افزایش دیغیر از کلسترول و لیپوپروتئ

د. همچنین این عصاره با کاهش ش هاي گوشتیافزایش عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه عثبارزماري ده از استفا از سوییشد. 

  به حفظ سالمتی گوشت کمک نمود. الدهاید تولیدي هاي کبدي و مقدار مالون ديهاي چربی سرم خون، آنزیمفراسنجه

  

  تشکر و قدردانی

لـذا  ر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهیه شده است. این مقاله بر اساس رساله دکتري نویسنده اول د

 .ندکندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران سپاسگزاري می حمایتاز نویسندگان 
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در  هاي اینترلوکین و اینترفرونبیان نسبی ژن هاي چاي سبز و رزماري بر. اثر سطوح مختلف عصاره8جدول 

  .وزگیر 42سن 

Table 8. Effect of different levels of green tea and rosemary extracts on relative expression 

of Interleukin and Interferon gamma genes at 42nd day of age. 

  
Means (± standard error of means) within each column with no common superscripts differ significantly 

at p≤0.05. 
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بررسـی بیـان ژن    )1395ضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریـاحی مـدوار علـی (   جعفري دره در امیر حسین، محمدآبادي محمدر
CIB4  هاي مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از در بافتReal Time qPCR.  کنندگان پـژوهش در نشـخوار  مجله

4)4 ،(132-119.  
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