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Abstract
This study was conducted to investigate the effects of hydro alcoholic extract of Ferulago angulata, antibiotic, probiotic, and vitamin-selenium
mixture on growth performance and immune responses of broiler chickens under heat-stress conditions. A total of 350 day-old male broiler chickens
(Ross 308) were used in a completely randomized design with 7 dietary treatments and 5 replicates (10 chicks/replicate). Experimental treatments
were as follow: no heat stress, without any additive in the diet (negative control; NC); challenged with heat stress, without any additive in the diet
(positive control; PC); PC + antibiotic; PC + probiotic; PC + vitamin and selenium mixture; and PC + 200 or 400 mg/kg of Ferulago angulata extract.
The results showed that all dietary supplements decreased the negative effects of heat stress on growth performance (P<0.05). All experimental
diets(except diet containing antibiotic ) increased the lymphocyte counts, but decreased hetrophil counts and heterophil: lymphocyte ratio compared
with the PC group (P<0.05). Secondary total titer and IgG titer against SRBC were higher in broilers receiving dietary supplements under heat stress
conditions (P<0.05). The 400 mg/kg of Ferulago angulata extract increased the cell-mediated immune response after an intradermal injection with
phytohaemagglutinin-P in the toe web (P<0.05). According to the results of this experiment, the use of 400 mg/kg of Ferulago angulata extract in
broiler diets improves growth performance and immune response under heat stress conditions, and can be used as a suitable alternative to antibiotics
and common supplements under the heat stress conditions.
Keywords: Blood cells, cell-mediated immunity, humoral immunity, hydroalcoholic extract, performance.
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مقدمه 

آنتیاکسیدانی و همچنین تقویت سلولهای ایمنی بدن

رشد روزافزون صنعت طیور متأثر از افزایش ظرفیت

طیور گردد .ویتامینهای  Eو  Cبهدلیل خاصیت

ژنتیکی جوجههای گوشتی منجر به افزایش حساسیت

آنتیاکسیدانی ضمن ممانعت از تخریب غشاهای سلولی

پرنده به شرایط محیطی پرورش شده است .اکثر مناطق

که در تنش گرمایی اتفاق میافتد ،سبب افزایش ایمنی

ایران شرایط آبوهوایی گرم و خشک دارند و در نتیجه

پرنده نیز میشوند [ 8و  .]00در یک مطالعه اخیر مکمل

بروز تنش گرمایی در سالنهای پرورش بهویژه در فصل

جیره غذایی با ویتامینهای  Cو  Eبهطور معنیداری

تابستان ،امری اجتنابناپذیر است .تنش گرمایی یکی از

موجب بهبود فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و کاهش

مهمترین عوامل تنشزای محیطی در پرورش طیور است،

بیان ژن سیتوکینهای التهابی طی تنش اکسیداتیو شد

زیرا این امر تأثیر منفی بر وضعیت سالمتی و عملکرد

[ .]00گزارشی نیز در مورد ویژگیهای آنتیاکسیدانی

تولیدی جوجههای گوشتی میگذارد و باعث خسارت

عنصر سلنیوم و اثرات مثبت آن بر غلظت و فعالیت آنزیم

مستقیم اقتصادی میشود .از اثرات تنش گرمایی در

گلوتاتیون پراکسیداز خون و در نهایت ایمنی طیور وجود

جوجههای گوشتی میتوان کاهش مصرف غذا ،کاهش

دارد [ .]00آنتیبیوتیکها ترکیباتی هستند که بهمنظور

رشد ،افزایش تلفات [ ،]0بروز آلکالوز تنفسی و تضعیف

جلوگیری از رشد باکتریهای بیماریزای رودهای و بهبود

سامانه ایمنی را نام برد [ .]05تنش گرمایی موجب

عملکرد در تغذیه طیور بهکار میروند .همچنین ممکن

اختالالت غدد درونریز [ ]01و کاهش توانایی

است شرایط رشد میکروبهای تولیدکننده مواد مغذی را

فاگوسیتوزی ماکروفاژها و کاهش پاسخ آنتیبادی در

مطلوب نمایند و از رشد میکروارگانیسمهای تخریبکننده

جوجههای گوشتی میشود [ .]05 ،00تنش گرمایی منجر

مواد مغذی ممانعت کنند .آنتیبیوتیکها ممکن است

به عدم تعادل در پرواکسیدانتها و در نتیجه افزایش تولید

باعث پیشگیری یا درمان بیماریهای حاد با منشأ میکروبی

گونههای فعال اکسیژن و تضعیف فعالیت آنتیاکسیدانی

شوند و یا حتی هزینه نگهداری مربوط به تخریب و

سلولی میشود [ 8و  .]9تولید رادیکالهای آزاد موجب

بازسازی اپیتلیوم روده را کاهش دهند [.]01

تضعیف پاسخ ایمنی طیور میشود ،بهطوریکه دیواره

شرایط تنشزا بهویژه تنش گرمایی باعث افت عملکرد،

سلولی بسیاری از سلولهای ایمنی نظیر لنفوسیتها و

سرکوب پاسخ ایمنی ،افزایش مرگومیر [ ،]0تحریک تنش

ماکروفاژها در برابر صدمات اکسایشی حساس شده و

اکسیداتیو و کاهش گوارش و جذب مواد مغذی و افزایش

آنها را در مقابل شرایط تنش نظیر تنش گرمایی بسیار

باکتریهای مضر در روده کوچک جوجههای گوشتی

آسیبپذیر میکند [.]00 ،0

میشود [ 00و  .]00با توجه به اینکه پروبیوتیکها

برای مقابله با اثرات نامطلوب تنش گرمایی از

فعالیتهایی نظیر تحریک پاسخ ایمنی ،کاهش رقابت برای

ویتامینها (ویتامینهای  Eو ،)Cمواد معدنی (نظیر سلنیوم)

مصرف مواد مغذی موجود در روده ،اتصال به دیواره غشای

و ترکیبات زیستفعال گیاهی با ویژگی آنتیاکسیدانی

روده و موکوس و جلوگیری از اتصال پاتوژنها،

استفاده میشود [ 0و  .]00استفاده از ترکیبات آنتیاکسیدان

دکونژگهکردن نمکهای صفراوی و کاهش  pHدستگاه

نظیر ویتامین  Eو سطوح باالتر عصاره گیاهان دارویی

گوارش را از خود نشان میدهند [ 03و  .]05میتوان گفت

میتواند موجب افزایش کارایی آنزیمهای سیستم دفاعی

چون در شرایط تنش النهگزینی باکتریهای بیماریزا در
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جوجههای

یبیوتیک ،پروبیوتیک و مخلوط ویتامینی -معدنی بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی
مکملهای آنت 

مقایسه اثر افزودن عصاره چویر با
گوشتی تحت تنش گرمایی

دستگاه گوارش افزایش مییابد ،لذا پروبیوتیکها و همچنین

برنامه نوری بهصورت یک ساعت تاریکی و  00ساعت

ترکیبات ضدباکتریایی نظیر آنتیبیوتیکها میتوانند خیلی

روشنایی بود .تیمارهای آزمایشی شامل  -0شاهد منفی (جیره

بهتر نسبت به شرایط عدم وجود تنش ،ایفای نقش کنند.

پایه بدون ماده افزودنی و بدون تنش گرمایی) -0 ،شاهد

پژوهشها نشان میدهند که تغذیه جوجههای گوشتی تحت

مثبت (جیره پایه بدون ماده افزودنی و تحت تنش گرمایی)،

شرایط تنش گرمایی با مکمل پروبیوتیک باعث بهبود ضریب

 -0جیره پایه  +آنتیبیوتیک سالینومایسین ( 533میلیگرم در

تبدیل خوراک میشود [.]03

کیلوگرم) و تحت تنش گرمایی -0 ،جیره پایه  +پروبیوتیک

چویر با نام علمی  ،Frulago angolataگیاهی علفی از

پریماالک بر اساس توصیه شرکت سازنده و تحت تنش

خانواده چتریان بوده و گیاه چند ساله آن به ارتفاع 053-13

گرمایی -5 ،جیره پایه  +ترکیب ویتامینهای  Cو  + Eمواد

سانتیمتر میرسد .این گیاه بومی ایران ،عراق و ترکیه است و

معدنی ( 033میلیگرم در کیلوگرم از هریک از ویتامینهای

بهطور سنتی برای درمان زخمها ،دردهای گوارشی ،بواسیر و

 Cو  Eو  3/0میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم) و تحت تنش

گزش مار مورداستفاده قرار میگیرد [ 00و  .]01این گیاه

گرمایی 1 ،و  -1بهترتیب جیره پایه  033 +و  033میلیگرم

بهدلیل وجود ترکیباتی همچون سیس-اوسیمن ،آلفا-پاینن،

بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گیاه چویر و تحت تنش

ژرماکرن-دی و بورنیل استات دارای ویژگی آنتیاکسیدانی

گرمایی بودند .آنتیبیوتیک مورد استفده از نوع سالینومایسین

بوده و با مهار رادیکالهای آزاد از آسیب سلولی بهخصوص

( )Sacox 60, Intervet/Merck; Millsboro, DEو

تخریب بخش لیپیدی غشای سلولی جلوگیری بهعمل

پروبیوتیک مورد استفاده (

میآورد [ ]01که این امر سبب محافظت سلولهای ایمنی در

 )Clarksdale, MOحاوی چندین سویه میکروبی بود.

برابر تنش خواهد شد .ترکیبات فعال گیاهی همچون

ویتامین  Eبه شکل دی ال -آلفا -توکوفرول استات با

فالونوئیدها و فنلهای موجود در گیاهان دارویی (ازجمله

خلوص  53درصد ،ویتامین  Cبه شکل ال-آسکوربات -0

گیاه چویر) بهدلیل خواص آنتیاکسیدانی ،سلولهای بدن

فسفات با خلوص  05درصد و سلنیم بهصورت سلنیت

بهویژه سلولهای کبدی را از تأثیر سوء اکسیدانها محافظت

سدیم استفاده شد .طول دوره آزمایش پرندگان آزادانه به آب

مینمایند [ .]00هدف از انجام این آزمایش ،بررسی تأثیر

و خوراک دسترسی داشتند .جیره پایه بر اساس راهنمای

عصاره هیدروالکلی گیاه چویر در مقایسه با افزودنیهای

پرورش سویه راس  038برای دورههای آغازین ،رشد و

آنتیبیوتیک ،پروبیوتیک و مکمل ویتامینی-معدنی (حاوی

پایانی تنظیم شد (جدول .)0

ویتامینهای  Cو  Eو عنصر سلنیوم) بر عملکرد و پاسخ

Primalac, Star Labs Inc.,

بهمنظور ایجاد تنش گرمایی از یک روزگی تا پایان دوره
پرورش تمام تیمارهای آزمایشی بهجز تیمار شاهد منفی ،که

ایمنی جوجههای تحت شرایط تنش گرمایی بود.

در شرایط دمایی رایج پرورش جوجههای گوشتی بود،
موادوروشها 

بهمدت  03ساعت (از  8صبح تا  1عصر) در محدوده دمایی

این آزمایش با استفاده از 053قطعه جوجه گوشتی نر

 00±0درجه سانتیگراد قرار گرفتند .اندام هوایی گیاه چویر

یکروزه سویه راس  038در قالب طرح کامالً تصادفی با

مورداستفاده در آزمایش با تأیید کارشناسان منابع طبیعی ،از

هفت تیمار و پنج تکرار ( 03قطعه جوجه در هر تکرار)

کوههای مانشت شهرستان چرداول استان ایالم ،جمعآوری و

انجام شد .پرندهها بهمدت  00روز روی بستر پرورش یافتند.

در سایه خشک شد .در مراحل بعد ،پودر خشکشده این
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گیاه آسیاب و از طریق روش ماسراسیون (خیساندن) با

 00روزگی ،از هر واحد آزمایشی دو قطعه پرنده

اتانول و آب (به نسبت 13به )03عصارهگیری شد [.]00

بهصورت تصادفی انتخاب و از طریق ورید بال آنها به

مقدار خوراک مصرفی و وزن بدن جوجههای هر

میزان دو میلیلیتر خون در لولههای حاوی ماده ضد انعقاد

واحد آزمایشی در سنین  00 ،03و 00روزگی اندازهگیری

(اتیلن دیآمین تترا استیک اسید) اخذ شد .نمونههای

و خوراک مصرفی ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک

خون برای برای شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون

برای دورههای آغازین ،رشد ،پایانی و کل دوره آزمایش

(هتروفیل ،لنفوسیت ،مونوسیت و ائوزینوفیل) و محاسبه

(سن یک تا  00روزگی) محاسبه شد .تلفات هر تیمار

نسبت هتروفیل به لنفوسیت به روش رنگآمیزی گیمسا

بهصورت روزانه ثبت و پس از توزین معدوم شد .در سن

آزمایش شدند [.]03

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه در دورههای مختلف پرورش
1

آغازین

رشد

پایانی

اجزاء خوراکی

( 1-11روزگی)

(11-24روزگی)

(25-42روزگی)

دانه ذرت

47/13

59/61

65/99

دانه گندم

5/56

5/11

5/11

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین خام)

29/12

16/15

11/26

گلوتن ذرت

11/11

11/46

11/51

روغن سویا

3/51

3/41

3/19

سنگ آهک

1/45

1/23

1/11

دی کلسیم فسفات

1/95

1/61

1/63

1/21

1/21

1/21

(درصد)

نمک طعام
2

1/51

1/51

1/51

مکمل ویتامینه و معدنی
دی ال -متیونین

1/52

1/56

1/57

ال -لیزین هیدروکلرید

1/25

1/16

1/14

ترکیبات محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم)

2951

3111

3151

پروتئین خام (درصد)

22/11

21/11

19/11

لیزین (درصد)

1/31

1/21

1/11

متیونین(درصد)

1/56

1/54

1/52

متیونین  +سیستین (درصد)

1/92

1/91

1/66

کلسیم (درصد)

1/14

1/95

1/92

فسفر قابل دسترس (درصد)

1/52

1/44

1/42

 .1مقدار پروبیوتیک مورد استفاده برای دورههای آغازین ،رشد و پایانی بهترتیب  451 ،911و  225میلیگرم بر کیلوگرم جیره بود.
 .2مقدار ویتامینها و مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره 9111 :واحد بینالمللی ویتامین  3111 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  16 ،D3واحد بینالمللی ویتامین 3 ،E
میلیگرم ویتامین  1/6 ،K3میلیگرم ویتامین ( B1تیامین) 6 ،میلیگرم ویتامین
(سیانوکوباالمین) 31 ،میلیگرم ویتامین (B3نیاسین) 1 ،میلیگرم ویتامین

B2
B9

(ریبوفالوین) 3 ،میلیگرم ویتامین ( B6پیردوکسین)1 /112 ،میلیگرم ویتامین
(فولیک اسید) 1/24 ،میلیگرم ویتامین

H2

B12

(بیوتین) 11 ،میلیگرم ویتامین

(B5پانتوتنیک اسید) 511 ،میلیگرم کولین 111 ،میلیگرم منگنز 111 .میلیگرم روی 61 ،میلیگرم آهن 11،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم ید 1/2 ،میلیگرم سلنیوم.
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جوجههای

یبیوتیک ،پروبیوتیک و مخلوط ویتامینی -معدنی بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی
مکملهای آنت 

مقایسه اثر افزودن عصاره چویر با
گوشتی تحت تنش گرمایی

غلظت هموگلوبین با استفاده از کیت شرکت

حساسیت تأخیری از طریق محاسبه تفاوت ضخامت پرده

زیستشیمی به روش رنگسنجی و سیانومتهموگلوبین

میانی انگشت سوم و چهارم پای راست و پای چپ قبل

اندازهگیری شد .جهت تعیین هماتوکریت ،نمونههای خون

از تزریق و نسبت به دو زمان  00و  08ساعت بعد از

موجود در لولههای مویین با سرعت  0333دور در دقیقه

تزریق محاسبه شد.

بهمدت  05دقیقه سانتریفیوژ شدند و با استفاده از خطکش

دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار آماری

هماتوکریت درصد هماتوکریت محاسبه شد .برای

( SASنسخه  )9/0و رویه مدلهای خط عمومی برای

شمارش تعداد گلبولهای قرمز از روش دستی و الم

مدل ( )0تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون چند

هماسیتومتر نئوبار استفاده شد.

دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.
رابطه ()0

برای ارزیابی پاسخ ایمنی همورال ،در سن  08روزگی

Yij = μ + Ti + eij

به عضله سینه دو قطعه پرنده از هر واحد آزمایشی مقدار

در این رابطه ،Yij :مقدار مشاهده تیمار iام در تکرار

یک میلیلیتر از سوسپانسیون دو و نیم درصد گلبول قرمز

jام؛  ،μمیانگین صفت؛  ،Tiاثر تیمار iام و  ،eijاثر خطای

خون گوسفندی ( )SRBCتزریق شد .هفت روز بعد (در

آزمایشی است.

سن  05روزگی) بهمنظور بررسی پاسخ اولیه از ورید بال
جوجهها خونگیری بهعمل آمد .همچنین جهت بررسی

نتایجوبحث 

پاسخ ثانویه ،پس از خونگیری در  05روزگی،

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد و تلفات جوجه-

سوسپانسیون تازهای از  SRBCتهیه و جهت برانگیختن

های گوشتی در جدول ( )0آمده است .تنش گرمایی

لنفوسیتهای خاطرهای دوباره به همان جوجهها تزریق

عملکرد جوجهها را کاهش داد ( .)P<3/35در دوره رشد،

شد و در سن  00روزگی خونگیری بهعمل آمد.

تیمار شاهد مثبت (تحت تنش گرمایی و بدون افزودنی در

نمونههای هر دو مرحله بالفاصله جهت سنجش

جیره) ،مصرف خوراک و افزایش وزن بدن کمتر و

ایمونوگلوبولین کل ،ایمونوگلوبولین  Mو ایمونوگلوبولین

ضریب تبدیل خوراک باالتری را در مقایسه با تیمار شاهد

 Gبه آزمایشگاه ارسال شدند و میزان ایمنوگلوبینها با

منفی (فاقد تنش و بدون افزودنی در جیره) داشت

استفاده از روش هماگلوتیناسیون اندازهگیری شدند [.]5

( .)P<3/35در این دوره پرندگانی که از جیرههای حاوی

سنجش واکنش پوستی ازدیاد حساسیت بازوفیلی به

افزودنیهای مورد مطالعه تغذیه کردند ،مصرف خوراک و

تزریق فیتوهماگلوتینین P-در سن  00روزگی با استفاده از

وزن بدن باالتری نسبت به پرندگان تحت تنش و جیره

دو قطعه پرنده از هر واحد آزمایشی انجام شد .قبل از

بدون افزودنی داشتند ( .)P<3/35همچنین پرندگان

تزریق ،ضخامت پرده میانی انگشت سوم و چهارم در هر

تغذیهشده با جیرههای حاوی مواد افزودنی بهاستثنای

دو پای چپ و راست اندازهگیری شد .در پای راست 033

پروبیوتیک ،ضریب تبدیل خوراک کمتری نسبت به

میکرولیتر محلول فیتوهماگلوتینین  3/0درصد و در پای

پرندگان تحت تنش و جیره بدون افزودنی داشتند

چپ به همان میزان سرم فیزیولوژی بهعنوان گروه شاهد

( .)P<3/35طی دوره پایانی ،پرندگانی که از جیرههای

منفی تزریق شد .ضخامت پوست هر دو پا  00و 08

حاوی عصاره چویر و مکمل ویتامین -سلنیوم تغذیه

ساعت بعد از تزریق دوباره اندازهگیری شد و پاسخ ازدیاد

کردند ،خوراک مصرفی باالتری در مقایسه با پرندگان
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زهرا نوره ،کامران طاهرپور ،محمد اکبری قرایی ،حسن شیرزادی ،حسینعلی قاسمی

تحت تنش و جیره بدون افزودنی داشتند (.)P<3/35

و عصاره چویر طی تنش گرمایی درصد تلفات کمتری در

عالوه براین ،پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی مواد

مقایسه با پرندگان تحت تنش و جیره بدون افزودنی

افزودنی بهاستثنای آنتیبیوتیک ،وزن بدن باالتر و ضریب

داشتند (.)P<3/35

تبدیل خوراک کمتری نسبت به پرندگان تحت تنش و

تأثیرگذار نبودن تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دوره

جیره بدون افزودنی داشتند ( .)P<3/35در کل دوره

آغازین ،میتواند بهدلیل عدم توسعه کامل دستگاه گوارش

پرورش ،پرندگانی که از جیرههای حاوی مواد افزودنی

حیوان تا این سن باشد .بهدلیل اینکه در این سن فلور

بهاستثنای پروبیوتیک تغذیه کردند ،مصرف خوراک

میکروبی روده تثبیت نمیشود ،لذا بهنظر میرسد در این

باالتری نسبت به پرندگان تحت تنش و جیره بدون

دوره مواد افزودنی بر مصرف خوراک ،وزن بدن و ضریب

افزودنی داشتند ( .)P<3/35همچنین پرندگانی که از

تبدیل خوراک اثر نداشتند .همانطور که مشاهده شد تنش

جیرههای حاوی افزودنیهای موردمطالعه تغذیه کردند،

گرمایی باعث کاهش عملکرد جوجهها شد .گزارش شده

وزن بدن باالتر و ضریب تبدیل خوراک کمتری نسبت به

که تضعیف عملکرد رشد از اثرات نامطلوب تنش گرمایی

پرندگان تحت تنش و جیره بدون افزودنی داشتند

در جوجههای گوشتی است [ 00و  ،]03که در تطابق با

( .)P<3/35پرندگان دریافتکننده مکمل ویتامین -سلنیوم

نتایج آزمایش حاضر است.

جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد و درصد تلفات جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی طی دورههای مختلف
پرورش
 1-11روزگی
تیمارهای مصرف افزایش
آزمایشی 1خوراک وزن بدن

 11-24روزگی

کل دوره

 25-42روزگی

ضریب

مصرف

افزایش

ضریب

مصرف

افزایش

ضریب

مصرف

افزایش

ضریب

تبدیل

خوراک وزن بدن

تبدیل

خوراک وزن بدن

تبدیل

خوراک وزن بدن

تبدیل

تلفات
(درصد)

(گرم)

(گرم)

خوراک

(گرم)

(گرم)

خوراک

(گرم)

(گرم)

خوراک

(گرم)

(گرم)

خوراک

1

279/6

211/1

1/39

1191a

656/6a

1/65b

2911a

1396a

2/17c

4271a

2256a

1/69d

3/33b

2

265/6

167/6

1/56

c

d

a

c

d

a

e

f

a

a

465/1

1/92

2562

1119

2/53

692/1

565/4b 962/4b

1/65b

2576c

1145d

2/46a

a

bc

c

bc

3

261/4

179/4

1/46

4

256/1

164/4

1/41

b

531/1

1/65

569/2b 962/1b

1/67b

961/2

5

265/2

177/1

1/51

6

251/1

174/2

1/44

b

7

247/6

166/4

1/51

959/1

c

b

b

1215

2/21

2652

1266bc 2763b

2/21bc

b

c

b

1651

2/26

31/1

3739

1611e 3799de

2/11b

16/6ab

c

ab

cd

3669

d

1921

2/12

16/6

2132bc 4111bc

1/97c

13/3b

c

b

c

c

562/1

1/64

2761

1234

2/23

3971

1991

1/99

11/1

565/1bc 951/1b

1/66b

2914a

1324b

2/21bc

4111b

2156b

1/99c

13/3b

SEM

6/56

9/67

1/15

21/66

16/62

1/14

41/66

21/99

1/14

44/21

16/41

1/12

4/61

P-value

1/11

1/21

1/11

>1/11

>1/11

1/111

>1/11

>1/11

>1/11

>1/11

>1/11

>1/11

1/12

 -1شاهد منفی -2 ،شاهد مثبت -3 ،آنتیبیوتیک سالینومایسین و تحت تنش گرمایی 4 ،پروبیوتیک پریماالک و تحت تنش گرمایی -5 ،ویتامینهای
سلنیوم و تحت تنش گرمایی -6 ،سطح  211میلیگرم عصاره چویر و تحت تنش گرمایی و  -7سطح  411میلیگرم عصاره چویر و تحت تنش گرمایی.
 :a-eتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنی دار است (.)P<1/15
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

دوره   22شماره   4زمستان 1399

651

C

و +E

جوجههای

یبیوتیک ،پروبیوتیک و مخلوط ویتامینی -معدنی بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی
مکملهای آنت 

مقایسه اثر افزودن عصاره چویر با
گوشتی تحت تنش گرمایی

کاهش مصرف خوراک در اثر تنش گرمایی ،تأثیر

همچنین ،مطالعات نشان میدهد که وجود ویتامین  Eدر

خنکسازی را بههمراه دارد ،زیرا مصرف خوراک همزمان با

جیره سبب افزایش عملکرد و کاهش اثرات منفی تنش

انقباض ماهیچههای دستگاه گوارش بهویژه عضالت سنگدان

گرمایی در جوجههای گوشتی شده است [ ،]00که در

و حرکات دودی روده است و ازآنجاییکه بخشی از انرژی

راستای نتایج آزمایش حاضر است .بهبود عملکرد ناشی از

الزم جهت انجام این فعالیتهای فیزیولوژیکی به شکل گرما

افزودن ویتامینهای  Cو  Eاحتماالً به خاصیت آنتی-

دفع میشود ،لذا مصرف خوراک از این طریق بر شدت تنش

اکسیدانی این ویتامینها برمیگردد .بهطوریکه این

گرمایی محیطی میافزاید .بنابراین ،طیور برای مقابله با تنش

ویتامینها ،مانع از تخریب دیواره غشاهای سلولی شده و

گرمایی مصرف خوراک را کاهش میدهند [.]0

در نتیجه جوجهها در برابر تنش گرمایی از قدرت بقای

به هنگام تنش گرمایی در جوجههای گوشتی بهدلیل

بیشتری برخوردار میشوند .بنابراین ،احتماالً ویتامینهای

کاهش ترشح آنزیمهای گوارشی ،گوارشپذیری مواد

مذکور در کوتاهمدت مانع از عکسالعمل پرنده در برابر

مغذی کاهش یافته و در نتیجه مصرف خوراک و وزن بدن

تنش گرمایی شده و انرژی دریافتی بیشتری را صرف

کاهش مییابد [ .]00پرندگان همانند پستانداران ،برای

فرایندهای تولید میکنند که این موضوع توسط برخی از

مقابله با تنش گرمایی از مکانیسمهای خودتنظیمی که

پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است [ .]8در مطالعه

مهمترین آنها کاهش مصرف خوراک است ،استفاده

دیگر گزارش شد که مکملسازی جیره جوجههای

میکنند .به این صورت که کاهش مصرف خوراک منجر

گوشتی با سلنیوم بهدلیل کاهش مصرف خوراک ،ضریب

به کاهش تولید حرارت متابولیک شده ،در نتیجه ضمن

تبدیل خوراک را کاهش میدهد .این پژوهشگران

افزایش بقای پرنده ،وزن بدن نیز کاهش مییابد [.]0

معتقدند که بهدلیل تأثیر سلنیوم بر متابولیسم بهتر

پژوهشگران دیگر نیز بیان کردند که تنش گرمایی از

هورمونهای تیروئیدی که برای رشد طبیعی بدن اهمیت

طریق کاهش مصرف خوراک و بهدنبال آن کاهش مصرف

دارند ،راندمان خوراک بهبود مییابد [.]09
پروبیوتیک اثرات مفیدی بر عملکرد رشد جوجههای

مواد مغذی و وزن بدن اثرات منفی بر عملکرد جوجههای

تحت تنش گرمایی داشت .گزارش شده است که استفاده

گوشتی دارد [ 0و .]1
در آزمایش حاضر ،تیمارهای حاوی مکمل ویتامین-

از پروبیوتیک ( 3/5درصد جیره) در جیره جوجههای

سلنیوم سبب بهبود وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک

تحت تنش گرمایی ،سبب کاهش ضریب تبدیل خوراک

شدند .تنش گرمایی بهدلیل تضعیف سیستم ایمنی باعث

میشود [ .]03با توجه به نقش مثبت پروبیوتیکها از

کاهش پاسخ ایمنی جوجهها در مواجه با برخی از عوامل

جمله تحریک سیستم ایمنی ،کاهش رقابت برای مصرف

تنشزا و بیماریزا و در نهایت کاهش عملکرد و افزایش

مواد مغذی موجود در روده ،اتصال به دیواره غشای روده

تلفات آنها خواهد شد که احتماالً با اضافهکردن

و موکوس و جلوگیری از اتصال عوامل مضر و کاهش

ویتامینهای درگیر در سیستم ایمنی اثر تنش کاهش

 pHکه موجب حذف میکروارگانیسمهای مضر دستگاه

C

گوارش میشوند [ ،]0میتوان گفت که چون در شرایط

بر افزایش وزن بدن و افزایش مصرف خوراک جوجههای

تنش تعداد میکروارگانیسمهای مفید نظیر الکتوباسیلوسها

گوشتی در شرایط تنش گرمایی را تأیید کردند [.]8

و بیفیدوباکتریومها کاهش ،ولی در عوض جمعیت

مییابد .بهعنوان مثال پژوهشگران تأثیر مثبت ویتامین
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باکتریهای مضر نظیر کلیفرمها و کلستریدیومها افزایش

آنتیاکسیدانی میباشند [ ]9و با توجه به اینکه گیاه چویر

مییابند [ ،]00پروبیوتیکها میتوانند با کاهش جمعیت

حاوی مقدار زیادی از مواد فنولیکی است میتوان اثر

میکروارگانیسمهای مضر نقش مفیدی در بهبود عملکرد

مثبت چویر بر عملکرد جوجههای تحت تنش گرمایی را

رشد در شرایط تنش حرارتی داشته باشد.

به آثار آنتیاکسیدانی آنها نسبت داد.

در راستای نتایج آزمایش حاضر ،گزارش شده است

مطالعات نشان میدهند که با طوالنیشدن افزایش دمای

که استفاده از گیاهان غنی از ترکیبات فنولیکها در جیره

محیط زمان رسیدن پرنده به وزن بازار طوالنی میشود ،که

جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی میتواند تا

این امر وقوع حمالت قلبی را افزایش داده و در نهایت باعث

حدودی کاهش رشد ناشی از تنش را مرتفع نماید [.]9

افزایش میزان تلفات خواهد شد .در مطالعهای با مکملنمودن

درحالیکه در مطالعات دیگر پژوهشگران ،تأثیرگذار

فلفل و افزودن ویتامین  Cبه جیره جوجهها کاهش تلفات در

نبودن مخلوطی از اسانسهای پونه ،میوه و پوست مرکبات

اثر تنش گرمایی گزارش شده است که در راستای نتیجه

بر عملکرد جوجههای تحت تنش گرمایی را گزارش

آزمایش حاضر است [ .]1این پژوهشگران بیان کردند گیاه

کردند [ .]0دوز نامناسب گیاه مورداستفاده و یا دوره

فلفل و ویتامین  Cتوانستهاند باعث مقاومت جوجهها در

کوتاهمدت در معرض تنش گرمایی میتواند از دالیل عدم

مقابل حمالت قلبی به هنگام تنش گرمایی و در نهایت سبب

تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد طی تنش گرمایی باشد.

کاهش میزان تلفات شوند [ .]1در مطالعه حاضر ،احتماالً

گزارش شده است استفاده از سطوح باالتر عصاره گیاهان

ویتامینهای  Cو  Eو عصاره چویر بهدلیل دارابودن فعالیت

برای بهدستآمدن نتایج مطلوب بر عملکرد جوجههای

آنتیاکسیدانی ،از طریق کاهش بار تنش گرمایی و کاهش

گوشتی تحت تنش مفیدتر است [ ،]0که در تطابق با نتایج

فعالیت پرنده سبب کاهش تلفات شدهاند.

این آزمایش است که عملکرد رشد بهتری در کل دوره

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای هماتولوژی و

بهخصوص در مورد میانگین افزایش وزن در تیمار حاوی

جمعیت تفریقی گلبولهای سفید در جوجههای گوشتی در

عصاره چویر نسبت به تیمار تحت تنش حرارتی و فاقد

جدول ( ،)0آمده است .تیمار شاهد مثبت (تحت تنش

مواد افزودنی مشاهده شد .بهطورکلی ،بهبود وزن بدن،

گرمایی و بدون افزودنی در جیره) ،موجب کاهش مقادیر

مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک به هنگام وجود

گلبول قرمز ،گلبول سفید و لنفوسیت و افزایش میزان

گیاهان دارویی یا فرآوردههای آنها در جیره غذایی ممکن

هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در خون در مقایسه با

است در نتیجه مواد فعال (مثل کارواکرول و فالونوئید)

تیمار شاهد منفی (فاقد تنش و بدون افزودنی در جیره)

موجود در آنها باشد که این مواد در نهایت سبب افزایش

گردید ( .)P<3/35پرندگانی که از جیرههای حاوی همه مواد

گوارشپذیری مواد مغذی و بنابراین بهبود عملکرد رشد

افزودنی بهاستثنای سطح اول عصاره چویر تغذیه کردند،

میشوند [ .]08عالوه بر این ،پژوهشگران اثر مثبت

گلبول قرمز خون باالتری نسبت به پرندگان تحت تنش و

گیاهان دارویی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی تحت

جیره بدون افزودنی داشتند ( .)P<3/35همچنین پرندگانی که

تنش را به توانایی آنتیاکسیدانی آنها نسبت میدهند.

از جیره حاوی مکمل ویتامین-سلنیوم تغذیه کردند ،گلبول

گزارش شده است که ترکیبات فنولیک متابولیتهای

سفید خون باالتری نسبت به پرندگان تحت تنش و جیره

ثانویه گیاهان دارویی هستند که مسئول اثرات

بدون افزودنی داشتند (.)P<3/35
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مقایسه اثر افزودن عصاره چویر با
گوشتی تحت تنش گرمایی

جدول .3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میزان هموگلوبین ،درصد هماتوکریت و شمار سلولهای خونی جوجههای گوشتی تحت تنش
گرمایی
تیمارهای
1

آزمایشی

هموگلوبین

هماتوکریت

(گرم بر دسی لیتر)

(درصد)

گلبول قرمز خون
6

(  11بر میکرولیتر)

گلبول سفید خون
3

(  11بر میکرولیتر)

ائوزینوفیل مونوسیت هتروفیل لنفوسیت
(درصد)

(درصد) (درصد) (درصد) به لنفوسیت

1

13/21

36/41

ab

2/111

a

17/66

1/61

2

12/21

31/61

d

1/646

c

13/46

1/61

1/11

3

14/11

32/11

c

1/672

c

1/11

1/11

4

14/11

36/61

bc

1/966

c

1/61

5

15/21

36/41

a

2/171

ab

16/91

1/41

6

13/61

34/61

cd

1/621

c

14/17

1/21

7

13/61

36/21

a

2/216

bc

13/91
14/54

15/24

هتروفیل

1/21

1/61
1/61
1/61

c

b

cd

1/51

a

d

a

1/16

a

d

49/11

a

b

c

56/21

b

d

a

71/11

d

b

c

57/41

bc

1/69

d

a

d

1/41

34/61
51/21
49/11
41/21
26/61
39/61

1/61

1/41

27/61

62/61
46/11

1/11
1/73
1/36

69/11

SEM

1/61

1/19

1/166

1/616

1/35

1/37

1/67

1/46

1/15

P-value

1/66

1/15

>1/11

1/111

1/391

1/521

>1/11

>1/11

>1/11

 -1شاهد منفی -2 ،شاهد مثبت -3 ،آنتیبیوتیک سالینومایسین و تحت تنش گرمایی 4 ،پروبیوتیک پریماالک و تحت تنش گرمایی -5 ،ویتامینهای

C

و +E

سلنیوم و تحت تنش گرمایی -6 ،سطح  211میلیگرم عصاره چویر و تحت تنش گرمایی و  -7سطح  411میلیگرم عصاره چویر و تحت تنش گرمایی.
 :a-eتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنی دار است (.)P<1/15
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

عوامل

پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی مواد افزودنی به

تنشزا

با

تحریک

ترشح

هورمون

استثنای آنتیبیوتیک ،میزان لنفوسیت باالتر و در مقابل

آدرنوکورتیکوتروپین و هورمونهای غدد فوقکلیوی

میزان هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت پایینتری

موجب افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در طیور

نسبت به پرندگان تحت تنش و جیره بدون افزودنی

میشوند .همچنین هتروفیلها سلولهای فاگوسیتیک

داشتند ( .)P<3/35مکمل ویتامین -سلنیوم و سطح باالی

غالب در محافظت از بدن در مقابل میکروارگانیسمهای

عصاره چویر بهترین تأثیر را بر سلولهای خونی

مهاجم هستند .درحالیکه نقش عمده لنفوسیتها در ایمنی

(هتروفیل ،لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت) طی

با واسطه سلولی و همورال است .تعداد بیشتر

تنش گرمایی داشتند.

لنفوسیتها در خون همچنین نشاندهنده عملکرد بهتر
سیستم ایمنی بدن از لحاظ تولید آنتیبادی است [.]08

در راستای نتایج آزمایش حاضر ،پژوهشگران گزارش
کردند تنش گرمایی باعث کاهش میزان هماتوکریت و

در پژوهش حاضر مکمل ویتامین -سلنیوم منجر به

گلبولهای قرمز خون میشود [ .]05در پاسخ به عوامل

افزایش گلبولهای سفید و لنفوسیت و کاهش هتروفیل و

تنشزا ،سطح کورتیکوسترون افزایش مییابد و در نتیجه

نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجههای گوشتی تحت

تعداد لنفوسیتهای خون کاهش یافته و نسبت هتروفیل

شرایط تنش گرمایی گردید .در این راستا ،گزارش شده

به لنفوسیت افزایش مییابد [ .]0در طیور سالم تعداد

است که درصد هماتوکریت ،جمعیت لنفوسیتها،

لنفوسیتها بیشتر از سایر گلبولهای سفید خون است و

مونوسیتها در اثر استفاده از ویتامین  Cدر جیره
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جوجههای گوشتی افزایش ولی جمعیت هتروفیلها

حاوی پروبیوتیک تغذیه کردند میزان کل ایمونوگلوبین

C

اولیه باالتر از پرندگان تحت تنش گرمایی و جیره بدون

و جلوگیری از صدمهدیدن سلولهای خونی در برابر

افزودنی بود ( .)P<3/35تیمار شاهد مثبت (تحت تنش

رادیکالهای آزاد تولیدشده در شرایط تنش گرمایی در

گرمایی و بدون افزودنی در جیره) ،موجب کاهش میزان

بدن جوجههای گوشتی است [ .]0عالوه بر این ،ویتامین

ایمونوگلوبین  Gثانویه و ایمنوگلوبین کل ثانویه در مقایسه

 Cاز طریق کاهش ترشح کورتیکوسترونها از تأثیرات

با تیمار شاهد منفی (فاقد تنش و بدون افزودنی در جیره)

منفی تنش گرمایی بر عملکرد و سیستم ایمنی طیور

گردید ( .)P<3/35پرندگانی که از جیرههای حاوی

جلوگیری میکند [ .]01از سویی دیگر ،گزارش شده است

افزودنیهای موردمطالعه تغذیه کردند ،مقادیر باالتری از

که ویتامین  Eاز طریق افزایش فعالیت و تکثیر سلولهایی

ایمونوگلوبین  Gثانویه و ایمنوگلوبی ن کل ثانویه در

نظیر لنفوسیتها ،ماکروفاژها و سلولهای پالسما و

خون نسبت به پرندگان تحت تنش و جیره بدون افزودنی

همچنین محافظت این سلولها در برابر صدمات

داشتند ( .)P<3/35با توجه به نتایج جدول ( ،)0میزان

اکسیداتیو در پاسخ ایمنی نقش دارد [.]00

تورم پوست پرده پا در  00ساعت بعد از تزریق

کاهش یافت که احتماالً بهدلیل نقش محافظتی ویتامین

در مطالعه حاضر نقش مثبت استفاده از عصاره چویر

فیتوهماگلوتینین P-در پرندگان تغذیه شده با جیرههای

در جیره جوجههای گوشتی بهویژه در سطح باالتر بر

حاوی عصاره چویر باالتر از پرندگان تحت تنش و جیره

میزان گلبولهای قرمز ،گلبولهای سفید و نسبت هتروفیل

بدون افزودنی بود ( .)P<3/35هم چنین میزان تورم

به لنفوسیت در خون مشاهده شد ،که از این نظر مشابه

پوست پرده پا در  08ساعت بعد از تزریق

مکمل ویتامین -سلنیوم و بهتر از مکملهای پروبیوتیک و

فیتوهماگلوتینین P-در پرندگان تغذیه شده با جیرههای

آنتیبیوتیک بود .آنتیاکسیدانهای موجود در گیاهان

حاوی آنتی بیوتیک و عصاره چویر باالتر از پرندگان

دارویی از پراکسیداسیون چربیهای غشای سلول

تحت تنش و جیره بدون افزودنی بود (.)P<3/35

جلوگیری میکنند و مانع تضعیف سیستم ایمنی بدن

بروز تنش در جوجههای گوشتی سبب افزایش

میشوند .در همین رابطه ،سودمندی پودر گیاه چویر بر

هورمون کورتیزول از غدد فوق کلیوی و افزایش غلظت

ارتقای سیستم ایمنی در جوجه گوشتی گزارش شده است

آن در خون میشود ،این هورمون استروئیدی سبب

[ .]01بهنظر میرسد افزایش تعداد گلبولهای قرمز و

تضعیف و سرکوب سیستم ایمنی میگردد [ ،]0که به تبع

سفید خون در مطالعه حاضر بهدلیل تأثیر گیاه دارویی بر

آن سبب کاهش تولید تیتر آنتیبادی علیه آنتیژن گلبول

سیستم ایمنی باشد ،از طرفی خواص ضدمیکروبی،

قرمز خون گوسفند میشود .بهعنوان یک قاعده کلی طیور

ضدویروسی و ضدقارچی ترکیبات موجود در گیاهان

تحت شرایط تنشزا پاسخ آنتیبادی کمتری به انواع

دارویی در بهبود عملکرد سیستمهای ایمنی مؤثر است و

آنتیژنها نشان میدهند .بهعنوان مثال تنش گرمایی یکی

میتواند با افزایش تعداد گلبولهای سفید محیط را برای

از عوامل تولید کورتیکوسترون در بدن است .تولید

تهاجم عوامل خارجی نامناسب سازند [.]00

کورتیکوسترون در بدن مانع تولید آنتیبادی میشود.

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ایمنی همورال و سلولی در

بنابراین تنش گرمایی موجب کاهش ساخت آنتیبادی

جدول ( ،)0آمده است .در پرندگانی که از جیرههای

میشود [ .]01این کاهش ممکن است بهطور غیرمستقیم
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مقایسه اثر افزودن عصاره چویر با
گوشتی تحت تنش گرمایی

بهخاطر افزایش سیتوکینهای التهابی در شرایط تنش باشد

ماکروفاژهای موجود در خون ،سیستم ایمنی را تقویت

که تولید عامل آزادکننده کورتیکوتروپین از هیپوتاالموس

کرده و فعالیت لنفوسیتهای  Tرا تحریک میکند و باعث

را تحریک میکند [ .]00تولید عامل آزادکننده

افزایش فعالیت فاگوسیتوزی و تولید آنتیبادی میشود

کورتیکوتروپین ،ترشح هورمون محرک قشر فوق کلیه را

[ .]0همچنین دو مسیر متابولیسمی جهت اثر سودمند

از هیپوفیز افزایش میدهد و در نهایت موجب تحریک

ویتامین  Cبرای بهبود پاسخ ایمنی پیشنهاد شده است .در

ترشح کورتیکوسترون از غده فوق کلیه میشود.

مسیر اول این ویتامین میزان هورمونهای کورتیکوستروئیدی

افزایش پاسخ ایمنی و مقاومت به بیماریها از طریق

آدرنال را کاهش میدهد و بدین ترتیب مانع از سرکوب

افزایش سطح جیرهای مواد مغذی نظیر ویتامینها برای

سیستم ایمنی میشود .در مسیر دوم ،ویتامین  Cبهعلت

بهبود و عملکرد طیور ثابت شده است .بهعنوان مثال نقش

خاصیت آنتیاکسیدانی از بافتهای لنفوئیدی حفاظت میکند

مثبت ویتامین  Eبرای افزایش فعالیت ایمنی همورال و

و کارایی آنها را افزایش میدهد [ .]1در مورد بهبود

سلولی در اکثر گونههای پستانداران و پرندگان مشاهده

سیستم ایمنی تحت تأثیر پروبیوتیکها مکانیسمهایی نظیر

شده است [ .]00در آزمایشی در شرایط تنش گرمایی،

افزایش میزان آنتیبادیهای عمومی ،افزایش فعالیت

ویتامین  Eو عصاره آویشن بیشترین اثر معنیداری را بر

ماکروفاژی ،بهبود جمعیت میکروبی روده و افزایش تولید

افزایش تولید آنتیبادی داشتهاند [ .]00ویتامین  Eاز طریق

آنتیبادیهای موضعی در سطح مخاطی بافتهایی مثل

تحریک فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز ،نوتروفیلها و

دیواره روده پیشنهاد شده است [ 00و .]05

جدول  .4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تیتر آنتیبادی علیه آنتیژن SRBCو شاخص تورم پوست پرده پا در پاسخ به تزریق
فیتوهماگلوتینین در جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی
تیتر آنتیبادی بر علیه )log2( SRBC
تیمارهای آزمایشی

1

پاسخ اولیه

شاخص تورم پوست پرده پا (میکرومتر)

پاسخ ثانویه
کلی

IgG1

IgM1

1

1/ 4

1/ 4

b

2/ 6

2

1/ 2

1/ 2

b

2/ 4

3

1/ 4

1/ 4

b

2/ 6

IgG2

IgM2

bc

4/ 1

d

2/ 2

c

3/ 6

2/21

4

2/ 1

2/ 2

4/ 2 a

5/ 1 a

2/41

5

1/ 6

1/ 6

ab

3/ 4

a

2/11

6

1/ 6

1/ 4

b

3/ 1

7

1/ 6

1/ 6

ab

3/ 1

5/ 1

abc

4/61

ab

4/61

2/21
2/21

کلی
bc

6/ 2

d

4/ 4

c

 24ساعت بعد از تزریق
d

1/57
1/61

dc

 46ساعت بعد از تزریق
1/36

abc

1/31

6/ 1

1/71

abc

7/4 ab

1/71

abc

1/41

bcd

1/37

abc

7/1

abc

7/2

1/63

c

ab

1/47

abc
bc

ab

ab

1/46

7/ 6

1/76

a

1/52

a

SEM

1/24

1/23

1/35

1/26

1/23

1/351

1/13

1/14

P-Value

1/37

1/15

1/14

>1/11

1/31

>1/11

1/11

1/12

2/61
2/61

a

1/74

 -1شاهد منفی -2 ،شاهد مثبت -3 ،آنتیبیوتیک سالینومایسین و تحت تنش گرمایی 4 ،پروبیوتیک پریماالک و تحت تنش گرمایی -5 ،ویتامینهای
سلنیوم و تحت تنش گرمایی -6 ،سطح  211میلیگرم عصاره چویر و تحت تنش گرمایی و  -7سطح  411میلیگرم عصاره چویر و تحت تنش گرمایی.
 :a-eتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنی دار است (.)P<1/15
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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 قبالً اثر مثبت چویر،در راستای نتایج آزمایش حاضر
بر تولید ایمونوگلوبین و افزایش سطح ایمنی همورال
 مطالعات نشان میدهد که تیتر.]01[ گزارش شده است
،آنتیبادی تولیدشده علیه گلبولهای قرمز خون گوسفند
در زمان مصرف پودر گیاه دارویی چویر در مقایسه با
 بیشتر بوده است،مصرف آنتیبیوتیک ویرجینامایسین
 گزارش. که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد،]01[
شده است که گیاهان دارویی و اسانس آنها از طریق تأثیر
مثبتی که بر ترکیب و فلور دستگاه گوارش جوجههای
 با.]00[  سیستم ایمنی را تقویت میکنند،گوشتی دارند
توجه به بهبود ایمنی سلولی توسط عصاره چویر در
 می توان احتمال داد که این،مقایسه با تیمار شاهد مثبت
موضوع به تأثیر عصاره چویر و ترکیبات مؤثره موجود
آن بر وضعیت آنتیاکسیدانی و بر پاسخ ایمنی و تعداد
. مربوط باشد،لنفوسیت ها
 عصاره،با توجه به نتایج بهدستآمده در مطالعه حاضر
 میلیگرم در کیلوگرم033 گیاه چویر بهویژه در سطح
جیره میتواند تا اندازهای اثرات منفی تنش گرمایی بر
.عملکرد جوجههای گوشتی را کاهش دهد
تشکر و قدردانی
هزینه و امکانات مورداستفاده در این پژوهش از محل
 که بدین وسیله،اعتبارات دانشگاه ایالم تأمین شده است
.میگردد
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