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چکیده
 قطعه جوجه024  پاسخ ایمنی و فلور میکروبی روده جوجههای گوشتی و با استفاده از،این پژوهش بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر شوید بر عملکرد
 جیرههای حاوی سطوح، تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد. در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و شش تکرار انجام شد843 نر یک روزه سویه راس
 افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجههای. میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک فالوومایسین بود244  و یک درصد پودر شوید و جیره حاوی4/5 ،4/2
 میزان چربی شکمی در پرندگان تغذیهشده.)P<4/45(  و یک درصد پودر شوید بیشتر از سایر پرندگان بود4/5 تغذیهشده با جیره حاوی آنتیبیوتیک و سطوح
 شمار کلنیهای اشریشیاکلی و.)P<4/45( با جیره حاوی یک درصد پودر شوید کمتر از پرندگان تغذیهشده با جیره حاوی آنتیبیوتیک و شاهد بود
-الکتوباسیلوس در پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی تمامی سطوح پودر شوید بهترتیب کمتر و بیشتر از پرندگان تغذیهشده با جیره شاهد و حاوی آنتی
 تیتر ثانویه پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند در پرندگان تغذیهشده با یک درصد پودر شوید بیشتر از پرندگان تغذیهشده با جیره شاهد بود.)P<4/45( بیوتیک بود
 پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی پودر شوید در چالش با ویروس نیوکاسل و آنفلوآنزا تیتر آنتیبادی باالتری نسبت به پرندگان تغذیهشده با.)P<4/45(
 پاسخ سیستم ایمنی و، یا یک درصد پودر شوید در جیره عملکرد رشد4/5  استفاده از، براساس نتایج این پژوهش.)P<4/45( آنتیبیوتیک و شاهد تولید کردند
.محیط میکروبی روده جوجههای گوشتی را بهبود میبخشد و میتواند بهعنوان جایگزین مناسب با آنتیبیوتیک محرک رشد استفاده شود
. فلور میکروبی روده، عملکرد، شوید، جوجههای گوشتی، ایمنی هومورال:کلیدواژهها
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of different levels of dill powder on growth performance, hormonal immune system and cecal
microbial population of broiler chickens using 420 mail broiler Ross 308 strain in a completely randomized design with 5 treatments and 6 replicates.
The treatments were including control diet, diets containing 0.2, 0.5 and 1 percent dill powder and a diet that contained 200 mg/kg flavomycin
antibiotic. Body weight gain and feed conversion ratio were higher in chickens fed with flavomycin and dill powder at the levels of 0.5 and 1% in diet
(P<0.05). Abdominal fat was lower in birds received 1% dill powder than those administrated by antibiotic and control group (P<0.05). The
Escherichia coli and lactobacilli count in birds fed dill powder containing diets were lower and higher than birds fed control and antibiotic containing
diets, respectively (P<0.05). Second antibody titer against SRBC was higher in birds fed by 1% dill powder in diet compared to birds fed the control
diet (P<0.05). In challenge with NDV and influenza viruses, birds fed dill powder had higher antibody titer compared to those fed control and
antibiotic containing diet (P<0.05). According to results of the present experiment, using 0.5 or 1% dill powder in diet improves performance, immune
responses and intestinal microbial environment of broiler chickens and can be used as a good replacement for antibiotic growth promoters.

Keywords: broiler chickens, dill powder, humoral immunity, intestinal microflora, performance.
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مقدمه

 2/5تا چهار درصد اسانس روغنی است .کاروون و لیمونن

بازده فرایند هضم و جذب در روده با میکروارگانیسمهای

و فالندرن بیش از  04درصد اسانس روغنی شوید را

مستقر در دستگاه گوارش در ارتباط است .از اینرو،

تشکیل میدهند [ .]5دیگر ترکیبات شوید عبارتند از

افزودنیهای خوراکی متعددی جهت بهبود شرایط دستگاه

دیالپیول ،دیهیدروکاروون ،دیالنوزید ،کومارین ،کامپرول

گوارش طیور توسعه یافتهاند .برای سالهای متمادی از

و میریستیسین هستند .فالونول گلیکوزیدهای اصلی موجود

محرکهای رشد آنتیبیوتیکی بهواسطه اثرات کاهنده یا

در برگ این گیاه کویرستین ،ایزورافتین و بتادی

اصالحکننده جمعیت باکتریایی موجود در دستگاه گوارش

گلوکورونید گزارششده است [.]20

برای بهبود سالمتی و عملکرد طیور استفاده میشد اما در

مطالعات آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی [ 8و  ،]27ضد

چند سال اخیر نگرانی و چالشهایی برای استفاده از آنها

قارچی [ ،]27ضد مایکوباکتریومی [ ]23و آنتیاکسیدانی

بهوجود آمده است [ .]3استفاده طوالنی مدت از

[ ]27اسانس گیاه شوید را نشان داده است .در ارتباط با تأثیر

آنتیبیوتیکها در جیره طیور بهدلیل گسترش باکتریهای

شوید بر عملکرد جوجههای گوشتی نیز گزارشهایی در

مقاوم به آنتیبیوتیکها و ماندگاری این محرکها در

دسترس است .در یک پژوهش ،استفاده از سه درصد پودر

بافتهای بدن طیور تهدیدی برای سالمتی انسان خواهد بود.

شوید در جیره غذایی جوجههای گوشتی در سن  25تا 02

لذا محدودیتهای استفاده از آنتیبیوتیکها بهعنوان محرک

روزگی سبب افزایش وزن و مصرف خوراک شد ،اما تأثیری

رشد باعث شده است که استفاده از جایگزینهای طبیعی

بر غلظت کلسترول و تریگلیسرید سرم خون جوجهها در

همانند گیاهان دارویی که خواص ضدمیکروبی باالیی دارند

 02روزگی نداشت [ .]0در پژوهش دیگری مخلوط نیم

مورد توجه قرار گیرد [ .]55یکی از آثار عملکردی گیاهان

درصد پونه +نیم درصد پودر شوید در جیره جوجههای

دارویی فعالیت ضدمیکروبی است .بهطورکلی ،ترکیبات

گوشتی اثر معنیداری بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی

گیاهی خاصیت ضدمیکروبی خود را از طریق سازوکارهایی

جوجهها داشت [ .]2در مطالعه دیگری ،عیار آنتیبادی علیه

چون تجزیه دیواره سلولی ،افزایش اسیدیته سیتوزولی ،آسیب

گلوبول قرمز گوسفند در پاسخ ثانویه توسط سطوح یک و

به غشای سلولی ،آسیب به پروتئینها ،نشت مایع سلول به

نیم درصد سیر و شوید باالتر بود [ .]24هدف از پژوهش

خارج ،اختالل در نقل و انتقال پروتون ،اختالل در فعالیت

حاضر بررسی اثر سطوح مختلف پودر شوید در مقایسه با

آنزیمهای حیاتی نظیر  ATPaseو جلوگیری از متابولیسم

آنتیبیوتیک فالوومایسین ،بر عملکرد ،پاسخ سامانه ایمنی و

باکتریها اعمال میکنند [.]7

فلور میکروبی روده جوجههای گوشتی بود.

شوید گیاهی یک ساله علفی و معطر از خانواده چتریان
( )Umellifloraبا نام علمی  Anethum graveolensاست.

موادوروشها 


منشأ آن نواحی شرقی مدیترانه بوده و در سطح وسیعی در

این پژوهش بهمدت  02روز در آشیانه تحقیقاتی ایستگاه

ایران ،قفقاز ،حبشه ،مصر ،هند ،انگلیس ،اسپانیا ،ایتالیا و

اسماعیلآباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع

مجارستان کشت میشود .انتشار جغرافیایی آن در ایران

طبیعی استان قزوین و با استفاده از  024قطعه جوجه

بهصورت طبیعی در نواحی مختلف مانند صائینقلعه ،تبریز،

گوشتی نر یکروزه از نژاد راس  843در قالب یک طرح

خراسان و تفرش ذکر شده است [ .]55میوه شوید حاوی

کامالً تصادفی با پنج تیمار و شش تکرار و  50جوجه در
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جوجههای گوشتی

تأثیر سطوح مختلف پودر شوید در مقایسه با آنتیبیوتیک فالوومایسین بر عملکرد ،پاسخ ایمنی و فلور میکروبی روده در

هر تکرار اجرا شد .جیرههای آزمایشی شامل سطوح صفر،

 .)5پودر شوید (برداشتهشده در تابستان) از شهر قزوین

 4/5 ،4/2و یک درصد پودر شوید و همچنین جیره حاوی

خریداری و سپس خشک و آسیاب گردید و در مقادیر

 244میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک فالوومایسین بودند.

تعیینشده ،بهصورت روزانه به جیره جوجهها افزوده شد.

ترکیب جیره پایه برای دورههای آغازین (یک تا 24

در طول دوره آزمایش غذا و آب به صورت آزاد در اختیار

روزگی) و رشد ( 25-02روزگی) براساس نیازهای

جوجهها قرار داده شد و برنامه نوری بهصورت  28ساعت

توصیهشده جوجههای گوشتی [ ]25تنظیم شدند (جدول

روشنایی و یک ساعت خاموشی اعمال گردید.

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه
جیره آغازین ( 1-21روزگی)

جیره رشد ( 21-24روزگی)

ماده خوراکی (درصد)

22/36

22/33

کنجاله سویا

39

34/2

روغن گیاهی

3/2

2

1

1

دیکلسیم فسفات

1/22

1/32

کربنات کلسیم

1/3

1/22

نمک

0/18

0/18

بیکربنات سدیم

0/22

0/24

 -DLمتیونین

0/3

0/2

-

0/02

0/06

0/03

0/22

0/22

ذرت

پوسته برنج

1

 -Lلیزین هیدروکلراید
 -Lترئونین
مکمل ویتامینی
مکمل معدنی

2

3

0/22

0/22

مواد مغذی محاسبهشده
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

3000

3080

پروتئین خام (درصد)

21/2

19/3

1

0/90

فسفر غیرفیتاته (درصد)

0/42

0/4

لیزین قابلهضم (درصد)

1/13

1/06

متیونین  +سیستئین قابل هضم (درصد)

0/9

0/36

ترئونین قابل هضم (درصد)

0/82

0/33

کلسیم (درصد)

 .1سطوح مختلف پودر شوید بنا بر میزان استفاده ،جایگزین پوسته خارجی برنج در جیره پایه شدند.
 .2هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی  4400000واحد بینالمللی ویتامین A؛  32000واحد بینالمللی ویتامین D؛  14400واحد بینالمللی ویتامین E؛ 2000
میلیگرم ویتامین K؛  640میلیگرم کوباالمین؛  612میلیگرم تیامین؛  3000میلیگرم ریبوفالوین؛  4896میلیگرم اسید پانتوتنیک؛  12160میلیگرم نیاسین؛ 612
میلیگرم پیریدوکسین؛  2000میلیگرم بیوتین و  260گرم کولین کلراید بود.
 .3هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  64/2گرم منگنز؛  33/8گرم روی؛  100گرم آهن؛  8گرم مس؛  640میلیگرم ید؛  190میلیگرم کبالت و  8گرم سلنیوم بود.
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وزن بدن و مصرف خوراک بهصورت هفتگی

پس از کشتار و پرکنی ،الشه خالی توزین شد .سپس

اندازهگیری و ضریب تبدیل محاسبه شد .تلفات بهصورت

قطعات الشه (رانها ،سینه ،پشت و بالها) و همچنین

روزانه ثبت و پس از توزین معدوم شد.

اندامهای داخلی (از جمله لوزالمعده ،کبد ،طحال ،قلب،

برای اجرای آزمون تیتر پادتن علیه پادگن گلبول قرمز

سنگدان ،بورس) بههمراه چربی محوطه شکمی جداسازی

گوسفند ،سوسپانسیون پنج درصد از گلبولهای قرمز

و توزین شدند و وزن نسبی آنها بهصورت نسبتی از وزن

گوسفند تهیه و در روزهای  23و  4/2 ،85سیسی از این

زنده محاسبه شد .همچنین سکوم کامل پرندگان برداشته

محلول در عضله سینه دو پرنده از هر واحد آزمایشی (52

شدند و در فالکونهای استریل قرار گرفت و پس از انتقال

پرنده از هر تیمار) تزریق شد .سپس هفت روز پس از

به آزمایشگاه و تا زمان آزمایش در  -34درجه سانتیگراد

تزریق ( 85و  02روزگی) ،از جوجهها خونگیری شد.

نگهداری شدند .برای اندازهگیری جمعیت میکروفلور

پالسمای نمونههای خون بهکمک سانتریفیوژ با سرعت

روده ،یک گرم از محتویات سکوم برداشته شد و برای

 8444دور در دقیقه بهمدت  55دقیقه جدا شد و نمونهها

اندازهگیری فراوانی جمعیت باکتریهای اسید الکتیک و

تا زمان آنالیز در دمای  -24درجه سانتیگراد منجمد شدند

کلیفرمها بهترتیب از محیط کشت  MRSآگار و

Mac

[ .]52نمونههای پالسما برای تعیین تیتر آنتیبادی علیه

 Conkeyآگار استفاده شد .برای شمارش کل

نیوکاسل ،برونشیت و آنفلوآنزا و گلبول قرمز گوسفند

میکروارگانیسمها نیز از روش تهیه رقت در محلول

) (SRBCبه آزمایشگاه ارسال شدند .برای تعیین تیتر پاسخ

استریل  PBSو محیط کشت پلیت کانت آگار استفاده شد.

کل ) (IgM+IgGاز روش هماگلوتیناسیون غلظت

دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار ( SASنسخه

آنتیبادی تولیدشده ضد  SRBCاستفاده شد .برای اندازه-

 ]25[ )0/2برای مدل ( )5تجزیه و میانگینهای صفات

SRBC

موردبررسی توسط آزمون دانکن در سطح احتمال پنج

گیری  IgGاز  IgMکه هر دو از اجزای پاسخ

هستند با جداسازی آنتیبادی مقاوم به مرکاپتواتانول که در

درصد مقایسه شدند.

حقیقت  lgGمیباشد و کسر این مقدار از پاسخ کل

رابطه ()5

آنتیبادی حساس به مرکاپتواتانول که معرف

Yij= µ + Ti + eij

که در این مدل  ،Yijمقدار عددی هر یک از مشاهدهها

lgM

در آزمایش؛  ،µمیانگین جمعیت؛  ،Tiاثر جیره غذایی و

میباشد ،اقدام شد [.]50
در سن  02روزگی دو قطعه جوجه از هر واحد

eij

خطای آزمایش است.

آزمایشی که از نظر وزنی نزدیک به وزن میانگین واحد
آزمایشی بودند ،انتخاب و پس از توزین ،از آنها در

نتایجوبحث

لولههای حاوی ضدانعقاد  EDTAخونگیری شد و سپس

اثرات سطوح مختلف پودر شوید در جیره در جدول ()2

پرندگان کشتار شدند .نمونههای خون برای شمارش

آورده شده است .در دوره آغازین ،رشد و کل دوره

گلبولهای سفید به آزمایشگاه ارسال شد .برای شمارش کل

پرورش ،افزایش وزن پرندگانی که جیره حاوی

گلبولهای سفید از الم هماسیتومتر ) (hemocytometterو

آنتیبیوتیک مصرف کردند بیشتر از پرندگان شاهد و

برای شمارش تفریقی گلبولهای سفید پس از تهیه گسترش

پرندگان تغذیهشده با جیره حاوی  4/2درصد پودر شوید

خونی از روش رنگآمیزی گیمسا استفاده شد.

بود (.)P<4/45

دوره   22شماره   4زمستان 1399

612

جوجههای گوشتی

تأثیر سطوح مختلف پودر شوید در مقایسه با آنتیبیوتیک فالوومایسین بر عملکرد ،پاسخ ایمنی و فلور میکروبی روده در

جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش
افزایش وزن (گرم)
تیمارها

ضریب تبدیل غذایی

مصرف خوراک (گرم)

1-21

22-42

1-42

1-21

22-42

1-42

1-21

22-42

1-42

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

شاهد

609bc

1482b

2031b

932

2386

3331

1/ 6

1/88a

1/82a

 0/2درصد پودر شوید

296c

1463b

2021b

940

2330

3321

1/29

1/89a

1/82a

ab

ab

ab

ab

 0/2درصد پودر شوید

abc

 1درصد پودر شوید

ab

آنتیبیوتیک

a

624

630

643

1232

a

1608

a

1233

2123

a

2241

a

1021
996

2332
2839

3803
3848

1/61
1/28

2199

1001

2833

3840

1/22

b

1/81

1/36

ab

1/80

1/36

b

1/32

b

1/34

SEM

29/18

83/36

42/22

43/13

31/12

99/21

0/011

0/09

0/02

P-Value

0/008

0/002

0/022

0/21

0/33

0/33

0/181

0/003

0/002

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P<0/02
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

در دورههای مذکور ،تفاوتی در افزایش وزن پرندگانی

اصالح جمعیت میکروبی روده باشد که منجر به کاهش

که جیره حاوی آنتیبیوتیک دریافت کردند با پرندگان

تخمیر باکتریایی و افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی

دریافتکننده جیره حاوی یک و  4/5درصد پودر شوید

برای حیوان و در نتیجه عملکرد رشد میشوند [ .]50اثر

مشاهده نشد.

مثبت فالوومایسین بهعنوان آنتیبیوتیک محرک رشد در
جوجههای گوشتی گزارش شده است [.]22

در دوره رشد و کل دوره پرورش ضریب تبدیل
غذایی پرندگانی که جیره حاوی یک درصد پودر شوید

بهبود عملکرد ناشی از مصرف سطوح  4/5و یک

مصرف کردند بهتر از پرندگان شاهد و پرندگان تغذیهشده

درصد پودر شوید در جیره نیز میتواند ناشی از تحریک

با با جیره حاوی  4/2درصد پودر شوید بود (.)P<4/45

ترشح مواد هضمی و اثر ضدباکتریایی گیاهان دارویی

در دورههای مذکور ،تفاوتی در ضریب تبدیل غذایی

باشد .گزارش شده است که ،اسانس موجود در گیاهان

پرندگانی که جیره حاوی یک درصد پودر شوید دریافت

دارویی تأثیرات مفیدی بر فعالیت گوارشی از طریق

کردند با پرندگان دریافتکننده آنتیبیوتیک و جیره حاوی

تحریک ترشح آنزیمهای هضمی آندوژنوسی و از بینبردن

 4/5درصد پودر شوید مشاهده نشد.

عوامل مزاحم از جمله میکروارگانیسمهای مضر موجود

در مطالعه حاضر در پایان دوره آزمایش ،پرندگان

در دستگاه گوارش و مواد خوراکی دارند [ .]54گزارش

دریافتکننده آنتیبیوتیک و همچنین سطوح  4/5و یک

شده که شوید فعالیت ضدمیکروبی داشته و بهعنوان یک

درصد پودر شوید عملکرد بهتری از نظر رشد و راندامان

گیاه دارویی در تقویت اعمال فیزیکی معده و افزایش

خوراک نشان دادند .این بهبود عملکرد در مورد مصرف

هضم و جذب مواد غذایی مؤثر است [.]2

آنتیبیوتیک میتواند ناشی از اثر محرک رشد

در مطالعهای روی خرگوش گزارش شد که مکمل شوید

آنتیبیوتیکها از طریق مکانیسمهای افزایش جذب مواد

به میزان  4/5درصد در جیره بهطور معنیداری وزن نهایی را

مغذی در نتیجه کاهش ضخامت بافت اپیتلیال روده و

افزایش داد و ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشید [ .]58در
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آزمایشی روی جوجههای گوشتی افزودن مخلوط 4/5

داده شد که افزودن مکمل الکتوباسیلوس سبب کاهش چربی

درصد پودر شوید به اضافه  4/5درصد پونه کوهی به جیره

حفره شکمی گردیده است [ .]52افزایش جمعیت

سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی گردید ،اما

باکتریهای تولیدکننده اسید الکتیک در دستگاه گوارش

تأثیری بر مصرف خوراک نداشت [ .]2در آزمایش دیگری

احتماالً از طریق کاهش فعالیت آنزیم استیل کوآ کربوکسیالز

افزودن یک درصد پودر شوید در  25روز اول و سه درصد

(آنزیم محدودکننده بیوسنتز اسیدهای چرب) سبب کاهش

پودر شوید از  25تا  02روزگی سبب افزایش وزن و افزایش

محتوای چربی بدن میشود [.]20

مصرف خوراک شد ،اما تأثیر معنیداری بر ضریب تبدیل

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت الکتوباسیل،

غذایی جوجهها نداشت [ .]0در مقابل در آزمایشی مصرف

اشریشیاکلی و کل جمعیت باکتریایی محتویات سکوم

پودر شوید به میزان  5/5درصد در جیره تأثیر مثبتی بر

جوجهها در جدول ( )0نشان داده شده است .شمار

افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در

کلنیهای باکتری اشریشیاکلی در پرندگانی که جیره شاهد

 02روزگی نداشت [.]24

مصرف کردند بیشتر از پرندگان تغذیهشده با سایر

اثر تیمارهای آزمایشی بر بازده الشه و وزن نسبی اجزای

گروههای آزمایشی بود ( .)P<4/45شمار کلنیهای باکتری

آن و اندامهای داخلی در جدول ( )8ارائه شده است .میزان

الباسیلوس در پرندگان تغذیهشده با سطوح یک 4/5 ،و

چربی شکمی پرندگانی که جیره حاوی آنتیبیوتیک مصرف

 .4/2درصد پودر شوید بیشتر از پرندگان تغذیهشده با

کردند بیشتر از پرندگان دریافتکننده جیرههای حاوی

جیره حاوی آنتیبیوتیک و شاهد بود ( .)P<4/45همچنین

سطوح  4/5 ،4/2و یک درصد پودر شوید بود ( ،)P<4/45اما

شمار کلنیهای مذکور در پرندگان تغذیهشده با جیره

تفاوتی در میزان چربی محوطه شکمی پرندگانی که جیره

شاهد بیشتر از پرندگان تغذیهشده با جیره حاوی

حاوی آنتیبیوتیک دریافت کردند با پرندگان دریافتکننده

آنتیبیوتیک بود ( .)P<4/45جمعیت کل باکتریایی در

جیره شاهد مشاهده نشد .کاهش درصد چربی شکمی ممکن

پرندگان تغذیهشده با جیره شاهد و جیرههای حاوی

است در اثر افزایش جمعیت باکتریهای مفید بهواسطه

سطوح یک 4/5 ،و  4/2پودر شوید بیشتر از پرندگان

افزودن شوید به جیره باشد (جدول  .)0در یک مطالعه نشان

تغذیهشده با جیره حاوی آنتیبیوتیک بود (.)P<4/45

جدول  .3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اجزای الشه جوجههای گوشتی در سن  42روزگی
تیمارها

پارامترهای الشه (درصد وزن زنده)
الشه

سینه

ران ها

کبد

طحال

بورس

لوزالمعده

سنگدان

قلب

چربی شکمی
1/82ab

شاهد

30/32

20/33

0/166 2/09 12/91

0/166

0/366

1/ 6

0/283

 0/2درصد پودر شوید

69/66

21/21

0/188 2/04 12/33

0/188

0/391

1/23

0/29

bc

1/62

 0/2درصد پودر شوید

31/02

20/88

11/93

0/201

0/201

0/333

1/68

0/601

bc

1/30

 1درصد پودر شوید

30/82

20/98

0/211 2/11 12/26

0/211

0/401

1/38

0/248

1/23c

آنتیبیوتیک

30/29

20/23

0/182 2/14 12/43

0/182

0/411

1/22

0/239

1/92a

SEM

0/91

0/62

0/62

0/06

0/09

0/09

0/031

0/03

0/049

0/22

P-Value

0/33

0/94

0/33

0/19

0/42

0/42

0/11

0/92

0/31

0/024

2

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P<0/02
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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تأثیر سطوح مختلف پودر شوید در مقایسه با آنتیبیوتیک فالوومایسین بر عملکرد ،پاسخ ایمنی و فلور میکروبی روده در

جدول  .4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکروبی محتویات سکوم جوجهها در  42روزگی
تیمارها

)(log CFUg-1

جمعیت اشریشیاکلی

جمعیت الکتو باسیلوس

کل جمعیت باکتریایی

شاهد

3/42a

6/31b

3/26a

 0/2درصد پودر شوید

6/21b

3/68a

6/92a

 0/2درصد پودر شوید

6/02b

3/94a

6/88a

 1درصد پودر شوید

b

a

a

6/30

3/91

6/83

آنتیبیوتیک

2/86b

2/96c

2/23b

SEM

0/21

0/61

0/39

P-Value

0/003

0/001

0/01

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P<0/02
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

اسانس گیاهان دارویی با کاهش  pHدستگاه گوارش

گروه شاهد جمعیت اشریشیاکلی کمتری داشتند .با توجه

شرایط را برای رشد الکتوباسیلها مناسب میکنند و

به مکانیسمهای عمل مشترک آنتیبیوتیکها و گیاهان

کارکرد ایمنی را بهبود میبخشند [ .]53در آزمایش حاضر

دارویی ،استفاده از گیاهان دارویی جهت دستیابی به

نیز پودر شوید منجر به افزایش رشد الکتوباسیلها شد که

ترکیبات جدید و غلبه بر آنها مناسب بهنظر میرسد.
نتایج مربوط به تست پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند

احتماالً در اثر کاهش  pHدستگاه گوارش در گروههای

) (SRBCو تیتر پادتن علیه ویروس نیوکاسل ،برونشیت و

مصرفکننده پودر شوید بوده است.
در مطالعهای در شرایط آزمایشگاهی مشاهده شد که

آنفلوآنزا ) (H9N2در گروههای آزمایشی در جدول ( )5نشان

باکتری باسیلوس سرئوس بیشترین مقاومت و باکتری

داده شده است .تیتر ثانویه پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند

اشرشیاکلی کمترین مقاومت را نسبت به اسانس بذر شوید

) ،(SRBCدر پرندگانی که جیرههای حاوی سطوح یک4/5 ،

داشتند و نتایج آزمایش مذکور نشان داد که عصاره شوید

و  4/2درصد پودر شوید و پرندگانی که جیره حاوی

در مقایسه با عصاره بومادران و گشنیز تأثیر بیشتری روی

آنتیبیوتیک دریافت کردند ،بیشتر از پرندگان تغذیهشده با

اشریشیاکلی داشته است [ .]55در مطالعهای دیگر میزان

گروه شاهد بود ( .)P<4/45تیتر پادتن علیه ویروس واکسن

مشابهت عملکرد ضدمیکروبی اسانس شوید در مقایسه با

نیوکاسل و آنفلوآنزا در پرندگانی که جیرههای حاوی سطوح

تتراسایکلین،

یک 4/5 ،و  4/2درصد پودر شوید مصرف کردند بیشتر از

جنتامایسین ،کلرامفنیکل و پنی سیلین بهترتیب ،32 ،544

پرندگان تغذیهشده با جیره حاوی آنتیبیوتیک و جیره شاهد

 85و  57درصد مشاهده شد و گزارش شد که اسانس

بود (.)P<4/45

آنتیبیوتیکهای

رایج

نظیر

اکسی

شوید فعالیت ضدمیکروبی مناسبی در برابر اشرشیاکلی،

در بین مونوترپنها ،آلفا پینن دارای بیشترین اثر

سالمونال تیفی ،باسیلوس سوبتیلس و استاف اورئوس دارد

تحریککنندگی بر سیستم ایمنی است .آلفا پینن و لیمونن

[ .]8در آزمایش حاضر نیز گروههای دریافتکننده پودر

دارای اثرات تحریککنندگی بر سلولهای سیستم ایمنی بوده

شوید به مانند گروه دریافتکننده آنتیبیوتیک در مقایسه با

و لنفوسیتها را از طریق بیان  CD69فعال میکند [.]57
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جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر نتایج آزمون تست پادتن علیه گلوبول قرمز گوسفند ( ،)SRBCتیتر پادتن علیه ویروس
نیوکاسل ،برونشیت و آنفلوآنزا در جوجههای گوشتی
تیمار

تیتر ثانویه آنتی بادی

تیتر اولیه آنتی بادی

نیوکاسل

برونشیت

آنفلوآنزا

3/29

3/13b
4/62a

Total Ig

IgG

IgM

Total Ig

IgG

IgM

شاهد

3/32

2/33

2/38

6/23b

2/01b

4/22b

4/22c

 0/2درصد پودر شوید

3/ 2

2/ 2

2

3/3ab

2/22ab

2/12a

6/03ab

3/31

 0/2درصد پودر شوید

3/63

2/22

2/38

3/93a

2/ 6a

2/33a

6/83a

3/63

4/32a

 1درصد پودر شوید

8/13

2/ 2

2/63

8/21a

2/63a

2/24a

6/22a

3/83

4/ 2a

آنتیبیوتیک

3/88

2/32

2/13

3/93a

2/32a

2/22a

2/00bc

3/91

3/23b

SEM

0/ 3

0/29

0/31

0/22

0/23

0/18

1/12

0/42

0/29

P-Value

0/63

0/81

0/33

0/022

0/006

0/03

0/01

0/99

0/009

 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنیدار است (.)P<0/02
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

شوید حاوی مقادیر قابلتوجهی لیمونن و آلفاپینن

از سویی دیگر ،گزارش شده که محرکهای رشد

است [ ]5که میتواند توجیهکننده افزایش پاسخ ایمنی در

گیاهی از طریق تأثیر بر دستگاه گوارش و خاصیت

نتیجه استفاده از سطوح مختلف شوید در جیره از طریق

ضدمیکروبی ،ضمن بهبود استفاده از مواد مغذی و افزایش

افزایش تیتر پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند و افزایش

رشد ،موجب بهبود ایمنی در جوجههای گوشتی میشوند

پادتن علیه ویروس نیوکاسل و آنفلوآنزا در این آزمایش

[ .]0در هنگام استفاده از آنتیبیوتیک در نتیجه کاهش بار

باشد .در آزمایشی گزارش شده لیمونن موجود در شوید،

میکروبی روده ،تحریک ایمنی کاهش پیدا میکند [ .]28در

در موش موجب افزایش تعداد گلبولهای سفید ،افزایش

مطالعه حاضر نیز میزان عیار آنتیبادی علیه  SRBCدر

پادتنهای تولیدشده و افزایش سلولهای تولیدکننده

کل

تیمار آنتیبیوتیک کمتر از تیمارهای حاوی پودر شوید

پادتن در طحال ،تیموس ،بورس فابریسیوس و مغز قرمز

بود .افزایش الکتوباسیلها و این که الکتوباسیلها با کمک

استخوان شد [.]22

آنتیژنهای آزادشده ،میکروارگانیسمهای مرده را جذب و

همچنین گزارش شده است که آنتیاکسیدانهای

بهطور مستقیم باعث تحریک ایمنی میشوند [،]84

موجود در گیاهان دارویی از پراکسیداسیون چربیهای

میتواند افزایش پاسخ ثانویه ایمنی در تیمارهای حاوی

غشای سلول جلوگیری میکنند و مانع از تضعیف سیستم

شوید در این آزمایش را نیز توجیه نماید.

ایمنی بدن و تقویت آن میشوند [ .]5افزایش عیار پادتن

نتایج مربوط به شمارش سلولهای سفید خون و مقایسه

علیه گلبول قرمز گوسفند و همچنین تیتر پادتن علیه

نسبت سلولهای سفید خون در تیمارهای مختلف آزمایشی

ویروس نیوکاسل و ویروس آنفلوآنزا در این آزمایش را

در سن  02روزگی در جدول ( )2نشان داده شده است .در

میتوان با آثار آنتیاکسیدانی موجود در عصاره شوید نیز

آزمایشی گزارش شده لیمونن موجود در شوید ،در موش

مرتبط دانست.

موجب افزایش تعداد گلبولهای سفید شده است [.]22
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جوجههای گوشتی

 پاسخ ایمنی و فلور میکروبی روده در،تأثیر سطوح مختلف پودر شوید در مقایسه با آنتیبیوتیک فالوومایسین بر عملکرد

 روزگی42  تأثیر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت گلوبولهای سفید خون جوجههای گوشتی در.6 جدول
/هتروفیل

ائوزینوفیل

بازوفیل

مونوسیت

هتروفیل

لنفوسیت

لنفوسیت

)(درصد

)(درصد

)(درصد

)(درصد

)(درصد

0/28

3/38

4/ 2

2/ 2

33

26/83

32/96

شاهد

0/ 6

3/32

3/38

1/88

32/38

22/63

32/42

 درصد پودر شوید0/2

0/63

4/13

3/22

2/22

36/38

24

34/3

 درصد پودر شوید0/2

0/62

3/ 2

3/22

2

34/88

26/38

33/6

 درصد پودر شوید1

0/28

3/88

3/38

1/13

33/63

28

33/94

آنتیبیوتیک

0/09

0/32

0/64

0/69

2/ 2

2/63

1/13

SEM

0/21

0/94

0/61

0/69

0/88

0/83

0/38

P-Value

WBC
( × 106/µl)

تیمار

. خطای استاندارد میانگینها:SEM
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