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 چکیده

زمایش به این آ هدف:تواند برای بلدرچین ژاپنی مفید باشد. بذر گیاه شاهی ترکیبات فراوانی دارد که می زمینه مطالعاتی:

 در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد،  لیپیدهایی بذر شاهی هیدروالکلی اثر افزودن سطوح مختلف عصارهمنظور مطالعه 

اده در قالب یک طرح کامالً تصادفی با استفآزمایش  روش کار:انجام شد.  ژاپنی خون و جمعیت میکروبی روده بلدرچین

. تگرفانجام   تکرار هر در جوجه قطعه 14 و تکرار 4 تیمار، 5 بابلدرچین یک روزه )مخلوط دو جنس(  قطعه جوجه 280 از

ر پایان د عصاره هیدروالکلی در یک لیتر آب آشامیدنی بودند. لیترمیلی 2و 5/1، 1، 5/0سطوح صفر )شاهد(،  شامل تیمارها

عیت ها به منظور تعیین جمگیری از محتویات ایلئوم آن( از هر واحد آزمایشی دو جوجه انتخاب و نمونه42دوره )روز 

برای اندازهاز هر قفس  همچنین از ورید بال دو جوجه های الشه توزین شد.سپس برخی از بخشمیکروبی  صورت گرفت. 

مقادیر  :نتایج گیری صورت گرفت.خون LDLو کلسترول  HDLگلیسیرید، کلسترول غلظت سرمی کلسترول کل، تریگیری 

  داری بر خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه،های ژاپنی اثر معنیاضافه شده عصاره شاهی به آب آشامیدنی بلدرچین

های مختلف روده کوچک شامل های داخلی نداشت. طول نسبی قسمتجزای الشه و اندامضریب تبدیل غذایی، وزن نسبی ا

ریشیا اش دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی شاهی بر جمعیت 

ده بودند لیتر عصاره دریافت کرمیلی 5/1و  1، 5/0هایی که سطوح دار نبود اما بلدرچینهای ایلئوم معنیفرمو کلی کلی

-جهنتیدار نبود. (. اثر سطوح مختلف عصاره بر لیپیدهای سرم معنیP<05/0)دارای شمار الکتوباسیلوس باالتری بودند 

پیدهای خون د رشد، اجزای الشه، طول روده و لیشاهی بر عملکربذر به طور کلی، عصاره هیدروالکلی  گیری نهایی:

 ژاپنی موثر نبود.بلدرچین 
 

 بلدرچین ژاپنی، شاهی، عملکرد، لیپیدهای خون، جمعیت میکروبی واژگان کلیدی:

 
 مقدمه 

های افزودن گیاهان دارویی به جیره روی فراسنجه اثر 

گرفته  مطالعه قرار های گوشتی به خوبی موردجوجه رشد

به عنوان محرک تواننداست. ترکیبات گیاهان دارویی می

های جوجهبیوتیکی در تغذیه طبیعی غیر آنتی های رشد

گوشتی به کار روند. با این حال شواهد کمی از اثرات 

mailto:mohammadi@guilan.ac.ir
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 سودمند این ترکیبات بر قابلیت هضم مواد مغذی و یا

های عملکرد روده و ترکیب میکروفلور آن در جوجه

گوشتی وجود دارد که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. شواهد 

تواند محدودی وجود دارد که مصرف گیاهان دارویی می

)محیطی زا را در روده کاهش دهد عوامل بیماریرشد 

از جمله مزایای استفاده از  (.2010اصلی و همکاران 

ها و توان به ساده بودن کاربرد آنگیاهان دارویی می

نداشتن اثرات جانبی سوء در اکثر آنها بر عملکرد حیوانات 

های تولیدی و نیز باقی نماندن بقایای مضر در فرآورده

های گیاهان دارویی، نمود. با استفاده از فرآوردهاشاره 

ها از جمله خواص درمانی توان از مزایای مختلف آنمی

 (. 2008شکوهمند  ) کنندگان سود برددر مصرف

است )دیواکار و  2بواز خانواده شب 1تیزکشاهی یا تره 

ساله و دارای رشد سریع (. این گیاه یک2010همکاران 

ه جوان آن در حالت تازه طعم تند و بوده و برگ و ساق

-های آن صورتی روشن یا سفید و میوهمطبوع دارد. گل

متر و به عرض سانتی  6تا   5اش بیضوی مدور به طول 

متر و بذر آن ریز، قرمز و کمی دراز است میلی 4تا  3

(. از نظر جغرافیایی این گیاه بومی 2013)بداسا و همکاران 

ه است و در نواحی مختلف ایران اروپا و بخش شرقی ترکی

گیاه شاهی از  (.2010یابد )یانماز و همکاران پرورش می

تیره چتریان است و دارای خاصیت دارویی بوده و باعث 

این گیاه   .شودگلیسرید و کلسترول خون میکاهش  تری

حاوی استرول، ساپونین، گلیکوزینوالت، گلوکوزیدهای 

ایزوتیوسیانات و  ترپنوئیدها،حاوی سولفور، ایندول، 

های ثانویه مانند ترکیبات فنولی ازجمله تانن و متابولیت

(. عالوه برآن 2012دانهل و همکاران فالونوئیدها است )

های طبیعی مانند توکوفرول و اکسیداندارای آنتی

این گیاه (. 2010کاروتنوئید است )دیواکار و همکاران 

کتری )در مقابل با التهاب، ضد ضد دارای خواص

واریته  میکروکوکوس پیوجنسو  باسیلوس سابتلیس

-اندام (.2011انگل است )آگاروال و ورما  ارئوس( و ضد

های مختلف گیاه حاوی ترکیبات با وزن مولکولی کم مثل 

                                                           
Lepidium sativum1 

ها، نوکلئوتیدها و مواد با وزن قندها، مواد معدنی،  ویتامین

های و پروتئین هاساکاریدها، آنزیممولکولی باال مثل پلی

(. تحقیقات نشان داده 2006دیگر است )بیس و همکاران 

و کاهش  HDL است شاهی  باعث افزایش کلسترول 

)چوهان و  و انسان سرم در موش  LDLکلسترول

،  کاهش غلظت کلسترول تام  (1982مقیمی ؛ 2012همکاران 

کاهش  ( و همچنین1994در سرم خرگوش نر بالغ )صالح 

التا شود )در سرم خرگوش می VLDLو LDLکلسترول 

شاهی در موش باعث کاهش قند و  (.2011و همکاران 

شود )آماوی و الجمال سرم  می  HDLکلسترول افزایش 

گذار باعث های تخم(. افزودن شاهی به جیره مرغ2012

-مرغ شده است )البهبود ضریب تبدیل غذایی و تولید تخم

تواند جذب لیپید را کاهش دهد و شاهی می (.2013تایی 

علی و  ؛1982موجب افزایش دفع لیپید شود )مقیمی 

استفاده از ترکیباتی که باعث کاهش لیپید  (.2013همکاران 

تواند باعث کاهش چربی الشه طیور گردد. خون شود، می

با توجه به خصوصیات گیاه شاهی و از آنجائیکه در مورد 

بلدرچین ژاپنی گزارش اثر عصاره هیدروالکلی آن بر 

زیادی وجود ندارد، این تحقیق با هدف بررسی اثر عصاره 

هیدروالکلی بذر شاهی بر عملکرد، لیپیدهای خون و فلور 

 .میکروبی روده بلدرچین ژاپنی  انجام شد

 

 هامواد و روش

 280آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از 

 5لوط دو جنس( با قطعه جوجه بلدرچین یک روزه )مخ

قطعه جوجه بلدرچین در هر تکرار از  14تکرار و  4تیمار، 

روزگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل  42تا  1سن 

 5/1، 1، 5/0تیمار شاهد )بدون مصرف عصاره( و سطوح 

لیتر عصاره هیدروالکلی بذر شاهی در یک لیتر میلی 2 و

در این آب آشامیدنی بودند. عصاره مورد استفاده 

 آزمایش از شرکت ابن ماسویه تهران تهیه شد. در طول

 هایگروه همه برای محیطی شرایط آزمایش دوره

 36ا در سه روز اول پرورش یکسان بود. دم آزمایشی

Cruciferae2 
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لسیوس در نظر گرفته شد و با افزایش سن به درجه س

ازای هر چهار روز سه درجه از دمای سالن کاسته و در 

 60-50شد. میزان رطوبت سالن  درجه تنظیم 24دمای 

درصد در نظر گرفته شد و پرندگان به صورت آزاد به 

خوراک و آب سالم دسترسی داشتند. اجزاء و ترکیبات 

شیمیایی جیره غذایی مورد استفاده در دوره پرورش که 

 مطابق جداول استاندارد احتیاجات غذایی جوجه بلدرچین

(NRC, 1994 ) نشان داده شده  1تهیه شده بود، در جدول

گیری و ها در پایان هر هفته اندازهبلدرچین وزن. است

گیری شد. با در پایان هر هفته اندازه خوراک مصرفی

ها میانگین افزایش وزن روزانه، استفاده از این داده

میانگین خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی 

ده آزمایش از هر تکرار دو پرن 42محاسبه شد. در روز 

)یک نر و یک ماده( انتخاب وپس از توزین، ذبح شدند و 

بازده الشه و اجزای الشه شامل سینه، ران، بال، چربی 

بورس فابریسیوس با ترازوی  بطنی، چربی گردنی واندام

ها گرم( توزین و نسبت وزن آن 1/0)حساسیت دیجیتال 

جهت تعیین جمعیت میکروبی  به وزن زنده محاسبه شد.

ها، پس از باز کردن حفره شکمی، ایلئوم از وجهایلئوم ج

و راست روده  و محل اتصال آن به سکوم ناحیه زائده مکل

متر از ایلئوم با قیچی استریل جدا شده و حدود دو سانتی

های استریل تخلیه و برای بررسی به داخل میکروتیوب

الکتوباسیلوس و   کلی، اشریشیاهای  میکروبی جمعیت

تا زمان کشت  سلسیوسدرجه  -20دمای  فرم درکلی

مهر و همکاران میکروبی ذخیره شدند )روستائی علی

ایلئوم را در لوله آزمایشی حاوی  (. یک گرم از نمونه2014

)بافر فسفات( استریل  منتقل شد و پس  PBS لیتر نه میلی

انجام شد. جهت  10-5سازی تا دقیقه ورتکس، رقیق 3از  

ت     قر های میکرولیتر از هریک از سری 200ها کشت نمونه

های حاوی محیط برداشته و روی پلت 10-5و  10-4، 10-3

های مربوطه ریخته شده و با آنس در سطح محیط کشت

ها و فرمهای کشت کلیکشت پخش شد. سپس محیط

 48به انکوباتور انتقال داده شده تا به مدت  اشریشیا کلی

-انکوباسیون شود. محیطلسیوس درجه س 37ساعت در 

 37ساعت در دمای  72های کشت الکتوباسیلوس به مدت 

هوازی در انکوباتور قرار درجه سلسیوس و در شرایط بی

از محیط ائوزین متیلن  اشریشیا کلیگرفتند. برای کشت 

ها از محیط فرمبلو آگار )مرک، آلمان(، برای کشت کلی

الکتوباسیلوس  کانکی آگار )مرک، آلمان( و برای کشتمک

)مرک، آلمان( استفاده شد. جهت بررسی  MRSاز محیط 

از ورید بال دو جوجه از  42های خونی، در روز متابولیت

هر تکرار ) یک نر و یک ماده( نمونه خون گرفته شد و پس 

گلیسیرید، از جدا کردن سرم آنها، میزان کلسترول، تری

کت های شربا کیت  LDLو کلسترول  HDLکلسترول 

سنجی آنزیمی پارس آزمون )تهران، ایران( و با روش رنگ

 گیری شدند.اندازه

نرم افزار  GLMهای جمع آوری شده توسط رویه داده

SAS  ها با شد و مقایسه میانگینتجزیه و تحلیل آماری

 (.>05/0Pاستفاده از روش توکی انجام شد )
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 های بلدرچیناجزاء و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه -1جدول 
Table 1- Ingredients and composition of Japanese quails diet 

 

 ترکیب شیمیایی 
Calculated analysis 

 مقدار )درصد(
Percent 

 اجزاء خوراک
Ingredients 

   (Kcal/kg)انرژی متابولیسم  2900
Metabolizible energy (Kcal/kg) 

 ذرت 48.3
Corn 

 پروتئین )%( 24
Crude protein (%) 

 سویا 45

Soya bean meal 

 لیزین )%( 1.40
Lysine (%) 

 روغن 3.2
Vegetative oil 

 آرژنین )%( 1.65
Arginine (%) 

 کربنات کلسیم 1.2
Calcium carbonate 

 متیونین + سیستئین )%( 0.91
Methionine + Cysteine (%) 

 دی کلسیم فسفات 1.2
Dicalcium phosphate 

 ترئونین )%( 0.96
Threonine (%) 

 نمک 0.33
Common salt 

 تریپتوفان )%( 0.38
Tryptophan (%)  

 مکمل ویتامینی1 0.25
Vitamin premix1 

 کلسیم )%( 0.85
Calcium (%) 

 مکمل مواد معدنی2 0.25
Mineral premix2 

)%(فسفر غیرفیتاته  0.38  
Available phosphorus (%) 

ل متیونینا -دی 0.17  
DL-Methionine 

 سدیم )%( 0.15
Sodium (%) 

یزین هیدروکلریدل -ال 0.1  

L-Lysine HCl 

المللی ویتامین واحد بین 3D،  18المللی ویتامین واحد بین A ، 2000المللی ویتامین واحد بین 9000نی در یک کیلوگرم جیره حاوی مکمل ویتامی -1

E  ،2 3گرم ویتامین میلیK ،8/1 1گرم ویتامین میلیB ،6/6 2گرم ویتامین میلیB ،30 3گرم ویتامین میلیB ،3 6  گرم ویتامینمیلیB  ،1/0 گرم میلی

 یلی گرم اسید فولیک.م 1گرم کلسیم پانتوتنات و میلی 10گرم کولین کلراید، میلی 12B  ،500 گرم ویتامین میلی 7B ،015/0ویتامین 

)سولفات  گرم مسمیلی 10گرم  روی )اکسید روی(،  میلی 100گرم منگنز )اکسید منگنز(، میلی 100ره حاوی مکمل معدنی در یک کیلوگرم جی -2

 )فروس سولفات(. گرم آهنمیلی 50گرم  سلنیوم و میلی 2/0یدات(،   گرم ید )کلسیممیلی 1مس(، 
1- Vitamin premix provide Vitamin A 9000 IU/g, Vitamin D3 2000 IU/g, Vitamin E 18 IU/g, Vitamin K3 2 mg, Vitamin 

B1 1.8 mg, Vitamin B2 6.6 mg, Vitamin B3 30 mg, Vitamin B6 3 mg, Vitamin B7 0.1 mg, Vitamin B12  0.015 mg, Choline 

chloride 500 mg, Ca pantothenate 10 mg and Folic acid 1 mg in one kilogram diet.   

2- Mineral premix provide Mn (Mno4( 100 mg, Zn (ZnO) 100 mg, Cu (CuSo4) 10 mg, I (CaI) 1 mg, Se 0.2 mg and Fe 

(FeSo4) 50 mg in one kilogram diet.  
 

   و بحث نتایج

شاهی  در این تحقیق صاره هیدروالکلی بذر  ستفاده از ع ا

داری روی مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه اثر معنی

لدرچین و غذایی ب بدیل  نداشرررت ضرررریب ت های ژاپنی 

(05/0P>)  ست که گزارش .(2)جدول ستفاده شده ا  از ا

 هایدر جیره جوجه شرراهی دو درصررد و یک سررطوح

ندارد بر مصررررف خوراک  داریمعنی اثر گوشرررتی هی 

عوامل مختلفی بر مصرررف  (.1994صررالح  ؛2013تایی )ال

خوراک تاثیرگذار اسررت که انتخاب مواد غذایی به وییگی 

ظاهری، ویسرررکوزیته، تولید بزاا، ارزش غذایی خوراک، 

مل بین اجزای خوراک بسرررتگی دارد  عا ندازه ذرات و ت ا

(. از آنجایی که ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر 2008)بلیر 

امل افزایش وزن و خوراک مصرفی است با توجه به دو ع

تاثیر معنی که  حاضرررر  تایج تحقیق  یانگین ن داری بر م

صرفی در بین تیمارهای  افزایش وزن روزانه و خوراک م

آزمایشی مشاهده نشد در نتیجه سطوح مختلف عصاره 
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تاثیر هیدروالکلی بذر شرراهی  بر ضررریب تبدیل غذایی بی

 بود.
 

 روزه 42دوره  کل در ن ژاپنیبلدرچی عملکردی بر صفات عصاره هیدروالکلی بذر شاهی مختلف اثر سطوح -2 جدول
Table 2-  Effect of different levels of garden cress seed hydroalcoholic extract on performance of Japanese quail 

in total period of 42 days  

 تیمارها
Treatments 

افزایش وزن روزانه   
Weight gain 

 (g)  

خوراک مصرفی روزانه   

Feed intake (g) 

 ضریب تبدیل غذایی

 
Feed conversion ratio 

0 ml (control) 5.24 15.45 2.95 

0.5 ml  5.26 15.11 2.87 

1 ml  5.13 15.45 3.01 

1.5 ml  5.27 14.76 2.80 

2 ml  5.14 15.70 3.05 

SEM 0.17 1.70 0.29 

P-value NS NS NS 

                          NS :دارغیر معنی                                                                                      NS: Non significant  

 

روزگی بازده الشرره و درصررد  42نتایج نشرران داد که در 

ها تحت تاثیر تیمارهای مختلف اجزای الشررره به جز ران

جدول  فت ) تاثیر  (.3قرار نگر تاکنون تحقیقی در مورد 

عصرراره شرراهی بر بازده و اجزای الشرره بلدرچین ژاپنی 

شده است شاهی 1998میرحیدر ) .منتشر ن ( گزارش کرد 

سترول، آلکالویید و تانن به از نظر ترکیبات فال ونوییدی، ا

عصاره بعضی از گیاهان از جمله رازیانه و نعناع شباهت 

های حاصرررل از این تحقیق، محققان . مطابق با یافتهدارد

افزودن سررطوح مختلف دانه رازیانه در  گزارش کردند که

های گوشررتی بر خصرروصرریات الشرره )کبد، جیره جوجه

لب، چربی بطن نداشرررت طحال، بورس، ق تاثیری  ی( هی  

کاران  طان و هم به  (.2008)سرررل ناع  همچنین افزودن نع

ها را تحت تاثیر های گوشتی وزن نسبی اندامجیره جوجه

 (. 2008قرار نداد )اوکاک و همکاران 
 

 روزگی 42پنی در سن ژا بلدرچینبر درصد اجزاء الشه  عصاره هیدروالکلی بذر شاهی مختلف اثر سطوح -3جدول 
Table 3-  Effect of different levels of garden cress seed hydroalcoholic extract on carcass compartments of 

Japanese quail  at 42 days of age 
 

چربی 

 گردنی
Cervical 

fat 

 چربی بطنی
 

Abdominal 

fat 

بورس 

 فابرسیوس

Bursa of 

Fabricius 

 بال
 

Wing 

 ران
 

Thigh 

 سینه
 

Breast 

 بازده الشه
 

Carcass 

efficiency 

 تیمارها
Treatments 

1.63 1.97 0.07 8.5 30.7b 41.4 58.2 0 ml (control) 

1.45 1.60 0.09 7.3 36.9a 41.1 57.7 0.5 ml  

1.76 1.37 0.08 7.4 36.2a 41.4 59.7 1 ml  

1.53 1.46 0.10 7.8 36.5a 40.5 58.8 1.5 ml  

1.64 1.29 0.01 8.0 38.3a 40.2 58.2 2 ml  

0.25 0.17 0.004 0.14 0.56 0.45 0.86 SEM 

NS NS NS NS 0.0001 NS NS P-value 

NS :دارغیر معنی 

 (P<0.05)دار هستند های هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین

NS: Non significant 
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05) 
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 تجزیه میکروبی سررررعت دارویی گیاهان از اسرررتفاده

 کاهش را آمینه مواد گوارشررری اسررریدهای و پروتئین

شتری مقادیر دهد ومی ابقاء می بدن در و جذب آنها از بی

 آن دنبال به و الشه درصد بهبود به منجر امر این شوند.

 مقادیر کمتری و شرررده چربی پروتئین به کاهش تبدیل

(. این حالت 2004یابد )هرناندز  می تجمع بدن در چربی

 در تحقیق حاضر در بلدرچین ژاپنی مشاهده نشد.

های مختلف روده در نتایج مربوط به طول نسررربی بخش

ف عصرراره دوره پرورش نشرران داد که مصررر 42روز 

داری بر طول نسررربی هیدروالکلی بذر شررراهی تاثیر معنی

تاکنون تحقیقی در مورد تاثیر  (.4روده نداشرررت )جدول 

 بلدرچین ژاپنیعصراره بذر شراهی بر طول و وزن روده 

شده که با ست. گزارش  شده ا شر ن سانس افزودن منت  ا

 و کوچک روده های گوشررتی، وزننعناع به جیره جوجه

(.  با 2004تاثیر قرار نگرفت )هرناندز  تحت بزرگ روده

 مواد جذب سطح کوچک روده وزن افزایش و طولی رشد

 نتایج براسررراس (.2000 )بدفورد یابدافزایش می مغذی

 و ژژنوم شناسی بافت بر دارویی گیاهان تأثیر به مربوط

ازنعناع، آویشررن و  اسررتفاده گوشررتی، هایجوجه ایلئوم

تأثیر کاسرررنی  عمق پرز، طول بر داریمعنی در جیره 

 و ژژنوم در کریپت عمق به پرز طول نسررربت و کریپت

کاران نداشررررت ) ایلئوم نا و هم ما در  (.2014پورسررری ا

ست که  شده ا ستفادهمطالعات دیگر گزارش  نعناع در  از ا

روده شرررد و  طول افزایش باعث های گوشرررتیجوجه

 افزایش روده با شررده هضررم مواد تماس سررطح همچنین

شتری فرصت نتیجه در و یافت  مغذی مواد جذب برای بی

 و شررهریار. (2003آلسرریسررک و همکاران )شررد  فراهم

کاران ) که افزودن( 2012هم ند  هار  گزارش کرد دو و چ

شتی  در جیره جوجه رازیانه دانه گرم بر کیلوگرم های گو

 گرم دهد و افزودن چهارکوچک را کاهش می روده وزن

های گوشررتی بر جیره جوجهرازیانه در  دانه کیلوگرم بر

 چنینهم و سکوم طول سکوم، وزن  قبیل از الشه اجزای

  داری ندارد.اثر معنی باریک روده طول

 

متر( روده کوچک )بر حسب سانتیهای مختلف بخشثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی بذر شاهی برطول ا -4جدول 

 روزگی 42ژاپنی در سن  بلدرچین
Table 4- Effect of different levels of garden cress seed hydroalcoholic extract on length of small intestine (cm) of 

Japanese quail at 42 days of age 
 

 طول ایلئوم

Length of ileum  

 طول ژژنوم

Length of jejunum 

 

 طول دوازدهه

Length of duodenum 

 

 تیمارها
Treatments 

37.9 40.4 21.1 0 ml (control) 

38.5 40.2 21.2 0.5 ml  

37.7 40.8 21.4 1 ml  

37.7 41.7 20.4 1.5 ml  

38.0 40.6 21.3 2 ml  

0.37 0.38 0.26 SEM 

NS NS NS P-value 

                                NS :دارغیر معنی                                                                          NS: Non significant 

 

 سررطوح مختلف عصرراره هیدروالکلی بذر شرراهی بر اثر

در جدول  های ناحیه ایلئوم بلدرچین  ژاپنیشمار باکتری

نشرران داده شررده اسررت. سررطوح مختلف عصرراره  بر  5

یت  یا کلیجمع تاثیر فرمو کلی اشرررریشررر های ایلئوم 

ها (. اما شمار الکتوباسیلوس<05/0Pداری نداشت )معنی

( P<05/0تحررت ترراثیر تیمررارهررای مختلف قرار گرفررت )

لدرچینطوریبه که که ب لیتر میلی 5/1و  1، 5/0هایی 

ها افزوده شده ی بذر شاهی به آب آنعصاره هیدروالکل

بود دارای شرررمررار الکتوبرراسررریلوس برراالتری بودنررد 

(05/0=P فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی بذر شاهی  .)
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، اشریشیا کلیزا )در برابر شش میکروارگانیسم بیماری

تافیلوکوکوس اورئوس یه، اسررر تافیلوکوس پنومون ، اسررر

 ئروژینوزااستافیلوکوکوس آ، استافیلوکوکوس ولگاریس

یدا آلبیکنزو  ند ظتکا درصرررد  10و 5، 5/2های ( در غل

(. عدم تاثیر مصررررف 2011آدام (گزارش شرررده اسرررت 

در این تحقیق  اشررریشرریا کلیعصرراره بذر شرراهی بر 

تواند به علت نوع عصرراره )هیدرو الکلی( یا دوز کمتر می

آن نسرربت به تحقیق ذکر شررده باشررد.  تاثیر میکروفلور 

ای وری و رشررد سرریسررتم رودهبا بهره روده در ارتباط

سرررالمتی دسرررتگاه (. 1992حیوان میزبان اسرررت )بارو 

میکروبی محتویات روده اسرررت.  بار گوارش تحت تاثیر

سیلوس ستگاه گوارش الکتوبا سالمتی د ها معموالً برای 

تواند از رشرررد ها میپرنده مفید هسرررتند و افزایش آن

افزودنی  مواد برخی از .زا جلوگیری کندعوامل بیماری

شاء گیاهی به طور خوراک با ستقیم و من ستقیم  م غیرم

 . (1999)کووان  فلور روده پرندگان دارند عمیقی بر تاثیر

 

سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی بذر  اثر -5جدول 

ناحیه ایلئوم ( CFU/g 10log)شمار میکروبی  شاهی بر

 روزگی 42بلدرچین  ژاپنی در 
Table 5- Effect of different levels of garden cress 

seed hydroalcoholic extract on ileal bacterial 

populations (log10 CFU/g) of Japanese quail at 42 

days of age 
 

فرمکلی  
Coliform 

 الکتوباسیلوس
Lactobacillus 

اشریشیا 

 کلی
E.coli 

 تیمارها
Treatments 

5.4b 6.1 5.9 0 ml 

(control) 

5.8a 5.8 5.8 0.5 ml  

5.9a 6.4 6.3 1 ml  

5.8a 6.3 6.2 1.5 ml  

5.4b 5.9 5.8 2 ml  

0.04 0.07 0.06 SEM 

0.05 NS NS P-value 

NS :دارغیر معنی 

-های هر ستون با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین

 (P=0.05) دار هستند

NS: Non significant 
Means within same column with different superscripts 

differ (P=0.05) 

 

بر  عصرراره هیدروالکلی بذر شرراهی مختلف اثر سررطوح

نشرران داده  6در جدول  ژاپنی لیپیدهای سرررم بلدرچین

سرم تحت تاثیر تیمارهای مختلف  ست. لیپیدهای  شده ا

 دار نبودقرار نگرفتنررد و اختالف بین تیمررارهررا معنی

(05/0P>.) های این تحقیق گزارش شده که برخالف یافته

اسرررتفاده از پودر بذر شررراهی در موش موجب کاهش 

شود سرم می HDLو افزایش کلسترول  LDL کلسترول 

شاهی حاوی آلفا لینولنیک 2012)چایوهان و همکاران   .)

اسررید اسررت که موجب کاهش کلسررترول کل، کلسررترول 

LDL سرم و تری سیرید در  سان میگلی شود موش و ان

ستفاده از 2012آماوی و الجمال ) ست ا شده ا (. گزارش 

شاهی در موش باعث کاهش تری سانس بذر  سیرید ا گلی

را تحت تاثیر قرار  HDLشرررود اما کلسرررترولخون می

کار و همکاران نمی فاده از برگ 2010دهد )دیوا (. اسرررت

گرم در روز در انسان موجب کاهش  50شاهی به میزان 

سترول تری سرید وکل (. 1982شود )مقیمی می LDL گلی

گرم بر کیلوگرم عصاره بذر شاهی میلی 250استفاده از 

ها کاهش گلیسرررید سرررم را در موشکلسررترول و تری

موجود در  Cویتامین  (.2012و همکاران  دهد )شوکالمی

کند و موجب اکسررریدان عمل میشررراهی به عنوان آنتی

ها توسررط هپاتوسرریت LDLتسررهیل در جذب کلسررترول

را   LDLشررود و در نهایت کلسررترول و کلسررترولمی

ند میزان کلسرررترول کاهش می که بتوا عاملی  هد. هر  د

LDL را افزایش و کلسترولHDL   را کاهش دهد موجب

عروقی و  -هررای قلبیافزایش خطر ابتال برره بیمرراری

سان می سکلروز در ان یکرنگیان و همکاران (شود آتروا

روالکلی بذر شاهی بر دعدم تاثیر عصاره هیعلت  (.2002

تواند مربوط به نوع عصررراره، نوع لیپیدهای بلدرچین می

 مصرف، نوع حیوان و یا دوز ناکافی آن باشد.
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گرم در دسیمیلیبر حسب )نی ژاپ بر لیپیدهای سرم بلدرچین عصاره هیدروالکلی بذر شاهی مختلف اثر سطوح -6جدول

 روزگی42در  (لیتر
Table 6- Effect of different levels of garden cress seed hydroalcoholic extract on serum lipids (mg/dl) of Japanese 

quail at 42 days of age 
 

 HDLکلسترول 
HDL Cholesterol 

 LDLکلسترول 
LDL Cholesterol  

 کل کلسترول
Total Cholesterol 

 تری گلیسیرید

Triglyceride 

 تیمارها
Treatments 

126.8 144.9 356.2 260.6 0 ml (control) 

124.3 146.4 299.4 308.3 0.5 ml  

127.9 114.8 287.7 239.1 1 ml  

139.9 110.3 261.6 397.7 1.5 ml  

107.7 143.3 309.5 224.6 2 ml  

10.55 28.94 19.38 14.39 SEM 

NS NS NS NS P-value 

                       NS :دارغیرمعنی                                                                                              NS: Non significant   

 

 گیری کلینتیجه

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از 

عصاره هیدروالکلی بذر شاهی بر عملکرد )مصرف 

خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل 

غذایی(، صفات الشه، طول روده و لیپیدهای سرم 

داری ندارد. اثر عصاره های ژاپنی اثر معنیبلدرچین

و اشریشیا کلی های هیدروالکلی بذر شاهی بر باکتری

-میلی 5/1و  1، 5/0دار نبود اما سطوح ها معنیکلی فرم

های روده لیتر عصاره باعث افزایش الکتوباسیل

 های ژاپنی شد.بلدرچین
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Introduction: Medicinal plants can be used as a natural non-antibiotic growth promoters in broilers 

(Mohiti-Asli et al. 2010). Herbs and medicinal plants could have various advantages including simple 

usage, lack of negative side effects on animal performance and without harmful residue in animal 

products (Shokoohmand 2008). Garden cress (Lepidium sativum) belongs to umbelliferous and has 

medicinal properties which reduce blood triglycerides and cholesterol. This herb contains sterols, 

saponins, glycosinolate, sulfur-containing glycosides, indole, terpenoids, isothiocyanate and 

secondary metabolites such as phenolic compounds including tannins and flavonoids (Dannehl et al. 

2012). Research has shown garden cress increased HDL-cholesterol and decreased LDL-cholesterol 

in serum of mice and humans (Chauhan et al. 2012; Moghimi 1982), reduced cholesterol 

concentration and LDL and VLDL-cholesterol in serum of rabbit (Salih 1994; Lathaa, et al. 2011). 

Supplementation of garden cress to laying hens diet improved feed conversion ratio and egg 

production (Al-Taee 2013). 

Material and methods: An experiment was conducted as a completely randomized design using 280 

day-old quail chicks (mixed sex) with 5 treatments, 4 replicates and 14 quail chicks in each replicate 

from 1 to 42 days. The experimental treatments were included control (without extract) and levels of 

0.5, 1, 1.5, 2 ml of garden cress (Lepidium sativum) seed extract per one liter of drinking water. Diet 

were formulated to meet or exceed the nutritional requirements of Japanese quail as indicated in 

standard tables (NRC, 1994). Quails in each replicate were weighed by week and feed intake was 

determined at the end of each week. From these data, average daily weight gain, average daily feed 

intake and feed conversion ratio were calculated. On day 42 of experiment, two birds (one male and 

one female) from each replicate were selected then weighed, were killed and carcass yield and carcass 

components including breast, thighs, wings, abdominal fat, fat around neck, and bursa of Fabricius 

were weighed using a digital scale and their relative weight to body weight were calculated. To 

determine ileal microbial population of quails, after opening the abdominal cavity, ileum region 

between Meckel’s diverticulum and ileocecal junction separated by a sterilized scissor, about two cm 

of the ileum were transferred into sterile microtubes and were stored at -20 C until study E. coli, 

lactobacillus and coliform microbial populations (Roostaei-Ali Mehr et al. 2014). Eosin methylene 

blue agar medium (Merck, Germany) was used to culture E. coli, for the cultivation of coliforms from 

the MacConkey agar (Merck, Germany) and lactobacillus cultures from the MRS (Merck, Germany) 

were used. To study the blood metabolites, on day 42, blood samples were taken from wing vein of 

two quails from each replicate (one male and one female) and then sera were separated to measure 

cholesterol, triglycerides, HDL- and LDL-cholesterol using enzymatic kits via colorimetric method.  

Results and discussion: In this study, using garden cress seed extract in drinking water had not any 

significant effect on feed intake, daily weight gain and feed efficiency of Japanese quail (P>0.05; 

Table 2). It is reported that 1 and 2 % inclusion rate of garden cress in broiler diets had no significant 

effect on feed intake (Al-Taee 2013; Salih 1994). Several factors influence on feed intake such as 
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physical characteristics, viscosity, saliva production, the nutritional value of feed, feed particle size 

depends on the interaction between components (Blair 2008). The results showed that carcass and 

carcass components except thighs were not affected by any treatments at 42 day of age (Table 3). 

Researchers reported that supplementation of fennel seeds in broiler diets did not affect carcass 

characteristics and weights of liver, spleen, exchange, heart and abdominal fat (Soltan et al. 2008). 

Similarly, adding mint to broiler diets did not affect the relative weights of organs (Ocak et al. 2008). 

The results of relative length of different parts of small intestine at day 42 showed that consumption 

of garden cress seed extract via drinking water had a significant impact on the relative length of the 

intestinal segments (Table 4). It has been reported that the addition of mint essential oil in broiler 

diets, the weight of the small intestine and colon were not affected (Hernandez 2004). Results of a 

study on the effects of mint, thyme and chicory herbs in diets on jejunum and ileum histology of 

broiler chickens showed no significant effect on villi length, crypt depth, and villi length to crypt 

depth ratio (Poursina et al. 2014). Any levels of garden cress extract had significant effect on the 

population of E. coli and coliforms in ileum (P>0.05). However, the number of Lactobacillus affected 

by different treatments (P<0.05) and quail fed 0.5, 1, and 1.5 ml of garden cress seed extract in water 

has a higher number of Lactobacillus (P=0.05). The lack of effect of cress seed extract on E.coli in 

this study may be due to the type of extract (hydro-alcoholic) or using a lower dose than the noted 

study. Gut microflora has a close relation with the productivity and growth of the host animal's 

intestinal system (Barrow 1992). Serum lipids were not affected by the different treatments and there 

was no significant difference between treatments (P>0.05). It has been reported that using the cress 

seed essential oil in mice reduced blood triglycerides, however did not affect HDL-cholesterol 

(Diwakar et al. 2010). Using garden cress leaves in amount 50 grams per day in humans can reduce 

LDL-cholesterol and triglyceride is (Moghimi 1982). Reasons for lack of effect of the cress seed 

extract on lipid quail can related to type of extract, form of use, animal species or insufficient dose of 

it. 

Conclusion: The results of this study showed that the use of garden cress seed hydro-alcoholic extract 

had not any significant effect on performance (daily feed intake, daily weight gain and FCR), carcass 

traits, intestinal length and serum lipids of Japanese quail. Effect of cress seed hydro-alcoholic extract 

on E.coli and coliform bacteria was not significant, however supplementation of 0.5, 1 and 1.5 ml of 

the extract in Japanese quail increased intestinal lactobacilli count. 
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