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  چکيده

 هیا  بیوتیک به جیره بر عملکرد و پاسخ ايمنیی جوجیه  بیوتیک ويرجینامايسین و سینمونی با آنتیمقايسه اثر افزودن گل می منظور به آزمايش اين

 تکرار به ازا  هر تیمیار(  و پنج تیمار )پنج ا  قطعه 02 گروه 05يکروزه به  (823 راس )سويه تجار  خروس جوجه قطعه 052 شد. تعداد انجام گوشتی

بیوتییک ويرجینامايسیینس سیط     درصد آنتی 20/2ه پايه بدون ماده افزودنی )جیره شاهد( و جیره پايه حاو  شدند. تیمارها  آزمايشی شامل جیر تقسیم
درصد گیاه گل میمونی بود. نتايج حاصل از اين  3/2و  4/2درصد(س  02/2ها  رشد و پايانی درصد و در جیره 05/2بیوتیک )در جیره آغازين تجار  سین
دار  ضیري   بیوتیک در پايان دوره پرورش به طور معنیبیوتیک و آنتیحاو  گل میمونیس سین ها جیره با شده تغذيه  هاجوجه كه داد نشان آزمايش

روزگیی( تتیت تیرثیر تیمارهیا       40تیا   0تبديل بهتر  نسبت به گروه شاهد داشتند. در مقابلس افزايش وزن و خوراك مصرفی جوجه ها در كیل دوره ) 
دار دار درصد لنفوسیت و كاهش معنیی درصد گل میمونی سب  افزايش معنی 4/2مال همه تیمارها  آزمايشی به استثنا  تیمار آزمايشی قرار نگرفت. اع

دار درصد گل میمونی به طیور معنیی   3/2بیوتیک و شده با تیمارها  سینتغذيه  ها هپرندشدند.  تیمار شاهد نسبت هتروفیل به لنفوسیت در مقايسه با 
از نتايج اين مطالعیه میی تیوان نتیجیه      .ها  نیوكاسل و گامبورو را در مقايسه با پرندگان گروه شاهد نشان دادندعلیه واكسن  باالتر پادتن پاسخ ثانويه
تواند بعنوان يیک جیايگزين   بازده خوراك و پاسخ ايمنی می شود و می ها  گوشتی سب  بهبودجوجه جیره به درصد گل میمونی 3/2افزودن  گرفت كه

 ها  گوشتی مدنظر قرار گیرد. در تغذيه جوجه بیوتیکمناس  برا  آنتی
 

 گل میمونیس هتروفیل: لنفوسیت. سعملکرد سجوجه گوشتی سپاسخ ايمنی واژه هاي کليدي:
 

 1مقدمه

ها  گوشتی ها در جیره غذايی جوجهبیوتیکاستفاده مداوم از آنتی
ه و همچنین امکیان  سب  ايجاد مقاومت میکروبی به اين تركیبات شد

ها در گوشت وجود دارد كه اين موضوع بیرا   بیوتیکباقی ماندن آنتی
(. از اين رو تالش برا  04سالمت مصرف كننده چالش برانگیز است )

ها در جیره غذايی طیور كیه  بیوتیکيافتن جايگزين مناسبی برا  آنتی
ییت  فاقد خطر زيستی و بهبود دهنده عملکرد تولید  و سیالمت جمع 

(. امروزهس اسیتفاده  05میکروبی دستگاه گوارش باشدس آغاز شده است )
ها و حتی گیاهان دارويی بیوتیکهاس سینبیوتیکهاس پر از پروبیوتیک

ها نام برده می شود. تركی  پروبیوتیک و بیوتیکبعنوان جايگزين آنتی
                                                           

  سدانشجو  كارشناسی ارشد علوم دامی دانشکده كشاورز  دانشگاه ايالم -0
 استاديار گروه علوم دامی دانشکده كشاورز  دانشگاه ايالمس -0
 استاديار گروه علوم دامی دانشکده كشاورز  و منابع طبیعی دانشگاه اراكس -8
 دانشیار گروه میکروبیولوژ س دانشکده پیرادامیزشکیس دانشگاه ايالم. -4
 (Email: kamran_taherpour@yahoo.com    نويسنده مسئول:  )*

ها  ها مکمل(. پروبیوتیک7شود )بیوتیک نامیده میبیوتیکس سین پر
باشند كه با بهبود و تعادل میکروبی روده بیر  غذايی میکروبی زنده می
ها تركیبیات غییر قابیل    بیوتیک گذارند. پرسالمت دام میزبان اثر می

هضمی هستند كه از طريق تتريک رشد يا فعالیت يک يا تعیداد  از  
گونه ها  باكتريايی در دستگاه گوارشس اثرات مفید  را بر دام میزبان 

افییزودن  ات متعییدد  اثییرات مثبییتدر آزمايشیی(. 83گییذارد )بجییا مییی
افیزايش   بیر غیذايی   بیه جییره   یکیبیوت و پر یپروبیوتیکها  مکمل

ها و بهبود وزن بدنس بازده خوراك ها و عفونتمقاومت در برابر بیمار 
 تايید شیده اسیت.  ها  گوشتی فراهمی مواد مغذ  در جوجه زيست و

بیوتیک در جیره سیب  فراهمیی منبیع    یوتیک و پر استفاده توأم پروب
(. ايین  52بیوتیک برا  پروبیوتییک میی گیردد )   غذايی از طريق پر 
كیم و   pHهیا را بیه اكسیی نس    بیوتیک(س پروبیوتیکمنبع غذايی )پر 

بیوتیییک رشیید  سییازد. در واقییع سییین درجییه حییرارت مقییاوم مییی  
وبسیترا  خیا    ها  پروبیوتیک را با فراهم كیردن س میکروارگانیسم

(. اخییرا   52و  04كنید ) ها فیراهم میی  برا  تخمیر اين میکروارگانیسم
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ها  جديد تجار  با منشا گیاهی )گیاهان دارويی و استفاده از افزودنی
متصوالت مشتق شده از آنهیا( در جییره غیذايی دام بیدلیل نداشیتن      
اثرات مضر بر متیط زيست و سالمت دام و مصرف كننده بیه عنیوان   

ها  مترك رشد بطور وسیعی مورد توجه قیرار  يگزين آنتی بیوتیکجا
 اسیتفادهس  میورد  گیاهی ها گونه اين از يکی .(82و  03گرفته است )

 كیه  ساله چند خودروس است میمونی گیاهی گل .باشدمی 0میمونی گل

كند می استان خوزستان رشد از مناطقی و ايالم استان در ايران به وي ه
 آنتی اثرات انجام شده بر اين گونه گیاهی نشان دهنده مطالعات .(84)

تولیید نیتريیک    در التهاب و جلوگیر  كننیدگی  ضد ترمیمیس سپتیکس

باشید. صیفو  و همکیاران در    شده میی  فعال ماكروفاژها  در 0اكسید
گزارش كردند كه ريشه و اندام هوايی گل میمونی حیاو    0830سال 

و  40ها و ترپنوئیدها اسیت ) هاس تانننفالونوئیدهاس گلیکوزيدهاس ساپونی
بیوتیکی عصاره الکلی برگ گل میمیونی در  همچنین اترات آنتی(. 48

(. در آزمايشیی ديگیر مشیخ     02و  3شرايط آزمايشگاه گزارش شد )
شده است كه تركیبات فنولیکی موجود در گییاه بیرگ میمیونی دارا     

 (.3باشد )فعالیت آنتی آكسیدانی می
بیوتییک  خوا  دارويی گیاه گل میمونی و مکمل سینبا توجه به 

از را دارنید و  متیرك رشید   هیا   بیوتیکآنتیبا كه احتمال جايگزينی 
خیوراكی میورد اسیتفاده در    میواد افزودنیی   اكثیر  توجه اينکه  با طرفی

ها بیوتیکسینهاس بیوتیکپر  سهاپروبیوتیکصنعت طیور كشور )نظیر 
 ات دقییق لیزوم بررسیی اثیر    ین میی شیودس  خارج از كشور تاماز ( و ...

امیر  مهیم و قابیل توجیه      خوراك طییور در افزودنی ها مصرف اين 
مقايسیه اثیر افیزودن     منظیور  بیه  حاضیر مطالعیه   بنیابراينس  باشید. می

بیوتیک به جیره بر عملکرد و پاسخ ويرجینامايسینس گل میمونی و سین
  .تنظیم گرديدگوشتی  ها ايمنی جوجه

 

 هامواد و روش 

قطعه جوجه خروس گوشتی يکروزه سیويه   052در اين مطالعهس از 
 5واحید آزمايشیی )   05استفاده شد. جوجه ها بیین   823تجار  راس 
قطعییه جوجییه( توزيییع شییدند.  02تکییرار و در هییر تکیرار   5تیمیار بییا  

تیمارها  آزمايشی شامل جیره پايه بدون ماده افزودنی )شاهد( و جیره 
و سیطو    بیوتیکمکمل سینس ک ويرجینامايسینبیوتیآنتی پايه حاو 

. اندام هیوايی گییاه گیل میمیونی     درصد گل میمونی بودند 3/2و  4/2
مورد اسیتفاده در ايین آزمیايشس بیدون آسیی  بیه ريشیهس  بیا تريیید          

ها  روستا  جوبشیرعلی شهرسیتان   كارشناسان منابع طبیعیس از كوه
 سیه  اسیاس  بر هارهجی چرداولس جمع آور  و در سايه خشک گرديد.

 05-40پايیانی )  روزگی( و 00-04روزگی(س رشد ) 0-02دوره آغازين )

                                                           
0- Scrophularia striata 
0- Nitric oxide 

گرديید   ( تنظیم0227سويه راس ) غذايی نیاز جداول اساس بر روزگی(

تركیبی از پروبیوتییک انتروكوكیوس    8(. سین بیوتیک مورد استفاده5)
 فاسیییوم و پربیوتیییک فروكتوالیگوسییاكاريد )مشییتق از اينییولین گیییاه 

بیوتیک بر اساس توصییه شیركت سیازنده در    كاسنی( بود. میزان سین
درصید و   02/2ها  رشد و پايانی درصد و در جیره 05/2جیره آغازين 

درصد بیود. تعییین تركیی      20/2ها میزان آنتی بیوتیک در تمام جیره
صیورت گرفیت. تجزيیه    AOAC (8 )گل میمیونی بیر اسیاس روش    

پروتئین  %5ماده خشکس  %37ی شامل گل میمونتقريبی نشان داد كه 
اجیزا   خاكسیتر بیود.    %0/8چربی خام و  %0/0الیاف خامس  %00خامس 

ارائه شیده اسیت.    0 جدول در هاجیره شیمیايی تركی  مواد خوراكی و
 افزايش وزن .گرفت قرار هاپرنده در اختیار آزاد صورت به خوراك و آب

 02تیا   0ر دوره زمانی د خوراك و ضري  تبديل غذايی مصرف روزانهس
 گیر  شدند.روزگی اندازه 40تا  05روزگی و  04تا  00روزگیس 
هر واحد آزمايشی كیه نزديیک    از جوجه قطعه 0 آزمايشس پايان در

گیر  و جهت اندازه ترين وزن را به میانگین گروه خود داشتند انتخاب
 مسشیک  كیردن  باز از پس شدند. ها  لنفوئید  كشتاروزن نسبی اندام

تمیام   دقییق  كردن خارج از تیموس )پس وبورس فابرسیوس طتالس 
 ديجیتالی ترازو  با دقت جدا و با دو طرف گردن( از ها  تیموس ل 
س خونگیر  از وريید  40همچنین در روز گرم وزن شدند.  20/2دقت  با

بیرا  تعییین مییزان هتروفییل و     پرنده از هر تکرار بعمل آمید.   0بال 
توسط میکروسیکو   لکوسیت به ازا  هر نمونه  022لنفوسیت خونس 

 (.80شمارش شدند )نور  

هیا  نیوكاسیلس برونشییتس    برنامه واكسیناسیون برعلییه بیمیار   
آنفلوانزا و گامبورو طبق توصیه اداره دامپزشکی منطقه و با گرفتن تیتر 

باد  يک روزگی انجام شد. واكسیناسیون بیر علییه برونشییت در    آنتی
هیا   از طريق آب آشامیدنی انجام شید. همیه گیروه    00و  5روزها  

 07و  7در روزهیا    4آزمايشی بیر علییه ويیروس بیمیار  نیوكاسیل     
روزگی به ترتی  از طريیق قطیره چشیمی و آب آشیامیدنی واكسیینه      

از طريیق آب   5شدند. همچنین واكسیناسیون بر علیه بیمار  گیامبورو 
 د.آزمايش انجام ش 00و  04آشامیدنی در روزها  

روز پیس از   04و  7هیاس  به منظور بررسی واكینش ايمنیی جوجیه   
انجام آخرين واكسیناسییون علییه نیوكاسیل و گیامبوروس از هیر واحید       

جوجه انتخاب و از وريد بالی آنها نمونه گیر  خونی انجام  0آزمايشی 
باد  گیر  تیتر آنتیها پس از ارسال به آزمايشگاهس اندازهگرفت. نمونه
 FLX 800س میدل  Biotecورو توسط دستگاه االيزا )كمپانی علیه گامب

و ساخت كشور آمريکا( و تیتر آنتیی بیاد  علییه نیوكاسیل بیه روش      
 (. 0( مورد آزمايش قرار گرفتند )HIسنجش هماگلوتیناسیون )

                                                           
8- Biomin IMBO; Biomin, Herzogenburg, Austria 
4- Nobilis®ND Clone 30; Intervet 
5- Nobilis®Gumboro D78, Intervet 
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 0تركی  جیره ها  آزمايشی - 1جدول 

Table 1 - The composition of experimental diet1 

 (g/kgاكی )اجزا  خور
Ingredients (g/kg) 

روزگی 02تا  0  
1-10 d 

 
روزگی 04تا  00  

11-24 d 
 

روزگی 40تا  05  

25-42 d 

گل میمونی )درصد(مختلف سطو    

Different levels of Scrophularia striata (%) 

0 0.4 0.8  0 0.4 0.8  0 0.4 0.8 

 ذرت
Corn 

570.0 567.4 564.9  593.0 590.4 587.9  637.3 634.8 632.4 

 (=CP%44كنجاله سويا )
Soybean meal (44 % CP) 

314.6 311.0 307.3  306.9 303.2 299.6  273.9 270.3 266.6 

 پودر ماهی
Fish meal 

56.6 59.2 61.7  43.1 45.7 48.2  26.2 28.7 31.2 

 روغن سويا
Soybean oil 

19.4 19.4 19.4  23.8 23.8 23.8  29.0 29.0 29.0 

 پودر خشک گیاه گل میمونی
Scrophularia striata dried powder 

0.0 4.0 8.0  0.0 4.0 8.0  0.0 4.0 8.0 

 د  كلسیم فسفات
Di calcium phosphate 

12.5 12.2 11.9  10.9 10.6 10.3  11.8 11.5 11.2 

 پودر صدف
Oyster shell 

11.6 11.5 11.5  9.6 9.6 9.5  9.4 9.4 9.3 

 نمک
Nacl 

2.1 2.1 2.1  2.4 2.4 2.4  2.7 2.6 2.6 

 جوش شیرين )بیکربنات سديم(
NaHCO3 

1.6 1.6 1.6  1.4 1.4 1.4  1.4 1.4 1.4 

DL- متیونین 
DL- methionine 

2.8 2.8 2.8  1.9 1.9 1.9  1.4 1.4 1.4 

-L  اليزينسHCL 
L-Lysine HCl 

2.0 2.0 2.0  0.5 0.5 0.5  0.4 0.4 0.4 

 0مکمل معدنی

2Mineral premix 
2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 2.5 

 8مکمل ويتامینی

3Vitamin premix 
2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 2.5 

 كولین كلرايد
Choline chloride 

1.8 1.8 1.8  1.5 1.5 1.5  1.5 1.5 1.5 

 (Calculated nutrient compositionتركیبات متاسبه شده )

 (kcal/kgبل متابولیسم  )انرژ  قا
Metabolizabe energy (kcal/kg) 

2945 2945 2945  3000 3000 3000  3075 3075 3075 

 (g/kgپروتئین خام )
Crude protein (g/kg) 

228.4 228.4 228.4  216.5 216.5 216.5  194.6 194.6 194.6 

 (g/kgكلسیم )
Calcium (g/kg) 

10.2 10.2 10.2  8.6 8.6 8.6  8.0 8.0 8.0 

 (g/kgفسفر قابل دسترس )
Available phosphorus (g/kg) 

4.9 4.9 4.9  4.3 4.3 4.3  4.0 4.0 4.0 

 (g/kgلیزين قابل هضم )
Digestible lysine (g/kg)  

12.3 12.3 12.3  10.6 10.6 10.6  9.2 9.2 9.2 

 (g/kgسیستین قابل هضم ) +متیونین 
Digetible Methionine + cysteine 

(g/kg) 

9.2 9.2 9.2  8.1 8.1 8.1  7.0 7.0 7.0 
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0ادامه جدول   
Continuation of Table 1 

 (mEq/kg) 4تعادل الکترولیتی جیره
 4Dietary electrolyte balance

(mEq/kg) 

245 245 245  237 237 237  220 220 220 

ها  رشد و درصد در جیره 02/2بیوتیک در جیره آغازين و درصد سین 05/2اضافه گرديد )مقدار  جیره شاهد ها بهوصیه شده اين مکملير تدر مورد جیره ها  حاو  سین بیوتیک و آنتی بیوتیکس مقاد 0
 ها(.درصد آنتی بیوتیک در تمام جیره 20/2پايانی و میزان 

 می باشد.گرم میلی 3/2گرم و سلنیومس میلی  0س يدس میلی گرم 03مسس گرم؛ میلی  24گرم؛ آهنس میلی  022گرم؛ رو س  میلی 002شامل؛ منگنزس  جیرههر كیلوگرم  0
میلی  82س 3Bمیلی گرم؛  3/3س  2Bمیلی گرم؛  32/0س 1Bمیلی گرم؛  0/0س  3Kمیلی گرم؛  38س Eواحد بین المللی؛ ويتامین  322س 3Dواحد بین المللی؛  3222س Aهر كیلوگرم جیره شامل؛ ويتامین  8

 .گرممیلی  230كولین كلرايدس گرم و  میلی  3س 12Bمیلی گرم؛  0س 9Bمیلی گرم؛  8س 6Bمیلی گرم؛  02وتناتس پنت -گرم؛ كلسیم د
 mEq/kg–CL –, mEq/kg) +, mEq/kg + K+DEB= (Na ,(: DEB) تعادل الکترولیتی جیره 4

1 Regarding the diets containing synbiotic and antibiotic, recommended levels of these supplements were added to the control diet (0.15 

% synbiotic in starter diet and 0.10 % in grower and finisher diets and 0.02 % antibiotic in all diets). 
2Supplied per kilogram of diet: manganese, 120 mg; zinc, 100 mg; iron, 40 mg; copper, 16 mg; iodine, 1 mg; selenium, 0.8 mg.  
3Supplied per kilogram of diet:: vitamin A, 6,000 IU; vitamin D3, 800 IU; vitamin E, 83 mg; vitamin K3, 2.2 mg; vitamin B1, 1.80 mg; 

vitamin B2, 6.6 mg; vitamin B3, 30 mg; D-calcium pantothenic acid, 10 mg; vitamin B6, 3 mg; vitamin B9, 1 mg, vitamin B12, 6 mg and 

choline chloride. 
4DEB = (Na+ , mEq/kg + K+ , mEq/kg) − CL− , mEq/kg 

 

 
اين آزمايش در قال  طر  كیامال تصیادفی انجیام شید و تجزيیه      

( و بیا  45) SASآور  شیده توسیط نیرم افیزار     ها  جمیع آمار  داده
اسیتفاده از   هیا بیا  ايسیه مییانگین  مق انجام شد. GLMاستفاده از رويه 
 پذيرفت. درصد انجام  5در سط   ا  دانکن وآزمون چند دامنه

 

 نتايج و بحث 

هیا  مختلیف   هیا  آزمايشیی در دوره  نتايج حاصل از تاثیر جییره 
ها  گوشتی بیر مییانگین خیوراك مصیرفیس مییانگین      پرورش جوجه

. ه شده استنشان داد 0در جدول افزايش وزن و ضري  تبديل غذايی 
هیا  تغذيیه شیده بیا     روزگیی جوجیه   04تا  00میانگین افزايش وزن 

هیا   دار  بهتیر از گیروه  بیوتیک به طیور معنیی  ها  حاو  آنتیجیره
درصد گل میمیونی   3/2و  بیوتیکها  حاو  سینتغذيه شده با جیره

تیا   00از دار خوراك مصیرفی  (. همچنین افزايش معنی=280/2P) بود
ساير تیمارها  نسبت به  بیوتیک و شاهدآنتی تیمارها  در روزگی 04

هیا  آزمايشیی در سیاير    (. ولی جیره=223/2P) مشاهده شد آزمايش
روزگییی( تییاثیر  0-40هییا  آزمییايش و همچنییین در كییل دوره )دوره
 25/2خوراك مصرفی و افیزايش وزن نداشیتند )   دار   بر میزانمعنی

P>ايشی تفاوت معنی دار  از نظیر  (. از نظر آمار  بین تیمارها  آزم
(. امیا در  <P 25/2روزگی مشیاهده نشید )   04ضري  تبديل غذايی تا 

روزگی كمترين ضري  تبديل غذايی مربوط بیه   05-40دوره پرورشی 
بیوتییک  بیوتیک و سیین ها  حاو  آنتیها  تغذيه شده به جیرهگروه

دار  معنیدرصد گل میمونی تفاوت  4/2بود كه با تیمارها  شاهد و  
(. همچنیین در كیل دوره همیه تیمارهیا      =223/2Pرا نشان دادنید ) 

دار ضري  تبديل غیذايی نسیبت بیه تیمیار     آزمايشی سب  بهبود معنی
(؛ بطوريکیه كمتیرين ضیري  تبیديل غیذايی      =225/2Pشاهد شدند )

 بیوتیییک بییود.هییا  دريافییت كننییده مکمییل آنتیییمربییوط بییه پرنییده
تیا   00بیشترين خوراك مصیرفی در دوره   همانطوريکه نتايج نشان داد

بیوتیک بود كه مطابق بیا  روزگی مربوط به تیمارها  شاهد و آنتی 04
ها  تغذيه شده با جیره حیاو   اين نتايج گزارش شده است كه جوجه

 47) بیوتیک مصرف خوراك باالتر  نسبت به تیمار شاهد داشتندآنتی
در مقايسه بیا تیمیار شیاهد    بیوتیک ويرجیناماسین (. افزودن آنتی43و 

روزگی شد؛ اما در كیل دوره   05تا 00باعث افزايش وزن بدن در دوره 
بیوتییک بیر افیزايش وزن    دار  از افیزودن آنتیی  پرورش اثرات معنیی 

مشاهده نشد. مشابه با نتايج بدسیت آمیده در ايین تتقییقس گیزارش      
-ر معنیبیوتیک )فالوومايسین( به جیره اثگريده است كه افزودن آنتی

. امیا در  (03و  00) ها  گوشتی ندارددار  بر صفات عملکرد  جوجه
دار وزن بدن در بیوتیک سب  افزايش معنیآزمايشی ديگر افزودن آنتی
 نمیودن رشید   متدود با هابیوتیک(. آنتی43كل دوره آزمايش گرديد )

 مواد مصرف كننده ها باكتر  رشد از و ممانعت زاها  بیمار باكتر 

 سیمی در  نیتروژنیی  متصیوالت  ساير و آمونیاك كننده تولید و غذ م

 نتیجه در و شده مغذ  مواد دسترسی قابلیت و هضم بهبود سب  رودهس

 (. 43دهند ) می افزيش را غذائی بازده

اگرچه در كل دوره آزمايشیس جیره حاو  مکمل سین بیوتییک از  
گرديدس  نظر عدد  سب  كاهش مصرف خوراك نسبت به تیمار شاهد

كه با نتايج ساير متققین در ارتباط با ترثیر  دار نبوداما اين تفاوت معنی
. تتقیقیات مختلیف   (00و  0) پروبیوتیکها و پربیوتیکهیا مطابقیت دارد  

حاكی از آن است كه مواد افزودنی به دلیل خاصییت ضید میکروبییس    
هیا  مضیر روده از جملیه اشرشییاكلی در دسیتگاه      مانع رشد بیاكتر  

ها  مضر در روده كیم باشیند مقیدار    شوند و وقتی باكتر ارش میگو
شیوندس در نتیجیه بیا    مواد مغذ  بیشتر  توسط پرنیدگان جیذب میی   

 (.43و  07رسند )مصرف خوراك كمتر  به وزن مطلوب می
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 تاثیر تیمارها  آزمايشی بر عملکرد جوجه ها  گوشتی  -2جدول 

Table 2- Effects of experimental treatments on performance of broiler chickens 

گیر صفات مورد اندازه  
Parameters 

 تیمارها  آزمايشی 
Experimental diets SEM P-value 

 Control Antibiotic Synbiotic 0.4 % SS1 0.8 % SS 

 )گرم( بدن افزايش وزن
Body weight gain (g) 

        

 روزگی 02تا  0
1-10 d 

 
157 159 156 159 157 4.41 0.973 

 روزگی 04تا  00
11-24 d 

 
763ab 852a 744b 771ab 707b 29.6 0.032 

 روزگی 40تا  05

25-42 d 

 
1224 1272 1300 1248 1335 42.3 0.404 

 روزگی 40تا  0

1-42 d 

 
2144 2282 2199 2178 2198 53.4 0.464 

 )گرم( خوراك مصرفی
Feed intake (g) 

 
       

 روزگی 02تا  0
1-10 d 

 
252 246 237 233 229 7.48 0.204 

 روزگی 04تا  00
11-24 d 

 
1326a 1401a 1202b 1206b 1187b 35.1 0.009 

 روزگی 40تا  05

25-42 d 

 
2576 2320 2462 2571 2614 81.2 0.108 

 روزگی 40تا  0

1-42 d 

 
4154 3968 3901 4010 4029 92.3 0.420 

 ی )گرم/گرم(ضري  تبديل غذاي
Feed conversion ratio (g/g) 

 
       

 روزگی 02تا  0
1-10 d 

 
1.60 1.55 1.52 1.47 1.46 0.044 0.135 

 روزگی 04تا  00
11-24 d 

 
1.74 1.64 1.62 1.56 1.68 0.046 0.117 

 روزگی 40تا  05

25-42 d 

 
2.10a 1.82b 1.89b 2.06a 1.96ab 0.054 0.006 

 روزگی 40تا  0

1-42 d 

 
1.94a 1.74c 1.77bc 1.84b 1.83b 0.033 0.005 

 (. P< 0.05باشند )  میداریمعن اختالفغیر مشابه دارا   حروف با ستون هر  هانیانگیم
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
1Scrophularia striata 

 

بیوتییک بیر ضیري     یر مثبت افزودنیی سیین  نتايج ما در مورد ترث
. میواد  (80و  3) همخیوانی دارد  سیاير متققیین   تبديل غذايی با نتايج

بیوتیکی از طريق بهبود استفاده از پروتئینس چربی و مواد افزودنی سین
گاالكتوسییداز و تخمییر الكتیوزس    -معدنیس افزايش و تقويت آنزيم بتیا 

ن برخیی اعمیال روده و بهبیود    هاس متعیادل نمیود  سنتز برخی ويتامین
حركات رودهس باعیث بهبیود رانیدمان مصیرف خیوراك و سیهولت در       

 (.04شوند )دسترس قرارگرفتن مواد مغذ  می
ها  گیاهی بیر ضیري    نتايج ضد و نقیضی در مورد ترثیر افزودنی

و  03) تبديل خوراك در طیور وجود دارد. برا  مثال برخیی متققیین  
اثرات مثبیت افزودنیهیا     (85و  00) یه متققینعدم ترثیرس اما بق (44

ک ترشیتات  يی تترگیاهی بر ضري  تبديل غیذايی گیزارش كردنید.    
  هیا ميت آنیز یی ش فعاليهضمی همانند بزاقس صفرا و موكوس و افیز 

(. 87) گیزارش شیده اسیت    در نتیجه مصرف گیاهان دارويیی  گوارشی
يیی  هیا  حیاو  گیاهیان دارو   بهبود ضري  تبیديل غیذايی در جییره   

تواند به خاطر اثرات ضد میکروبی تركیبات فعال و موثر موجیود در  می
 دارويی همچنین گزارش گرديده است كه گیاهان (.03و  03آن باشد )
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اكسییدانی قیو    ضیدمیکروبیس دارا  میواد آنتیی    عالوه بیر خاصییت  
گزارش شید كیه    .(00عملکرد تآثیر مثبتی دارد ) بهبود باشد كه درمی

رگ گل میمونی دارا  اترات آنتی بییوتیکی در شیرايط   عصاره الکلی ب
(. در 02باشید ) میی  اسیتافیلوكوكوس آرئیوس  آزمايشگاه رو  باكتر  

آزمايشی ديگر مشخ  شده است كه ريشه و بخش هوايی گیاه گیل  
باشد كه آن را مرتبط با وجود میمونی دارا  فعالیت آنتی آكسیدانی می

داننید  ها در عصاره اين گییاه میی  رپنها و مونوتفالوونوئیدهاس كومارين
( نیز نشان دادند كیه تركیبیات فنیولیکی    3(. آزادمهر و همکاران )40)

موجود در گیاه برگ میمیونی شیامل خصوصییات آنتیی اكسییدانی از      

بنابراين در بررسیی  بود.  0طريق كاهش تولید راديکالها  آزاد اكسی ن
غیذايی احتمیاال    حاضر ترثیر مثبت گیاه میمیونی رو  ضیري  تبیديل   

اكسییدانی در داخیل ايین    بیوتیکی و آنتیمرتبط با وجود تركیبات آنتی
 باشد. گیاه می
درصید لنفوسییت و    بیر  ها  خوراكافزودنی ترثیر از حاصل نتايج

هیا   هتروفیل و همچنین نسبت هتروفیل به لنفوسییت خیون جوجیه   
 اسیت. همیه   شیده  نشیان داده  8 روزگی در جدول 40گوشتی در سن 

درصید گیل    4/2تیمارها  حاو  میواد افزودنیی بیه اسیتثنا  تیمیار      
میمونی سب  افزايش جمعیت لنفوسیتها و كاهش نسبت هتروفیل بیه  

 (. P<25/2لنفوسیت نسبت به تیمار شاهد شدند )
نتیايج ايیین پیی وهش در خصییو  كییاهش نسییبت هتروفیییل بییه  
( 42لنفوسیت توسط گیاهان دارويیی بیا نتیايج صیفامهر و همکیاران )     

( گیزارش كردنید   88همخوانی دارد. اما در مقابلس مصدق و همکاران )
كه تاثیر افزودن گیاهان دارويیی بیر نسیبت هتروفییل بیه لنفوسییت       

و  ACTHدار نبود. عوامل تنش زا با تتريیک ترشی  هورمیون    معنی
ها  غدد فوق كلیو  موج  افزايش نسبی تعداد هتروفیل به هورمون

وند. بیر ايین اسیاس شیمارش هتروفییل و      شی لنفوسیت در طییور میی  
و تعیین نسبت هتروفیل به لنفوسیت در خیون پرنیدگان بیه     لنفوسیت

عنوان شاخ  مطمئن برا  تخمین میزان استرس در آنها ذكیر شیده   
(. اعتقاد بر اين است كه گیاهان دارويی به عنوان منبع غنی 03است )

باشید و كیاهش   ها  آزاد میی ضد اكسیداسیون و حذف كننده راديکال
(. 4تواند به همین دلییل باشید )  نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون می

 مشخ  شد كه گیاه گیل میمیونی بیه    شده انجام ها  بررسی طبق

 مختلیف  هیا   قسیمت  در گلیکوترپنوئییدها  ها  تركی  داشتن دلیل

س IL1aها  مختلف )( و انترلوكین2Eتولید پروستاگالندين ) مهار سب 
IL2  وIL4هیا   لنفوسیت افزايش تکثیر و سلولی ادمس ارتشا  كاهش (س
 تركیبیات  شناسیايی  و جداساز  اخیر در مورد (. تتقیقات00شود )می

گییاه منجیر بیه شناسیايی تركیبیی بیه نیام         ايین  سیاختار  در مختلیف 

 در موش گزارش آن استرس و اضطراب ضد اثرات كه شدس 0كوئرستین

                                                           
0  Reactive oxygen species 
0  Quercetin 

 كه كوئرسیتین باعیث   ه شدداد نشان بتث راستا  اين است. در شده

 عوامیل  از بعنیوان يکیی   مغیز  در ACTHرهاساز  هورمیون   كاهش

مبنی بیر   شواهد  همچنین وجود (.08شود )می تنش ايجاد در كلید 
 رو  بر  تاثیر كوئرستین طريق استرسی گیاه گل میمونی از ضد اثرات

 و گامیا آمینوبوتیريیک اسیید    نظییر  نوروترانسیمیتر   هیا   سیسیتم 
 .(83وجود دارد )  ینسروتون

ها در كیاهش نسیبت   بیوتیکها و سینبیوتیکدر مورد نقش آنتی
هیا بیا   هتروفیل به لنفوسیتها می توان استنباط كیرد كیه ايین مکمیل    

كاهش عفونتها  باكتريايی باعث كاهش درصد هتروفیل به لنفوسیتها 
در  هیا گرديد )با توجه به اينکه در عفونتها  باكتريايی نسبت هتروفیل

خیون در   هتروفیل به لنفوسییت كاهش نسبت يابد(. خون افزايش می
ها  تغذيه شده با جیره ها  حیاو  میواد افزودنیی مبیین ايین      پرنده

زاس وضیعیت  مطل  است كه اين پرنده هیا درمقابلیه بیا شیرايط تینش     
 بهتر  نسبت به  گروه شاهد دارند. 

زمايشیی در  ها  مختلیف آ وزن نسبی اندامها  لنفوئید  در گروه
ارائه شده است. گروه دريافیت كننیده    4روزگی پرورش در جدول  40
درصیید گییل میمییونی وزن نسییبی تیمییوس بییاالتر  نسییبت بییه  3/2

(. P<25/2بیوتیییک نشییان داد )هییا  آزمايشییی شییاهد و سییینگییروه
 3/2هنمچنین باالترين وزن نسبی بورس فابريسییوس نییز در تیمیار    

ه با تیمار شاهد تفاوت معنی دار  را درصد گل میمونی مشاهده شد ك
دار  بین تیمارهیا   (. اما به هرحال تفاوت معنیP <25/2نشان داد )

بیورس  (. <P 25/2آزمايشی در رابطه با وزن طتیال مشیاهده نشید )   
جايگاه ها  خونساز  بوده كه به ترتیی  بیرا    و تیموس  فابرسیوس
احتمیاال   هستند.ضرور  در پرندگان  Tو سلول  B ها  توسعه سلول

بزرگتر شدن اين اندامها مرتبط بیا تتريیک سیلولها  ايمنیی توسیط      
گزارش شده است كه تتريک باشد. سط  باال  گیاه گل میمونی می

سیستم ايمنی بدن ممکن است اثرات منفی بر عملکیرد رشید داشیته    
ها و توسعه اندام هیا   پادتن تولید  برا باشندس زيرا مواد مغذ  بیشتر 

س و به اين ترتیی  نیر    تا در جهت رشد حیوان استفاده می شود ايمنی
 رو  تاثیر معنی دار گل میمیونی (. عدم 07رشد كاهش خواهد يافت )

تواند مرتبط با ايین موضیوع   می احتماال افزايش وزن بدن در كل دوره
 باشد.

تتیت   دار معنیی بیه طیور   پاسخ اولیه پادتن علیه هر دو بیمار  
روزگییس   80امیا در   .(0شیکل  نگرفیت ) قرار مايشی تیمارها  آزثیر ات

بیوتیک و بیشترين پاسخ ثانويه پادتن علیه نیوكاسل در تیمارها  سین
ه بیا تیمیار شیاهد تفیاوت     درصد گیل میمیونی مشیاهده شید كی      3/2

. پاسیخ ثانويیه پیادتن علییه واكسین      (P<25/2) نشان داد دار معنی
 بیوتییک استثنا  تیمار آنتیگامبورو نیز در همه تیمارها  آزمايشی به 

نسبت به تیمار شاهد باالتر بود )شیکل   (P<25/2)دار  به طور معنی
0.) 
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 روزگی 40جوجه ها  گوشتی در  میزان هتروفیل و لنفوسیت و نسبت بین آنها در تاثیر تیمارها  آزمايشی بر  -3جدول 

Table 3- Effects of experimental treatments on heterophil and lymphocyte levels and their ratio in broilers at 42 d 

گیر صفات مورد اندازه  
Parameters 

 تیمارها  آزمايشی 
Experimental diets 

   

 Control Antibiotic Synbiotic 0.4 % SS1 0.8 % SS  SEM P-value 

 )درصد( هتروفیل
Heterophil (%) 

 
31.2 22.7 21.9 25.3 23.5  2.62 0.108 

 لنفوسیت )درصد(
Lymphocyte (%) 

 
58.9b 69.2a 70.0a 66.0ab 68.7a  2.64 0.030 

 هتروفیل : لنفوسیت

Heterophil: lymphocyte 

 
0.53a 0.36b 0.33b 0.40ab 0.36b  0.050 0.049 

 (. P< 0.05باشند )  میداریمعن اختالفغیر مشابه دارا   حروف با ستون هر  هانیانگیم
Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
1Scrophularia striata 

 
 روزگی 40ها  گوشتی در جوجه 0وزن اندامها  لنفوئید  تاثیر تیمارها  آزمايشی بر  -4جدول 

Table 4- Effects of experimental treatments on lymphoide organs1 weight in broilers at 42 d 

گیر صفات مورد اندازه  
Parameters 

 تیمارها  آزمايشی 
Experimental diets 

   

 Control Antibiotic Synbiotic 0.4 % SS2 0.8 % SS  SEM P-value 

 )درصد( هتروفیل
Heterophil (%) 

 
31.2 22.7 21.9 25.3 23.5  2.62 0.108 

 لنفوسیت )درصد(
Lymphocyte (%) 

 
58.9b 69.2a 70.0a 66.0ab 68.7a  2.64 0.030 

 هتروفیل : لنفوسیت

Heterophil: lymphocyte 

 
0.53a 0.36b 0.33b 0.40ab 0.36b  0.050 0.049 

 (. P< 0.05باشند )  میداریمعن اختالفغیر مشابه دارا   حروف با ستون هر  هانیانگیم
 امها به وزن بدن می باشد.داده ها بر مبنا  درصد نسبی وزن اند 0

Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
1Data are based on relative organs weight divided by live body weight. 
2Scrophularia striata 

 

 
 80و  04در جوجه ها  گوشتی در روزها   كسن بیمار  نیوكاسلعیار كل پادتن علیه وا بر تیمارها  آزمايشیتاثیر  -1شکل 

Figure 1- Effect of experimental treatment on serum HI-antibody titers against Newcastle vaccine in broilers at 24 and 31 d  
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 85و  03در جوجه ها  گوشتی در روزها   رو  عیار كل پادتن علیه واكسن بیمار  گامبرو  تیمارها  آزمايشیتاثیر  -2شکل 
Figure 2- Effect of experimental treatment on serum ELIZA antibody titers against Gamboru vaccine in broilers at 28 and 35 d  

 
سط  باال  پودر خشک  كه داد ننشا باد پاسخ آنتی مايشزآ

 توجه با. داشت يمنیا مسیست دبهبو در را نقش بیشترينگل میمونی 
 دبهبو سجمعیت لنفوسیت خون يشافزا در گل میمونی مهم نقش به

 رنتظاا قابل عیار پادتن بر علیه واكسن بیماريها  ويروسی به پاسخ
 داردس كه سیويرو ضد و باكتريايی ضد ثرا با هگیا ينا احتماال. دبو

 دلیمی وبخشد.  می دبهبو را يمنیا سیستم غیرمستقیم ربهطو

 ها  وي گی از نیز بیان كردند كه گل میمونی 0830همکاران در سال 

 و آئورژينوزا پسودوموناس سايشريشاكلیضدباكتريال رو  

(. 07است ) برخوردار in vitroشرايط  در اورئوس استافیلوكوك
 تتريک باعث گیاهی  يدهارساكاهمچنین گزارش شده است كه پلی

ش نشان داده شده در يک آزماي. میشوند تنهادترش  پا
اسکروفوالريا سب  مهار  ها  در گونه پروپانوئید فنیل گلیکوزيدها 

 التهابی شیمیايی ها  واسطه تولید مهار نتیجه در و فعالیت ماكروفاژها

(. از طرف ديگر 02شود ) می التهاب كاهش موج  نهايت در و
مشخ  شد كه سیستم ايمنی ممکن است بوسیله میکروارگانسمها  

ها شامل اه گوارش مترثر شود. اجزا  ديواره سلولی باكتر دستگ
ها و لیپوپلی ساكاريدها نقش مهمی در بر همکنش پپتیدوگلیکان

باكتريها و میزبان دارد و هر دو نوع مولکول فعال كننده قو  سیتم 
(.  افزايش پاسخ ايمنی ثانويه در گروه تغذيه شده با 08ايمنی هستند )

  گل میمونی ممکن است بخاطر تاثیر مواد جیره حاو  سط  باال
فعال و موثر آن بر كاهش جمعیت میکروبها  بیماريزا  دستگاه 

 گوارش باشد. 
 بیفیدوباكترها و هاالكتوباسیلوس نظیر نقش باكتريهايی به توجه با

ويرجینیامايسین  بیوتیک آنتی نقش همچنین و ايمنی بهبود سیستم در
( بیفییدوباكترها و  هاالكتوباسیلوس )نظیر تمثب گرم باكتريها  مهار در

 كننیده  مصیرف  گیروه  در سرم خون پادتن سطو  كاهش دارد احتمال

 علییه  ضید باكتريیايی ويرجینامايسیین    نقیش  بیدلیل  بیوتییک  آنتیی 

 0833زاده و همکیاران در سیال    تیمیور   .باشد مثبت گرم باكتريها 
 بار كاهش نتیجهدر  بیوتیک آنتی استفاده هنگام در كه كردند گزارش

افیزايش   .(50كنید )  پییدا میی   كیاهش  ايمنی تتريک رودهس میکروبی
واسیطه مکمیل    بیه  رو گیامبو  و نیوكاسل ويروس علیه بر پاسخ ايمنی

در  ويرجینیامايسیین  حیاو   بیا جییره   مقايسیه  در پروبیوتییک  با ساز 
 تتريک دلیل به افزايش اين احتماال . (83آزمايشی ديگر گزارش شد )

در . (03اسیت )  هیا پروبیوتیک توسط ايمنی ها سلول ساز  عاليا ف و
 حیاو   جییره  از كیه  پرندگانی در پادتن عیار بودن باالتراين آزمايشس 

 كیه  باشید  نکتیه  ايین  بییانگر  تواند می اندسكرده بیوتیک استفادهسین

شیرايط را بیرا  رشید و تکثییر      گیوارش  دسیتگاه  متیط  pHكاهش 
كنید. ارتبیاط متقابیل    فیراهم میی   كتوباسیلالها  نظیر گونه باكتر 

-ها  سیستم ايمنی نظیر ماكروفاژهیا و سیلول  با سلول هاالكتوباسیل

هايی شود كه اثرات مفیید  بیر   تواند منجر به تولید پادتنمی Tها  
اسیتفاده از الیگوسیاكاريدها در جییره    . (05كنید ) ايمنی پرنده ايفا میی 

از طريیق  سیسیتم ايمنیی را   عملکیرد  نییز  ها  گوشیتی  غذايی جوجه
بخشییده اسیت   در پالسما بهبیود   IgGو  IgM باد آنتیتیتر افزايش 

 ومورد استفاده در اين مطالعه تركیبی از پروبیوتیک  بیوتیکسین. (07)
افزايی اين رود كه اثر همبیوتیک اينولین است. بنابراينس انتظار میپر 

اثیر  س وابسیته بیه روده    دبافت لنفوئیی از طريق تقويت تركیبات با هم 
 .داشته باشندرو  سیستم ايمنی بدن  یتوجهقابل
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 گيري کلینتيجه

 دارا  بیوتییک بیوتیک و سیین استفاده از گل میمونی مشابه آنتی

باشید.   هیا  گوشیتی میی   جوجیه  در مثبتی رو  بازده خیوراك  اثرات
بیوتیک به درصد و يا سین 3/2همچنین افزودن گل میمونی در سط  

هیا  گوشیتی موجی  بهبیود وضیعیت ايمنیی و       جیره مصرفی جوجه
هیا از طريیق افیزايش عییار پیادتن علییه بیماريهیا         سالمتی جوجیه 

 گردد. ويروسی و همچنین كاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت می
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