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 چکیده

بهبود عملکرد و افزایش پایداری کیفیت گوشت از مهمترین اهدافی است که در صنعت پرورش طیور مد  زمینه مطالعاتی:

خزری بر عملکرد، ترکیب های حاوی سطوح مختلف درمنهی جیرههدف مطالعه کنونی تاثیر تغذیه هدف:گیرد. نظر قرار می

قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در قالب طرح  375تعداد  کار:روشالشه و پایداری اکسیداتیو گوشت بلدرچین ژاپنی بود. 
 2و  5/1، 1، 5/0قطعه بلدرچین در هر تکرار با جیره پایه حاوی سطوح صفر،  15تکرار و  5تیمار و  5کامالً تصادفی با 

روزگی، از هر واحد آزمایش دو قطعه پرنده انتخاب و جهت  42روز تغذیه شدند. در سن  42مدت  خزری طیدرصد درمنه

افزایش وزن تحت تاثیر  نتایج:ی سینه و ران کشتار شدند. آلدئید ماهیچهدیگیری مالونتعیین خصوصیات الشه و اندازه
تر از مصرف خوراک پایین درصد درمنه 2شده با های تغذیه تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، اما مصرف خوراک بلدرچین

داری بین تیمارهای آزمایشی از نظردرصد وزن الشه قابل طبخ، درصد (. همچنین، اختالف معنیP<05/0گروه شاهد بود )
روه شاهد آلدئید، در ماهیچه ران، به ترتیب در گدیترین مقدار مالونران و سینه، کبد و قلب مشاهده نشد. باالترین و پایین

-دیترین مقدار مالون(. درحالیکه در ماهیچه سینه، پایینP<05/0درصد درمنه مشاهده شد ) 5/1و پرندگان تغذیه شده با 

-نتیجه(. P<05/0داری با شاهد داشت )خزری مشاهده شد که تفاوت معنیدرصد درمنه 2گروه تغذیه شده با  آلدئید در

تواند بدون اثر منفی بر های گوشتی میخزری به بلدرچیندرصد درمنه 5/1-2ی هداد که تغذینتایج نشان  گیری نهایی:
آلدئید گوشت، به بهبود کیفیت دیضریب تبدیل مصرف خوراک، باعث کاهش مصرف خوراک شود و با کاهش تولید مالون

 آن کمک نماید.

 

 مصرف خوراکآلدئید، دیکیفیت گوشت، مالون ها،آنتی اکسیدان اکسیداسیون چربی، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
های خوراکی ها افزودنیاکسیدانها و آنتیبیوتیکآنتی

هستند که برای افزایش سالمت روده، بهبود ایمنی و 
-های غذایی طیور اضافه میکیفیت مواد غذایی به رژیم

-(. به دلیل افزایش نگرانی2013شوند )چریان و همکاران 

میکروبی و های ضداستفاده از افزودنیها در مورد 
بیوتیکی در اتحادیه ممنوعیت استفاده از ترکیبات آنتی

میکروبی در های ضداروپا، تمایل به استفاده از جایگزین
ی پرندگان رو به افزایش است. بعالوه، بیشتر جیره

مصرف کنندگان تمایل به خرید محصوالتی دارند که از 
یعی برای پرورش آنها استفاده های خوراکی طبافزودنی

های اخیر، گیاهان دارویی به دلیل شده باشد. در سال
های مختلفی از جمله تحریک رشد، خواص داشتن ویژگی
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اکسیدانی، در سطح وسیعی مورد ضد میکروبی و آنتی
 اند.مطالعه و استفاده در صنعت پرورش طیور قرار گرفته

ای میت ویژهای از اهگوشت طیور از دیدگاه تغذیه
های برخوردار بوده و حاوی مقادیر باالیی پروتئین، اسید

باشد. چربی اشباع ضروری و مواد معدنی میچرب غیر
گوشت طیور در مقایسه با سایر حیوانات اهلی، حاوی 

های چرب غیراشباع با چند پیوند مقادیر بیشتری اسید
( و بر همین 1994موریسی و همکاران دوگانه است )

باشد. اکسیداسیون س مستعد اکسیداسیون میاسا
ها به عنوان یکی از مشکالت اصلی صنعت گوشت، چربی

در دراز مدت، منجر به کاهش و از بین رفتن طعم گوشت 
موریسی و همکاران شود )ای آن میو ارزش تغذیه

(. تغییرات اکسیداتیو، افزون بر اثرات نامطبوع بر 1994
ایجاد طعم و پایین آمدن  های بیولوژیک، مسئولسیستم

های اقتصادی کیفیت غذا، فساد مواد غذایی و زیان
در صنعت گوشت  .(2006 همکاران و فراوانی است )کنگ

های گوشتی، برای کاهش اکسیداسیون از و فرآورده
فالنبری و کنند )های صنعتی استفاده میاکسیدانآنتی

 (.2006همکاران 
توانند با ممانعت د که میها ترکیباتی هستناکسیدانآنتی

کننده، باعث مهار یا تاخیر در از شروع زنجیره اکسید
(. با این 2007گراشورن ها شوند )اکسیداسیون چربی

-اکسیدانزایی آنتیحال، مشخص شدن خاصیت سرطان

ها را افزایش های صنعتی، مقاومت در برابر استفاده از آن
واد مشتق شده (. م2006فالنبری و همکاران داده است )

از گیاهان دارویی شامل عصاره، اسانس، روغن و پودر 
-های مختلف گیاه، از گذشته به عنوان منابع آنتیبخش

های آزاد مورد توجه اکسیدانی و حذف کننده رادیکال
یکی از بهترین  .(1999آمیلو و همکاران دیاند )ِقرار گرفته
فنلی موجود در های طبیعی، ترکیبات اکسیدانمنابع آنتی

 .(2003درومن و همکاران های گیاهی است )اسانس
های پیشین نشان داده است که با افزودن پژوهش

های ترکیبات حاوی فنول و فالونوئیدها به جیره جوجه
توان اکسیداسیون چربی را در گوشت کاهش گوشتی، می

سازی ی ذخیرهو پایداری لیپید گوشت را طی دوره
و عزیزا و همکاران  2004وال و همکاران افزایش داد )ور

2010.) 

یاه نه گ  Artemisia annua علمی نام با خزری درم
 یک هرز علف است و یک Astreracea خانواده به متعلق
آید به شاامار می چین شاامال هایقساامت بومی ساااله

کاران  های خشااااک (. برگ1384)ترابی گودرزی و هم
در طب شااارقی  درمنه خزری در درمان طبیعی ماالریا

 استفاده شده است.

استفاده از این گیاه در طیور و نشخوارکنندگان کوچک، 
برسیبه و انگلی داشته است )انعقادی و ضدخواص ضد

 گیاهان اصلی ترکیبات از یکی آرتمیزنین .(2008همکاران 
 با ترپنسزکویی الکتون یک که باشدمی درمنه خانواده

 ترینقوی و مؤثرترین و است اندوپروکسیدازی هایپل
 تروفوزوییت و حلقوی هاانگل علیه ترکیب

Plasmodium falciparum ماالریا( به  مولد )عامل
و برسیبه و همکاران  1994فریرا و جانیک )آید می شمار
 از مخزن یک خزریدرمنه آرتمیزنین، عالوه بر .(2009

 نوع 40 شامل که است فعالزیست مختلف ترکیبات
 سایر و هاچربی ها،پورین ها،فنول مختلف، فالونویید
(. اما 2009برسیبه و همکاران باشد )می آلیفاتیک ترکیبات

ی سالمت و کیفیت گوشت دهندهدر مورد اثرات بهبود 
خزری در طیور، اطالعات بسیار کمی در دسترس درمنه

با توجه به سهولت دسترسی و   .(2003ریک است )
در مناطق شمالی کشور و  فراوانی گیاه درمنه خزری

خزری، اکسیدانی گزارش شده برای درمنهخواص آنتی
عنوان یک ترکیب تواند کاندیدای مناسبی بهاین گیاه می

افزودنی خوراکی باشد که به بهبود کمیت و کیفیت 
محصوالت تولیدی کمک نماید. بنابراین، هدف این 

های حاوی سطوح ی جیرهی اثر تغذیهپژوهش مطالعه
مختلف درمنه خزری بر عملکرد رشد، ترکیب الشه و 

 پایداری اکسیداتیو گوشت بلدرچین ژاپنی بود.
 

 هامواد و روش
 علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مزرعه این تحقیق در

 گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه دامی
 مهر اواخر در استفاده مورد خزریدرمنه گیاه .شد انجام

 گرگان شهرستان اطراف از 1397 سال ماه آبان اوایل و
 برای سپس و جدا دقت با گیاه هایبرگ. شد آوریجمع

 دمای با کنخشک  در ساعت 48 مدت به کردن، خشک
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 خشک هایبرگ. شدند داده قرار گرادسانتی درجه 70
 در نایلون درون و شده پودر برقی آسیاب توسط شده
 .شد نگهداری بسته

Table 1- Nutrient characterization of Artemisia 

annua leaf meal 

Measurement Item 

25 dry matter (%) 

4271 Gross energy (kcal/kg) 

27.8 CP (%) 

4.7 Total fat (%) 

10.6 Ash (%) 

13.1 ADF (g/100g) 

39.5 NDF (g/100g) 

10.192 Ca (g/kg) 

3.124 P (g/kg) 

 Fatty acids (%) 

20.89 Linoleic (18:2n-6)                                                                   

33.06 α-Linolenic (18:3n-3)                                                              

 Amino acids (%) 

2.27 Asp 

1.02 Thr  

0.77 Ser 

2.88 Glu 

1.21 Gly 

1.31 Ala 

1.43 Val 

1.05 Ile 

1.87 Leu 

0.87 Tyr 

1.28 Phe 

1.4 Lys 

0.51 His 

1.08 Arg 

0.31 Cys 

0.58 Met 

 Minerals (mg/kg) 

10.192 Ca  

3.124 P 

38.440 K 

43.6 Na 

20.5 Zn 

ADF= Acid detergent fiber 

NDF= Neutral detergent fiber 

قطعه  375شرایط پرورش و تیمارهای آزمایشی: تعداد 
گرم، در  9±1بلدرچین ژاپنی یک روزه با میانگین وزن 

قطعه  15تکرار و  5تیمار و  5قالب طرح کامالً تصادفی با 
بلدرچین در هر تکرار با جیره پایه حاوی سطوح )صفر، 

روز  42خزری طی مدت درصد( درمنه  2و  5/1، 1، 5/0
تغذیه شدند. دسترسی پرندگان به آب و خوراک به 

های غذایی بر پایه ذرت و سویا صورت آزاد بود. جیره
( و بر اساس جداول احتیاجات غذایی طیور 2دول)ج

(NRC,1994و با استفاده از نرم افزار جیره )  نویسی
UFFDA .تنظیم شدند 
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Table 2- Ingredients and chemical composition of experimental diets during the Japanese Quail growth 

phase 

Artemisia 

 (2%) 

Artemisia 

 (1.5%) 

Artemisia  

(1%) 

Artemisia 

 (0.5 %) 

control Item 

     Ingredient (%) 

46.78 47.10 47.50 47.89 48.21 Corn 

45.04 45.31 45.51 45.73 46.01 Soybean meal 

2 1.5 1 0.5 0 Artemisia meal 

3.29 3.2 3.1 3 2.9 Oil 

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 Calcium carbonate 

0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 Dicalcium phosphate 

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 Salt 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Vitamin premix* 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Mineral premix* 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 Methionine 

0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 Threonine 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Salinomycin 

100 100 100 100 100 Total 

2904 2904 2904 2904 2904 ME (kcal/kg) 

24 24 24 24 24 Crude protein % 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Calcium % 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Available phosphorus % 

354 356.8 358 360 362 DCAB 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 Na % 

0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 Cl % 

1.615 1.618 1.621 1.625 1.628 Arginine % 

1.362 1.362 1.363 1.363 1.363 Lysine % 

0.524 0.524 0.524 0.524 0.525 Methionine % 

0.912 0.913 0.914 0.914 0.915 Methionine+ Cystine % 

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 Threonine % 

1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 Valin 

*Supplied per kilogram of feed: vitamin A12, 500 IU; vitamin D3 4,000 IU; vitamin E, 25 IU; vitamin B12, 0.015 

mg; riboflavin, 8 mg; pantothenic acid, 12 mg; niacin, 40 mg; menadione, 2.5 mg; choline, 500 mg; thiamine, 1.75 

mg; folic acid, 0.75 mg; pyridoxine, 2 mg; d-biotin, 0.15 mg; ethoxyquin, 2.5 μg; iron, 100 mg; zinc, 80 mg; 

manganese, 70 mg; copper sulfate, 8.5 mg; iodine, 0.5 mg; selenium, 0.1 mg. 

 

 گیری شدههای اندازهفراسنجه

 هفتگی مصرف خوارک به صورت در این آزمایش 
این منظور، با کسر مقدار خوراک  برای .گیری شداندازه
مانده در پایان هر هفته از مقدار خوراک اولیه، باقی

گیری شد. همچنین، در پایان هر خوراک مصرفی اندازه
میانگین وزن  گیری افزایش وزن هفتگی،هفته برای اندازه

پرندگان هر تکرار از تیمارها از میانگین وزن ابتدای هفته 
ضریب های آن تیمار تقسیم شد. کسر و بر تعداد پرنده

خوراکی با تقسیم افزایش وزن به مصرف خوراک تبدیل 
 محاسبه شد. 

-چربی در ماهیچه اکسیداسیون سطح گیریاندازه برای

 واحد هر آزمایش ازی های سینه و ران، در پایان دوره
پرنده جنس نر نزدیک به میانگین  قطعه 2 آزمایشی تعداد

ی سازی نمونهشد وسپس با هموژن انتخاب و کشتار
 شد برداشته( گرم 5/0) تکرار بافت، از نمونه هر پرنده دو

 میلی 5/2 مقدار و شد داده قرار آزمایش لوله درون و
 اضافه آن به (TBA) اسیدمحلول تیوباربوبیوتیک از لیتر
-درصد تیوباربیتوریک 375/0شامل  TBA  محلول . شد

اسید استیک بود و با کلریدکلرودرصد تری 15اسید، 
 نرمال به حجم رسانده شد. محلول تهیه شده درون 25/0
 و به گرفت قرار گرادسانتی درجه 100 دمای با ماریبن

تغییر  آن به صورتی رنگ تا جوشانده شد دقیقه 10 مدت
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 ریخته میکروتیوپ درون محلول، شدن سرد از پس. کند
جذب . شد سانتریفیوژ g 5715 دقیقه با 4 مدت به و شده

 از استفاده با نانومتر 532 ها در طول موجنوری نمونه
 Brite, UV/Vis Spectrometerاسپکتوفتومتر )

BT600 )آلدهید دیبرای محاسبه مالون .شد گیریاندازه
(MDAاعدا )د به دست آمده از اسپکتوفتومتر در ضریب  

 (.1978بیوگ و آست ضرب شدند ) 27/2
 SASافزار آماری ها با استفاده از نرمآنالیز آماری: داده

آنالیز شد. قبل از تجزیه آماری،  GLMبا رویه  9.2
ها مورد آزمون قرار گرفت و در نرمال بودن توزیع داده

 مقایسهها نرمال شدند. صورت نیاز با تبدیل داده، داده
 5در سطح  توکی آزمون از استفاده با هاداده میانگین

درصد انجام شد و نتایج به صورت میانگین حداقل 
( SEM)و خطای استاندارد میانگین  (LSmeans) مربعات

مدل آماری مورد استفاده برای تجزیه و  .اندارائه شده
 ها و اجزای آن به صورت زیر بود: تحلیل داده

ijɛ+ i= µ+T ijY 

 (i)از تیمار  (j)مشاهدات مربوط به تکرار ijYدر این مدل، 

 iTمیانگین مشاهدات کل آزمایش،  µام را نشان می دهد، 

 خطای آزمایش را نشان می دهد. ijԐ(ام، iاثر تیمار)
 

 نتایج و بحث
خزری بر افزایش وزن، مصرف اثر سطوح مختلف درمنه

 3تبدیل خوراک بلدرچین در جدول  خوراک و ضریب
نشان داده شده است. افزایش وزن و ضریب تبدیل 
خوراک در بلدرچین تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار 

 2نگرفتند. با این حال، مصرف خوراک در تیمار حاوی 
-ههای پایانی، بخزری به ویژه در هفتهدرصد درمنه 
ها بود تر از سایر تیمارداری پایینصورت معنی

(05/0P˂).  (2013چریان و همکاران )در این راستا 
برگرم  4و  2های تغذیه شده با گزارش کردند که جوجه

داری برای وزن نهایی بدن، کیلوگرم درمنه اختالف معنی
افزایش وزن، ضریب تبدیل و مصرف خوراک با گروه 

های . این نتایج با گزارش(P>  05/0شاهد نداشتند )
و ( 2009برسیبه و همکاران ) پیشین انتشار یافته توسط

 ( همخوانی داشت.2011خلجی و همکاران )

( انجام 2019همچنین در آزمایشی که فتحی و همکاران )
د گزارش کرند که استفاده ازعصاره گیاهان داروئی دادن

گزنه و مارچوبه باعث کاهش مصرف خوراک و بهبود 
های حاضر هر چند یافتهشود. ضریب تبدیل خوراک می

ها در تضاد بود. برای با نتایج برخی دیگر از پژوهش
های گوشتی مثال، مشخص شده است که عملکرد جوجه

غذایی حاوی گیاهان طبیعی و یا های تغذیه شده با رژیم
گیرد. مواد افزودنی خوراکی گیاهی تحت تاثیر قرار می

های گیاهی از قبیل فرفیون گزارش شده است که افزودنی
(Euphorbia hirta در سطوح )گرم بر  5/7و  5/1، 0

همچنین استفاده از  (،2011هاشمی و همکاران ) کیلوگرم
 (Ginkgo biloba) بلوبیا تخمیر شده جینکگو هایبرگ

درصد در مرحله استارتر و  5/0و  35/0، 2/0در سطوح 
درصد در مرحله رشد در جیره  1و  7/0، 4/0سطوح 

( باعث بهبود 2012های گوشتی )کائو و همکاران جوجه
شوند. همچنین در آزمایشی که غریب عملکرد رشد می

ام از ترکیب پیپی 100( انجام داد به مقدار 2014)
-کوهی در جیره جوجهکارواکرول، سینامالدوئید و فلفل

های گوشتی استفاده و گزارش کرد این ترکیب بر عملکرد 
های غذایی حاوی رشد حیوانات تاثیر مثبت داشت. رژیم

کیلوگرم( یا گرم بر 4و 2خزری )عصاره متانولی درمنه
گرم برکیلوگرم(  15و  10، 5خزری )پودر برگ درمنه

تبدیل وزن روزانه بدن و کاهش ضریب باعث افزایش
های گوشتی گشت )غالمرضایی ثانی و خوراک در جوجه

-های خشک شده درمنه(. همچنین، برگ2013همکاران 

گرم برکیلوگرم( باعث کاهش  20و  10، 5، 0خزری )
مصرف خوراک و وزن بدن به صورت وابسته به سطح 

گرم  20و  10های محتوی مصرف آن شد و جیره
خزری باعث بهبود نسبی ضریب تبدیل یلوگرم درمنهبرک

های گوشتی گردید )انگبرگ و همکاران خوراک در جوجه
2012.) 
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Table 3- Effect of Artemisis annua on growth performance in Japanese quail 

Day  

36-42 29-35 22-28 15-21 8-14 0-7  

Gain (g/week) 

25.14 43.52 50.21 54.25 44.71 23.57 Control 

21.03 40.99 48.82 52.14 45.87 24.73 Artemisia 0.5 

22.08 42.78 50.20 52.35 49.24 20.64 Artemisia 1 

20.86 44.40 50.39 52.91 45.33 23.25 Artemisia 1.5 

21.06 41.408 50.12 49.26 45.86 24.77 Artemisia 2 

3.250 2.741 2.404 2.021 1.837 1.097 SEM 

0.888 0.892 0.990 0.560 0.471 0.088 P-Value 

34.613 14.381 10.762 8.964 8.893 10.493 CV 

Feed intake (g) 
bc153.28 a202.86 180.52 146.61 104.41 77.15 Control 
ab165.69 ab198.33 178.27 142.61 108.55 69.75 Artemisia 0.5 
a177.28 a202.60 185.53 142.78 105.16 74.24 Artemisia 1 
bc158.98 a203.31 180.11 146.61 103.76 75.69 Artemisia 1.5 
c149.28 b189.96 175.12 137.61 100.41 75.53 Artemisia 2 

4.025 3.810 4.989 3.803 2.500 4.302 SEM 

0.0007 0.0061 0.6815 0.4597 0.2812 0.7875 P-Value 

5.594 4.273 6.200 5.925 5.353 12.925 CV 

Feed conversion ratio (FCR) 

6.21 4.67 3.60 2.70 2.36 3.29 Control 

8.53 5.00 3.69 2.75 2.37 2.81 Artemisia 0.5 

6.50 4.78 3.71 2.77 2.14 3.71 Artemisia 1 

6.44 4.67 3.61 2.78 2.29 3.26 Artemisia 1.5 

7.41 4.73 3.54 2.79 2.20 3.06 Artemisia 2 

4.188 0.325 0.200 0.113 0.104 0.268 SEM 

0.574 0.930 0.972 0.981 0.460 0.232 P-Value 

27.271 15.307 12.372 9.166 10.239 18.592 CV 

 Different superscript letters in the same column represent a significant difference (P<0.05) 

 

خزری های تازه درمنههمچنین عصاره هگزانی از برگ
میلی گرم برکیلوگرم( نیز باعث  500و  250، 125، 0)

های گوشتی کاهش مصرف خوراک شد، اما وزن جوجه
تنها در باالترین غلظت رژیم غذایی کاهش یافت و نسبت 

 500تا  250تبدیل خوراک با تغذیه پرندگان با ضریب 
گرم برکیلوگرم عصاره هگزانی بهبود پیدا کرد میلی

توان به ها را می(. این اختالف2012)انگبرگ و همکاران 
روش افزودن گیاه دارویی به جیره، تکنولوژی پردازش 

گیری بر غلظت های مختلف عصاره)برای مثال، روش
محصول تاثیرگذار هستند و مواد موثره موجود در 

تواند تحت تاثیر قرار درنتیجه آن عملکرد پرنده نیز می

گیرد(، سطح افزودنی خوراکی گیاهی در رژیم غذایی 
پایه، ترکیب رژیم غذایی و مدیریت تغذیه نسبت داد )وان 

 (. 2017و همکاران 
خزری بر اجزای الشه از جمله درصد الشه اثر درمنه 

سینه و ران، قلب و کبد در  ضالتدرصد ع قابل طبخ،
گزارش شده است. با توجه به نتایج، تغذیه درمنه 4جدول 

داری بر درصد وزن اجزای الشه خزری تاثیر معنی
نداشت و وزن زنده، وزن عضله سینه و کبد در بین 

 (. P>  05/0تیمارهای مختلف نسبتا مشابه بود )
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خزری بر پایداری اکسیداتیو اثر سطوح مختلف درمنه
نشان داده شده است.  1عضالت ران و سینه در شکل 

های چرب در عضالت ران و سینه اکسیداسیون اسید
تغذیه شده با درمنه کمتر از پرندگان تیمار شاهد پرندگان 

-بود. در عضالت ران، باالترین میزان اکسیداسیون چربی

ترین میزان در پرندگان ها در پرندگان تیمار شاهد و پایین

( و P˂05/0خزری بود )درصد درمنه 5/1تیمار حاوی 
ترین میزان پراکسیداسیون در عضالت سینه در پایین

خزری بود که درصد درمنه  2ه شده با پرندگان تغذی
داری با پراکسیداسیون عضالت سینه در اختالف معنی

خزری درصد درمنه 1و  5/0تیمارهای شاهد، پرندگان 
 (.P˂05/0داشت )

 
Figure 1- Effect of Artemisia annua on oxidative stability of the thigh and breast muscles 

 Different letters (a,b) for each bar indicate a significant difference (P < 0.05) 
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Table 4- Effect of Artemisia Annua on carcass characteristics percentage of Japanese quail 

Heart 

% 

Liver 

% 

Thigh 

% 

Breast 

% 

Edible 

Carcass % 

Treatment 

0.84 2.05 16.30 25.80 68.46 Control 

0.84 2.34 15.95 25.53 68.92 Artemisia 0.5 

0.84 2.01 15.01 25.66 67.59 Artemisia 1 

0.745 2.22 15.32 25.43 69.40 Artemisia 1.5 

0.81 2.01 15.85 25.53 66.66 Artemisia 2 

0.038 0.122 0.401 0.536 3.875 SEM 

0.420 0.247 0.200 0.986 0.593 P-Value 

10.673 12.891 0.717 4.693 12.215 CV 

Different superscript letters in the same column represent a significant difference (P<0.05) 
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تواند  های آزاد در بدن میمقادیر باالی تولید رادیکال
های ها شده  و بر شاخصباعث  پراکسیداسیون  لیپید

پروکسیدانی کیفیت گوشت تاثیر بگذارد. غلظت ترکیبات 
تواند بر اکسیدانها  در رژیم غذایی میو آنتی

ها در محصوالت طیور تاثیر بگذارد پراکسیداسیون لیپید
 TBARS1شاخص  (.2017) باغبانی کنعانی و همکاران 

شود ( بیان میMDAآلدهید )دیبه صورت غلظت مالون
که معموالً برای ارزیابی سطح پراکسیداسیون لیپید، 

شود. محصوالت اکسیداسیون چربی در گیری میاندازه
های گوشتی تغذیه شده با ماهیچه سینه و ران جوجه

گرم برکیلوگرم برگ درمنه 40یا  20های حاوی جیره
به طور  .(2013چریان و همکاران خزری، کاهش یافت )

-حاوی درمنه های تغذیه شده با جیرهمشابه در جوجه

های سینه یین در ماهیچهآلدهید پادیغلظت مالون خزری،
درجه سانتی گراد  4روز نگهداری در دمای  15و ران طی 

افزودن عصاره  .(2017وان و همکاران مشاهده شد )
Artemisia princeps  در به تاخیر افتادن اکسیداسیون

روز در سردخانه با دمای  12لیپید ران مرغ )که به مدت 
بود و باعث گراد نگهداری شد(، موثر درجه سانتی 4

در  (.2013هاوان و همکاران افزایش عمر مفید ران شد )
( به 2017آزمایشی  که باغبانی کنعانی و همکاران )

دچوبه و دارچین جیره بر رمنظور بررسی تاثیر پودر ز
های کیفیت و پراکسیداسیون چربی گوشت جوجه

گوشتی تحت تنش گرمایی انچام دادند، گزارش کردند که 
تواند باعث دچوبه و دارچین میرز 50/0وی های حاجیره

آلدئید و در نتیجه بهبود کیفیت دیکاهش غلظت مالون
-گوشت شود که این اثر را به ترکیبات و خواص آنتی

همچنین،  اکسیدانی موجود در این گیاهان نسبت دادند.
های حاوی مواد افزودنی مشخص شده است که جیره

ها آزاد و افزایش رادیکالگیاهی باعث افزایش پاکسازی 
)ژانگ و  شودهای گوشتی میکیفیت گوشت در جوجه

پایداری اکسیداسیون گوشت مرغ پس (. 2015همکاران 
های آزاد موجود در عضالت از کشتار با سطح رادیکال

ژانگ و های جیره همبستگی دارد )و مکمل آنتی اکسیدان

                                                           
1 - Thiobarbituric acid reactive substances 
2 - 2,2'-Aino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) 
3 - 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl 

لف های غذایی حاوی سطوح مخت(. رژیم2015همکاران 
 3DPPHو  2ABTSخزری باعث افزایش فعالیت درمنه

شود های گوشتی میدر عضالت سینه و ران در جوجه
-تواند ظرفیت آنتیخزری میدهد درمنهکه نشان می

(. 2017وان و همکاران اکسیدانی گوشت را بهبود بخشد )
( 2010عزیزا و همکاران ) نتایج مشابهی نیز توسط

فنلی و فالونوئیدها در طیف گزارش شده است. ترکیبات 
کای و همکاران شوند )ای از گیاهان توزیع میگسترده

، به علت اکسیدانتوانند به عنوان آنتی( که می2004
های آزاد و حذف رادیکالتوانایی کاهش تشکیل رادیکال

مطالعات پیشین  .(2000پییتا های آزاد استفاده شوند )
های دارای پروفایلخزری نشان داده است که درمنه

 2010ها است )فریرا و همکاران مختلف فنل و فالونوئید
 (2013(. گوئویا و کاستیلهو )2009و برسیبه و همکاران 

اکسیدانی قابل توجهی را به ویژه به عنوان ظرفیت آنتی
خزری بازدارنده رادیکال آزاد در عصاره استونی درمنه

های غذایی جیره های تغذیه شده بامشاهده کردند. جوجه
حاوی افزودنی گیاهی غنی از ترکیبات فنلی یا فالونوئید 

شوند ) باعث کاهش پراکسیداسیون لیپید گوشت می
(. 2007و گونی و همکاران  2010عزیزا و همکاران 

خزری ممکن است به اکسیدانی درمنهبنابراین، اثر آنتی
شته ها ارتباط داوجود ترکیبات طبیعی فنلی و فالونوئید

های آمینه فراوان، اسیدباشد. بعالوه، برخی گزارشات، 
خزری ها و عناصر معدنی موجود در درمنهویتامین
اکسیدانی آن گیاه ( را عامل افزایش ظرفیت آنتی1)جدول 

 (. 2009برسیبه و همکاران کنند )معرفی می

 

  گیرینتیجه
 2نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که تغذیه 

خزری طی دوره پرورش بدون تاثیر منفی درصد درمنه 
بر ضریب تبدیل خوراک و عملکرد رشد، باعث کاهش 

خزری ی درمنه مصرف خوراک شد. با این وجود، تغذیه
درصد موجب کاهش شاخص اکسیداسیون  5/1در سطح 
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تواند زمان تمااًل میهای سینه و ران شد که احماهیچه
 تر و کیفیت آن را بهبود بخشد.نگهداری گوشت را طوالنی
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Introduction: Nowadays, acceptance of chicken meat as a healthy cheap meat resulted in massive 

consumption between consumers; consequently, higher production with higher quality and shelf life 

is of the main future goals of this industry (Morrissey et al. 1994). Poultry products and processing 

technology have become widely available and used worldwide, which leads to expanding competition 

in the meat production sector. Thus, success in poultry production is strongly associated with 

improvement in carcass growth and yield. It is mainly associated with an increase in the proportion 

of breast meat and a decrease in abdominal fat. While, high poly-unsaturated fatty acid content of the 

meat, make chicken meat prone to deteriorate during storage. So, any suggestion to achieve the 

industry targets including better growth performance, higher immunity condition, efficient gut 

function and higher meat quality is valuable. Antioxidants and antimicrobial agents are of feed 

additives for broiler diets that can enhance bird health and consequently can enhance food safety and 

quality (Cherian et al. 2013). But, because of international limitations on most antibiotic feed 

additives and global consumer concerns on the use of such additives, the poultry industry is looking 

for new alternatives with antimicrobial activities (Cherian et al. 2013). Efficacious, environmentally 

friendly and consumer favorable feed additives are necessary to poultry meat production. Many 

researches have been started on these alternatives and some of these alternatives include ionophores, 

prebiotics, synbiotics, acidifiers, organic acids, and nowadays medicinal plants and phytogenic. 

Recently, herbs or plant extracts with antioxidant capacity have received much attention. Also, the 

global demand for natural products from the poultry industry is rising. So, the industry has faced with 

popularity of using plant-based feed additives or phytogenics. Natural antioxidant compounds exist 

in these feed additives, can enhance lipid oxidative stability that results in better meat quality features 

(Aziza et al. 2010). Artemisia annua from the Asteraceae family is an annual weedy herb with global 

distribution originated.  The herb is native to Asia and especially known as Qinghao in China, and 

now has become extensively distributed all over the world. The dried leaves of A. annua have been 

used in traditional medicine for treating malaria-infected patients (Torabi Goodarzi et al. 2006). 
Anticoccidial and antiparasitic effects of the Asteraceae family have been approved in poultry and 

ruminant nutrition, respectively (Brisibe et al. 2008). A sesquiterpene lactone called artemisinin is 

the main compound representing the antiparasitic effects of A. annua and contains an endoperoxide 

bridge. Besides, further 40 different bioactive compounds including, flavonoids, phenolics, purines, 

lipids, and other aliphatic compounds exist in A.annua leaves (Brisibe et al. 2009; Ferreira and Janick. 
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1994). So, the purpose of this study was to investigate the nutritional effects of different levels of 

Artemisia annua on performance, carcass composition and oxidative stability of Japanese quail meat. 

Material and methods: The research was conducted in the teaching and research farm of Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Animal Sciences. The 

Artemisia annua plant was collected from around Gorgan in the late October and early November of 

2018. The leaves of the plant were carefully separated and then, placed in a desiccator at 70 ° C for 

48 hours. The dried leaves were powdered by electric grinding and kept in nylon in a closed package. 

A portion of the leaf powder was sent to the laboratory for analysis of its elements. To determine the 

effect of Artemisia annua on performance, carcass characteristics and oxidative stability of Japanese 

quail meat, a total of 375 Japanese quails were allocated in a completely randomized design with 5 

treatments and 5 replicates (with 15 birds per each replicate). Birds were fed with zero, 0.5, 1, 1.5, 

and 2% Artemisia annua diet for 42 days. Diets were based on corn and soybean and were adjusted 

according to Poultry Nutrition Requirement Tables (NRC, 1994) using the UFFDA dietary software. 

In this study, growth performance (including weight gain, feed intake and feed conversion ratio) was 

calculated weekly. For this purpose, the feed intake was measured by subtracting the amount of feed 

left at the end of each week from the initial feed amount. Also, the mean birds weight of each replicate 

was subtracted from the mean weight at the beginning of the week and divided by the number of birds 

in that treatment in order to measure weekly weight gain. The feed conversion ratio was calculated 

by dividing the weight gain by feed intake. At 42 days of age, two birds were slaughtered from each 

pen to determine the carcass characteristics percentage (edible carcass, breast, thigh, liver and heart) 

and the malondialdehyde level in the breast and thigh tissues. Malondialdehyde was evaluated by the 

TBA method. All data were analyzed based on a completely randomized design by the GLM 

procedure of SAS (9.2). Tukey multiple range test was used to study the differences between 

treatment means. 

Results and discussion: Weight gain was not affected by dietary treatments. Supplementing 2% of 

Artemisia annua in the quail’s diet resulted in a significant decrease in feed intake during the last two 

weeks of production period (P<0.05). Gholamrezaie Sani et al., (2013) reported that broilers that 

received a diet containing Artemisia annua leaf powder had less feed intake compared to the control 

treatment they linked the reduced feed intake to the high fiber of Artemisia annua. Feed conversion 

ratio was not affected by dietary treatments, too. Cherian et al. (2013) reported that quails that 

received diets containing 2 and 4 g/kg Artemisia annua had no significant difference in final body 

weight and weight gain with the control group. Also, Khalaji et al. (2011) reported that diets 

containing 1% Artemisia annua had no effect on final body weight and weight gain.  Live weight as 

well as the weight of the breast, liver and heart were not different between treatments. The highest 

and the lowest carcass weight were observed in control and 2% Artemisia annua treatments, 

respectively (P<0.05). Malondialdehyde concentration in treatments containing 1.5% and 2% 

Artemisia were significantly different from other treatments (P<0.05). According to the results of 

malondialdehyde concentration in thigh muscles, a significant difference between treatments was 

seen (P<0.05). The highest level of malondialdehyde concentration in the thigh muscles was observed 

in chickens received control diet (0.769 mg / kg) and the lowest level (0.556 mg / kg) was seen in 

quails supplemented with 1.5% Artemisia annua. Also, the highest concentration of malondialdehyde 

in breast muscles was observed in the control treatment (0.961 mg / kg); while, the lowest level of 

malondialdehyde was seen in the breast muscles of chicks consumed diet containing 2% of Artemisia 

(0.638 mg / kg).  
 Conclusions: The results showed that feeding 2%of Artemisia annua in Japanese quail could 

increase their performance through reducing abdominal fat and increasing their meat quality by 

delaying in MDA production in thigh and breast muscles. 
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