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 چکیده  
زمینه مطالعه: سالمونال انتریتیدیس یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری در طیور است. برخی از ترکیبات گیاهی به دلیل داشتن 
اثر ضد باکتریایی و هم چنین ترکیباتی مانند بره موم و پروبیوتیک می توانند همانند آنتی بیوتیک ها در کنترل و یا پیشــگیری از عفونت ناشــی 
از ســالمونال مٔوثر باشــند. هدف: این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره رزماری، آویشن، بره موم، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر سیستم ایمنی، 
میکروفلور دستگاه گوارش و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونال انتریتیدیس طراحی شده است. روش کار: تعداد 420 
قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر سویه کاب در هفت گروه شامل گروه های عصاره اتانولی رزماری، عصاره اتانولی بره موم، عصاره اتانولی آویشن، 
پرو بیوتیک و ویرجینیامایســین )10%( و دو گروه شــاهد منفی و مثبت گروه بندی شــده و به مدت 6 هفته پرورش داده شدند. بعد از سپری شدن 
دوره پرورش جوجه ها خون گیری و ذبح شدند و اثر تیمارهای فوق بر آنها مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که عصاره های گیاهی 
و پروبیوتیک می توانند باعث بهبود سیستم ایمنی، کاهش لیپید های سرم خون، کاهش باکتری های مضری چون سالمونال و اشریشیاکلی و نیز 
افزایش میکروارگانیزم های مفیدی نظیر باکتری های اسید الکتیک در دستگاه گوارش پرنده شوند. نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که 

عصاره های گیاهی و پروبیوتیک را می توان به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در جیره جوجه های گوشتی بکار برد.

واژه های کلیدی: رزماری، آویشن، جوجه های گوشتی، سیستم ایمنی، سالمونال انتریتیدیس

مقدمه
بیماریهای روده ای، به سبب اثرات سوئی که بر عملکرد تولید، میزان تلفات 

و سالمت تولیدات طیور برای مصارف انسانی می گذارند، یکی از مهمترین 

نگرانی های صنعت مرغداری به شــمار می روند. برای رفع این نگرانی ها، 

قریب به 50 ســال است که اســتفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد به 

واسطه اثرات مثبتی که بر روی تعادل جمعیت میکروبی روده و جلوگیری از 

فعالیت برخی باکتری های بیماریزای روده ای مانند سالمونال، اشریشیاکلی 

و کلســتریدیوم پرفرانژنس دارند، رواج یافته است )30(. ترکیبات متعددی 

مانند آنزیم ها، اسیدهای آلی، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها و اسانس های 

گیاهی به منظور تسریع رشد و یا ارتقای سالمتی پرندگان مورد استفاده قرار 

گرفته انــد )29(. تا کنون مقاومت به گیاهــان دارویی گزارش نشده است. از 

دیگر مزایای این ترکیبات نسبت به محرک هــای رشد شیمیایی میتوان به 

بهبود سیستم ایمنــی خصوصًا در بیماریهای تضعیف کننده سیستم ایمنی 

اشاره کرد. ترکیبات فنولی موجود در آویشــن مانند تیمول )Thymol( و 

کـارواکرول )Carvacrol( خاصـیت شـدید ضد باکتریایــی و ضد قارچــی 

داشته که سبب از بین رفتن تعادل در غشاء سلولــی باکتری و قارچ شـده و 

باعـث مرگ آنها مــیشود. ترکیبات فنولی، آلدئیدها و ترپن های موجود در 

عصاره های گیاهی دارای اثرات ضدباکتریایی می باشند )19(. داده های کمی 

در مــورد اثــر افزودن عصاره رزماری در جیره بر ایمنــی وجود دارد. در یک 

مطالعه بر روی موش های آزمایشــگاهی، افزودن عصاره رزماری به جیره 

به طور کلی منجر به افزایش عملکرد ایمنی نشد ولی تحت شرایط استرس 

)کمبود پروتئین یا آنتی اکســیدان( اثرات مثبتی مشــاهده شد )3(. هدف از 

تحقیق حاضر مطالعه تأثیر مواد فوق الذکر بر سیســتم ایمنی، میکروفلور 

دستگاه گوارش و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی می باشد.

مواد و روش کار
این آزمایش به مدت 6 هفته با اســتفاده از 420 قطعه جوجه گوشــتی 

یک روزه نر سویه کاب انجام شد. کلیه داده های بدست آمده در قالب طرح 

کامــالًً تصادفی با 7 گروه آزمایشــی و 4 تکرار که در هــر تکرار 15 پرنده 

وجود داشت به شرح مدل Yij=µ+Ti+εij آنالیز شدند. که در آن Yij برابر 

با مقدار هر مشــاهده، µ برابر با اثر میانگین جامعــه، Tiبرابر با اثر تیمار و 

εij برابر با مقدار باقیمانده می باشد. در ضمن جهت بررسی آماری اختالف 

موجود بین گروه ها از نرم افزار SAS اســتفاده شــد و اختالف بین تیمارها، 

با اســتفاده از آزمون مقایســه میانگین به روش چند دامنه ای جدید دانکن 

بررسی شد و کلیه مقادیر p>0/05 معنی دار تلقی شدند. گروه های آزمایشی 

 ،500 ppm 1000، عصاره بره موم ppm به ترتیب شامل عصاره رزماری

عصــاره آویشــنppm 1000، پرو بیوتیــک )پریمــاالک( ppm 1000 و 

ویرجینیامایسین )%10( به مقدار ppm 150 و دو گروه شاهد منفی و مثبت 
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بودند. عصاره های اتانولی رزماری و آویشــن بصورت تجاری از شرکت گل 

 Star( سرخ مشهد تهیه شدند. در این مطالعه از پروبیوتیک نوع پریماالک

Labs,Inc. Clarkcdale, MO, USA(  استفاده گردید. در ضمن میزان 

مقدار استفاده از هر یک از عصاره ها و همچنین پروبیوتیک و آنتی بیوتیک 

بر اســاس پیشنهاد کارخانه سازنده و با هدف درمان اعمال شد. برای تهیه 

عصاره بره موم، نمونه با اتانول 98 % مخلوط و توسط بن ماری، اولتراسوند 

هموژن شده و سوسپانسیون حاصل از آن توسط کاغذ صافی فیلتر شده و 

محلول صاف شده با استفاده از دستگاه تبخیر کننده گردان در حرارت کمتر 

از 50 تغلیظ شد )14(. مدیریت بهداشتی و پرورشی مطابق با استاندارد های 

معمول اعمال گردید. پرورش بر روی بســتر انجام شد. در ضمن تلفات به 

صورت روزانه جمع آوری، توزین وکالبد گشایی شدند. راندمان های پرورشی 

هر 7 تیمار شــامل ضریب تبدیل، افزایش وزن و شــاخص کارایی اروپایی 

 1 ml اندازه گیری شــد. در روز 10 به همه گروه ها به جز گروه کنترل منفی

باکتری سالمونال انتریتیدیس به میزان )mL/cfuر107× 1( از طریق دهانی 

تلقیح  شد.

اندازه گیــری فراســنجه های خونی: نســبت هتروفیل به لنفوســیت، 

میزان پروتئین تام، میزان آلبومین ســرم، درصد هماتوکریت، کلسترول، 

تری گلیســرید، LDL و HDL مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب که 

در روز 41 پرورش جوجه های گوشــتی، بعد از دو ساعت گرسنگی دادن به 

جوجه ها از سیاهرگ بال نمونه های خون گرفته شده )دو پرنده از هر تکرار( 

 ،LDL ،HDL ،تام، تری گلیسرید تعیین غلظت کلسترول  برای  و سرم 

آلبومین و پروتئین تام با استفاده از کیت های شــرکت زیست شیمی به کار 

برده شد.

تعیین میکروفلور روده: در سن 42 روزگی یک پرنده از هر تکرار به طور 

تصادفــی انتخاب و پس از ذبح، g 1 مواد دفعی از محل انتهای روده باریک 

و روده کور آنها برداشته شد. تعداد واحد تشکیل دهنده پرگنه در هر گرم از 

محتویات روده یک گرم مدفوع تازه به ml 9 بافر PBS اضافه و تهیه رقت شد. 

شمارش باکتری های اسید الکتیک در محیط کشت MRS آگار، شــمارش 

باکتری های سالمونال در محیط کشت XLD، شمارش استرپتوکوک ها در 

 Plate شمارش کل باکتری های هوازی در محیط کشت ،KF محیط کشت

count و شمارش اشریشــیاکلی در محیط کشت آگار مــک کانکی بعد از 

گــرم خانه گذاری هوازی در دمای C° 37 به مدت 24 ساعت انجام شد. به 

منظور تأیید مقدماتی باکتری های رشد یافته در هر محیط کشت آزمون های 

تکمیلی زیر روی پرگنه های منتخب از هر پلیت انجام شد. پرگن های رشد 

یافتــه روی محیط کشــت MRS و KF آگار- رنگ آمیــزی گرم و آزمون 

 Mac Conkey و XLD کاتاالز- پرگنه های رشد یافته روی محیط کشت

آگار- رنگ آمیزی گرم و آزمون کشت روی اسلنت TSI. باکتری های گرم 

 MRS مثبت، کاتاالز منفی و میله ای، بیضوی یا کروی شکل که از محیط

بدست آمده بودند به عنوان باکتری های اسید الکتیک، باکتری های مشابه 

ولی کروی که از محیط کشت KF حاوی تترازولیوم کلراید و با رنگ پرگنه 

بنفش بدست آمده بودند به عنوان استرپتوکوک و باکتری های میله ای کوتاه 

گرم منفی و الکتاز مثبتی که از محیط کشت Mac Conkey بدست آمده 

بودند و دو قسمت شیب و پاشنه لوله TSI را زرد رنگ کرده و تولید گاز نیز 

نموده ولی H2S ایجاد نکرده بودند به عنوان اشریشــیاکلی و پرگنه های با 

مرکز سیاه رنگی که از محیط کشت XLD آگار بدست آمده بودند و قسمت 

پاشنه لوله TSI را زرد و قسمت شیب آن را قرمز کرده بودند و سولفور را نیز 

احیاء کرده بودند به عنوان سالمونال تلقی شدند.

ســنجش عملکــرد سیســتم ایمنــی: در سن 42 روزگــی دو پرنده 

از هــر تکرار به طور تصادفــی انتخاب شدند. برای تعیین پاسخ به تزریق 

فیتوهمــاگلوتنین از روش کرییر و دلوچ در ســال 1990 استفاده شد )7(. به 

طــور خالصــه، ضخامت میان انگشت سوم و چهارم پنجه پا با استفاده از 

کولیس اندازه گیری شد. ســپس ml 0/1 محلول فیتوهماگلوتینیــن داخل 

پوست تزریق گردیــد. بعد از 24 ساعت محل تزریق دوباره اندازه گیری و 

با تعیین اختالف ضخامت پوست، افزایش حساســیت بازوفیل های پوست 

مشــخص شد. همچنین در سن 42 روزگی یــک پرنده از هر پن انتخاب و 

 0/1 ml وزن نسبی بورس فابریسیوس، تیموس و طحال تعیین شد. تزریق

گلبول قرمز گوسفند 5% در بافر فسفات، در روز 35 در عضله سینه انجام و 

7 روز بعد از آن یعنــی در روز 41 روزگــی، از جوجه ها خون گیری شد و بعد 

نمونه هــای سرم برای تعیین عیار پادتن جدا شدند. برای تعیین عیار پادتن 

تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند از روش همــاگلوتیناسیون میکروتیتر 

استفاده گردیــد )32(. واکسن نیوکاسل )السوتا( در سن 23 روزگی از طریق 

آب آشامیدنــی به جوجه هــا داده شد و در آخر دوره یعنی در روز 41 روزگی 

خون گیری انجام شد. عیار پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل با روش 

ممانعت از هماگلوتیناســیون )HI( تعیین شد )10(. به منظور بررسی آماری 

اختالف موجود بین گروه ها از نرم افزار SAS اســتفاده شــد و اختالف بین 

تیمارها، با اســتفاده از آزمون مقایسه میانگین به روش چند دامنه ای جدید 

دانکن بررسی شد و کلیه مقادیر p>0/05 معنی دار تلقی شدند. 

نتایج
اندازه گیری فراســنجه های خونــی: از نظر بررســی تأثیر فاکتورهای 

آزمایشی بر مقدار HDL سرم خون جوجه های گوشتی و با توجه به جدول1 

بین تیمارها اختالف معنی داری مشاهده شد )p>0/05( که در آن تیمار های 

آویشن، رزماری و شاهد منفی اختالف معنی داری را با دیگر گروه ها نشان 

دادند. در میان این تیمار ها، تیمار آویشن دارای باالترین میزان HDL و تیمار  

شاهد مثبت کمترین میزان HDL را نشان داد. از نظر میزان تری گلیسرید 

بین تیمار ها اختالف معنی داری مشــاهده شــد )p>0/05( که بر طبق آن 

تیمار های بره موم و شــاهد مثبت دارای اختالف معنــی داری با تیمار های 

آویشــن و رزماری بودند. این آزمایش ها در ارتباط با میزان کلسترول سرم 
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نشان داد که بین تیمار ها از نظر این فاکتور اختالف معنی داری وجود ندارد 

)p<0/05(. از لحاظ LDL در سرم خون جوجه های گوشتی بین تیمارهای 

آزمایشــی اختالف معنی داری مشاهده نشــد )p<0/05(. بیشترین میزان 

آلبومین مربوط به تیمار پروبیوتیک بوده اما تفاوت معنی داری با سایر تیمارها 

نداشــت. افزایش میزان پروتئین تام در تیمار پروبیوتیک نســبت به تیمار 

شاهد مثبت معنی دار بود )p>0/05(. نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمار 

پروبیوتیک نسبت به تیمار های رزماری و شاهد مثبت اختالف معنی داری 

نشان داد )p>0/05(. کمترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت مربوط به تیمار 

پروبیوتیک بود که اختالف معنی داری را با تیمار های رزماری و شاهد مثبت 

نشان داد.

عملکــرد سیســتم ایمنــی: نتایــج آزمایش هــای مربــوط بــه درصد 

هماتوکریت، عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند، عیار پادتن علیه ویروس 

واکســن نیوکاســل و پاســخ به تزریق فیتوهماگلوتینین در جدول 2 نشان 

داده شــده است. از نظر بررسی فاکتورهای آزمایشی بر درصد هماتوکریت 

جوجه های گوشــتی، اختالف معنی داری مشــاهده نشــد )p<0/05(. عیار 

پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل در بین تیمارهــای آزمایشــی اختالف 

معنــی داری را نشان داد )p>0/05(. تیمار بره موم کمترین عیار پادتن علیه 

ویروس نیوکاســل را نشــان داد )جدول 2( و بیشترین عیار مربوط به تیمار 

پروبیوتیــک بود. عیار پادتــن علیــه گلبول قرمز گوسفند در بین تیمارهای 

آزمایشــی اختالف معنــی داری نشان نــداد )p<0/05(. بیشترین پاسخ به 

افزایش حساسیت بازوفیل های پوســتی )تزریق فیتوهماگلوتینین( در تیمار 

آویشن دیده شد که اختالف معنی داری را با تمامی تیمارها بجز تیمارهای 

پروبیوتیک و بره موم نشان داد )p>0/05(. کمترین پاسخ در تیمار رزماری 

مشاهده شد.

میکروفلور روده: نتایج مربوط به آزمایش ها میکروفلور روده در جدول 

3 نشان داده شده اســت. کمترین شمارش پرگنه سالمونال در تیمار شاهد 

منفی و بیشترین شمارش پرگنه در تیمار رزماری مشاهده شد و از این نظر 

بین تیمارها اختالف معنی داری مشاهده شــد )p>0/05(. از نظر شمارش 

پرگنــه باکتری های اشریشــیاکلی بین تیمار آویشــن با ســایر تیمارهای 

آزمایشــی اختالف معنی داری مشاهده شد )p>0/05( که آویشن کمترین 

شمارش پرگنه را به خود اختصاص داد که بیانگر اثر مثبت عصاره آویشن 

بر کاهش  اشریشیاکلی می باشــد. از نظر شمارش پرگنه کل باکتری های 

هوازی بیشــترین پرگنه در تیمار پروبیوتیک و کمترین آن در تیمار شاهد 

منفی مشــاهده شد. در بین تیمار های آزمایشی، تیمار پروبیوتیک اختالف 

جدول 1. تأثیر عصاره های گیاهی، پروبیوتیک، آنتی بیوتیک و بره موم بر لیپیدهای سرم و نسبت هتروفیل به لنفوسیت جوجه های گوشتی. )SEM( میانگین انحراف استاندارد. )*( 
معنی داری در سطح a,b,c( .% 5( در هر ستون میانگین های با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند.

HDLتیمار
)mg/dl(

LDL
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

تری گلیسرید
)mg/dl(

آلبومین
)mg/dl(

پروتئین کل
)g/dl(

نسبت هتروفیل به لنفوسیت
)g/dl( 

b99/28 a182/62 a158/43 ab3/138 a5/923 a0/090 c 51/08پروبیوتیک

a89/13 a175/52 ab149/67 b3/077 a5/639 a0/166 bc 61/60آویشن

a91/34 a181/92 a158/10 ab3/128 a5/800 a0/149 bc 58/96شاهد منفی

b100/49 a182/91 a163/70 a2/682 a5/052 b0/269 a 45/16شاهد مثبت

b96/76 a181/23 a162/75 a3/120 a5/609 a0/169 bc 48/67بره موم

b89/67 a181/18 a152/61 ab2/997 a5/409 ab0/112 bc 51/90ویرجینیامایسین

a89/39 a168/37 b148/37 b3/025 a5/807 a0/191 b 61/51رزماری

**NSNS*NS*معنی داری

SEM1/36311/60051/55781/60930/05860/07430/0132

جدول 2. تأثیر عصاره های گیاهی، پروبیوتیک، آنتی بیوتیک و بره موم بر سیستم ایمنی و درصد هماتوکریت جوجه های گوشتی. SEM: میانگین انحراف استاندارد. *: معنی داری 
در سطح a,b,c( .% 5( در هر ستون میانگین های با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند.

پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتینینتیمار
)افزایش ضخامت پوست به میلی متر(

هماتوکریت
)%(

عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند
)log2(

عیار پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل
)log2 (

b29/75 a8 b2/66 bc 0/65شاهد منفی

b25/50 ab9/16 ab3/50 abc 0/58شاهد مثبت

a31/50 a10/83 ab3/83 ab 0/95آویشن

b22/75 b9/83 ab3/83 ab 0/57رزماری

b29/33 a10/16 ab4/50 a 0/57ویرجینیامایسین

ab30/33 a12 a4/66 a 0/78پروبیوتیک

ab30/66 a8/16 b2/50 c 0/74بره موم

*NSNS*معنی داری

SEM0/03810/87810/42820/2015

گیاهان دارویی جایگزین آنتی بیوتیک ها
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معنی داری را با سایر تیمارها از نظر میزان باکتری های اسید الکتیک نشان 

داد )p>0/05(. شمارش پرگنه استرپتوکوک ها در بین تیمار های آزمایشی 

اختالف معنی داری را نشان داد به طوری که بیشترین و کمترین پرگنه به 

ترتیب در تیمارهای ویرجینیامایسین و آویشن مشاهده شد.

وزن نســبی اندام های لنفاوی: از نظر بررسی فاکتورهای آزمایشی بر 

وزن نســبی اندام های لنفاوی جوجه های گوشــتی و با توجه به جدول 4 از 

 .)p>0/05( نظر وزن بورس فابرســیوس اختالف معنی داری مشــاهده شد

تیمار آنتی بیوتیک دارای بیشــترین وزن بورس بود و اختالف معنی داری را 

با تیمار های شــاهد منفی، بره موم و پروبیوتیک نشــان داد. در بررسی وزن 

تیموس و طحال اختالف معنی داری بین تیمار ها مشاهده نشد.

راندمان های پرورشی: ضریب تبدیل غذایی بین تیمار های آزمایشی و 

با توجه به جدول 5 دارای تفاوت بود )p>0/05(. در بین تیمارها گروه شاهد 

منفی ضریب تبدیل بهتری را نسبت به سایر گروه ها نشان داد و گروه شاهد 

مثبت دارای بدترین عملکرد از لحاظ ضریب تبدیل غذایی بود که می توان 

نتیجه گرفت تیمار های آزمایشی باعث کاهش اثر سالمونال انتریتیدیس و 

در نتیجــه بهبود ضریب تبدیل غذایی شــده اند. در ارتباط با افزایش وزن و 

 .)p>0/05( با توجه به جدول 5، بین تیمار های آزمایشــی تفاوت دیده شد

نتیجه اینکه در بین تیمار های آزمایشی، تیمار حاوی عصاره اتانولی بره موم 

و آنتی بیوتیک دارای بهترین عملکرد از لحاظ افزایش وزن بود و تیمار شاهد 

مثبــت بدترین عملکرد را به خود اختصاص داد. درجدول 5 تأثیر تیمارهای 

آزمایشــی بر شــاخص تولید اروپایی ارائه شده است. این شاخص عالوه بر 

جــدول 3. تأثیــر عصاره هــای گیاهــی، پروبیوتیــک، آنتی بیوتیک و بره موم بــر جمعیت میکروفلور روده جوجه های گوشــتی. )**( نتایج به صورت لگاریتم تعــداد پرگنه در یک گرم 
محتویات ایلئو ســکال نشــان داده شــده اســت. SEM: میانگین انحراف اســتاندارد. *: معنی داری در ســطح a,b,c,d( .%5(: در هر ســتون میانگین های با حروف متفاوت دارای 

اختالف معنی دار هستند.

**Salmonellaتیمار
)log CFU/g(

E.coli** 
)log CFU/g(

Total count of 
aerobic bacteria** 

)log CFU/g(

Lactic acid 
bacteria**

)log CFU/g(

Streptococcus** 
)log CFU/g(

Bacillus**
)log CFU/g(

b7/71 a7/18 b6/84 b8/14 c4/049 a 6/24شاهد منفی

a7/45 a8/02 bc 6/69 b8/48 abc3/964 a 7/44شاهد مثبت

a6/13 b7/41 d6/35 b7/57 d4/191 a 7/20آویشن

a7/65 a8/46 a6/49 b8/24 bc4/012 a 7/58رزماری

a7/33 a7/91 c6/79 b8/75 a3/663 a 7/29ویرجینیامایسین

a7/53 a8/23 ab7/52 a8/67 a4/085 a 7/48پروبیوتیک

a7/52 a7/78 c6/75 b8/52 ab4/092 a 7/57بره موم

NS*****معنی داری

SEM0/09490/11120/06630/09450/08070/0661

جدول 4. اثر استفاده از عصاره های گیاهی، بره موم، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر وزن نسبی اندام های لنفاوی جوجه های گوشتی در 42 روزگی. SEM: میانگین انحراف استاندارد. 
*: معنی داری در سطح a,b( .% 5(: در هر ستون میانگین های با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند.

طحال )%(تیموس )%(بورس )%(تیمار

b0/11 a0/10 a  0/041شاهد منفی

a0/10 a0/14 a 0/061آنتی بیوتیک

b0/13 a0/13 a 0/041بره موم

ab0/12 a0/11 a 0/045رزماری

ab0/14 a0/09 a 0/056آویشن

b0/11 a0/10 a 0/042پروبیوتیک

ab0/11 a0/10 a 0/045شاهد مثبت

NSNS*معنی داری

SEM0/00230/00550/0057

جــدول 5. اثــر اســتفاده از عصاره هــای گیاهــی، بره مــوم، پروبیوتیــک و آنتی بیوتیک 
برعملکــرد جوجه هــای گوشــتی در دوره 0 تا 42 روزگــی. SEM: میانگین انحراف 
استاندارد.*: معنی داری در سطح a,b,c( .% 5( در هر ستون میانگین های با حروف 

متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند.

شاخص اروپاییافزایش وزن )kg(ضریب تبدیلتیمار

b2/09 abc365/49 a 1/67شاهد منفی

a2/19 a331/74 ab 1/90بره موم

a2/07 bc312/59 b 1/89پروبیوتیک

a2/05 bc316/56 b 1/91رزماری

a2/13 ab329/34 ab 1/81آنتی بیوتیک

a2/01 c337/53 ab 1/83آویشن

a1/98 c321/45 b 1/94شاهد مثبت

NS**معنی داری

SEM0/020/025/33
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وزن بــدن و ضریب تبدیل خوراک تحت تأثیر درصد ماندگاری گله و تعداد 

روزهای پرورش پرنده نیز قرار می گیرد. افزایش وزن پرنده و افزایش درصد 

ماندگاری شاخص را افزایش می دهد، اما افزایش ضریب تبدیل خوراک و 

تعداد روزهای پرورش باعث کاهش این شاخص می گردد. با توجه به جدول، 

 .)p<0/05( این شاخص در تیمارها معنی دار نبود

بحث
افزایش  و   LDL و  گلیسرید  تری  تام،  کلسترول  میزان  در  کاهــش 

معنی دار میزان HDL در گروه های دریافت کننده عصاره های گیاهی نسبت 

به ســایر گروه ها نشانگر مؤثر بودن این عصاره ها در تعدیل لیپیدهای خون 

است. ترپنوئیدهای موجــود در عصاره الکلی گیاهان دارویی باعث کاهش 

معنــی دار در غلظت LDL می شــوند )8،31(. اجزاء اصلی تشــکیل دهنده 

آویشــن تیمول، کارواکرول، پاراســیمول، لینالول و ســینئول هســتند. در 

تحقیقی کارواکرول غلظت تری گلیســریدهای پالســما را کاهش داد، اما 

کلســترول پالســما  تحت تأثیر قرار نگرفت )21(. گزارش شــده است که 

غلظت کلســترول و تری گلیسرید سرم خون با استفاده از اسانس آویشن، 

رزماری و مریم گلی در جیره مرغ های تخمگذار کاهش یافته است )4( که 

با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت. Ali و Ghazalah در سال 

2008 گزارش کردند که 0/5% رزماری در جیره می تواند میزان لیپید کل و 

محتوی کلسترول را کاهش دهد )12(. در مطالعه ای Case و همکاران در 

 150 ppm ســال 1995 نشــان دادند که تیمول و کارواکــرول در غلظت

کلسترول و تری گلیسرید سرم را در مرغ های لگهورن کاهش داد)5(. با توجه 

به اینکه الکتوباســیل ها می توانند در روده کوچک، کلسترول را متابولیسم 

نموده و جذب نمایند و سبب کاهش جذب آن از طریق خون شوند، موجب 

کاهش سطح کلســترول خون می شوند. در ارتباط با میزان پروتئین تام در 

سرم جوجه های گوشتی گروه پروبیوتیک اختالف معنی داری در مقایسه با 

گروه شاهد مثبت مشاهده شد که این نتایج با نتایج آزمایش Mateova  و 

همکاران در سال 2009 مطابقت داشت )22(، طبق مطالعه مذکور افزودن 

پروبیوتیک به جیره مرغ های تخمگذار سبب افزایش معنی دار پروتئین تام 

سرم شد. پروتین تام نشانگر کل پروتین های موجود در سرم از جمله آلفا، بتا 

و گاما گلوبولین ها، آلبومین و ایمینوگلبولین می باشد. به طور کلی استفاده از 

پروبیوتیک سبب غلبه بر باکتری های تجزیه کننده قند )ساکارولیتیک( به 

باکتری های تجزیه کننده پروتئین )پروتئولیتیک( در روده می شود. در نتیجه، 

هضم پروتئین هــا افزایش و تجزیه آنها کاهش می یابــد. بنابراین، میزان 

پروتئین تام ســرم افزایش و بهره وری پروتئین جیــره بهبود می یابد)2(. در 

تحقیقــات Nursoy و همــکاران در ســال 2004 انجــام دادند هیچ گونه 

تغییری در پروتئین تام پالســمای جوجه های گوشــتی پس از اســتفاده از 

پروبیوتیک مشاهده نکردند )26(. نسبت هتروفیل به لنفوسیت بیان کننده 

کیفیت تعادل بین دفاع غیر اختصاصی و سریع هتروفیل ها و دفاع اختصاصی 

لنفوســیت ها می باشد که دیرتر وارد عمل می شــوند. Rhee و همکاران در 

سال 2005 نشان دادند که باکتری های موجود در دستگاه گوارش در توسعۀ 

بافت لنفاوی وابسته به دستگاه گوارش )GALT( و تحریک سیستم ایمنی 

نقش دارند )34(. تحریک ایمنی طبیعی منجر به بهبود پاسخ ایمنی اکتسابی 

در حضور پادگن ها می شــود. نشان داده شــده که باکتری های پروبیوتیک 

باعث افزایش پاســخ ایمنی خونی و ســلولی در مقابل ای. کوالی )24( و 

سالمونال انتریتیدیس )20( می شود. Park و همکاران در سال 1998 فعالیت 

 Sosa .)28( ضدمیکروبی را بر میکروارگانیسم های خوراکی آزمایش کردند

و همکاران در سال 1997 مشاهده کردند که نمونه های بره موم رشد برخی 

از باکتری های گرم مثبت و کاندیداآلبیکنس را بدون اثر بر رشد باکتری های 

گرم منفی، مهار می کند )40(. کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در گروه 

حاوی پروبیوتیک مطابق با نتایج Kalandakamomd در ســال 2008 

می باشــد )Shoeib .)17 و همکاران در ســال 1996 اثر پروبیوتیک حاوی 

باکتری اسیدالکتیک زنده را بر روی سیستم ایمنی جوجه ها بررسی کردند 

و مشاهده کردند که تعداد کل گلبول های سفید و لنفوسیت ها افزایش یافته 

بود )39(. می توان نتیجه گرفت که افزایش تعداد لنفوسیت ها در خون مطابق 

افزایش تعداد گلبول های ســفید خون، می تواند در تحریک سیستم ایمنی 

بــدن حیوانــات نقش مهمــی را ایفا نماید. بــه عبارت دیگر بــدن حیوان، 

میکروارگانیســم های پروبیوتیک را به عنوان یــک موجود خارجی در نظر 

گرفته و سیســتم دفاعی و ایمنی را در مقابل این میکروارگانیسم ها فعال و 

تحریــک می نماید، که نتیجه آن افزایش تعداد گلبول های ســفید خون و 

دیگــر ترکیبــات ایمنی زا اســت. در تحقیقی که توســط  Khaksefidi و  

Rahimi در سال 2006 انجام شد، استفاده از 0/1 % پروبیوتیک بایوپالس 

B 2، تحت شــرایط تنش گرمایی، به طــور معنی داری باعث افزایش تعداد 

گلبول های سفید و کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در مقایسه با گروه 

شاهد گردید )18،33(. در خصوص تیتر پادتن بر علیه SRBC گروه دریافت 

کننــده پروبیوتیک که باالتریــن میزان تیتر را از خود نشــان داد، اختالف 

معنــی داری را با ســایر گروه  هــا به جز شــاهد مثبت، آویشــن، رزماری و 

ویرجینیامایسین داشت. Midilli و همکاران در سال 2008 گزارش کردند 

کــه تیتــر آنتی بادی بــر علیــه SRBC در مرغ  هایی کــه جیره های حاوی 

پروبیوتیــک را مصرف نمودند اختالف معنی داری را با گروه شــاهد ایجاد 

نکردند )23( اما Panda و همکاران در سال 2000 نشان دادند که بعضی از 

پروبیوتیک هــا می توانند پرنده را به تولید پاســخ های ایمنــی کافی برای 

مقاومــت در برابــر پاتوژن های میکروبــی تحریک کننــد )27(. همچنین 

Ghoorchi و Khaksefidi در سال 2006 با تزریق SRBC به جوجه های 

گوشــتی در جیره هــای دارای پروبیوتیــک، تیتر آنتی بادی باالتــری را در 

روزهای 7 و 14 آزمایش مشاهده کردند )18(. در تحقیق حاضر مشاهده شد 

که پروبیوتیک تأثیری معنی دار بر میزان پادتن علیه نیوکاسل دارد. باالترین 

تیتر پادتن نیوکاسل مربوط به گروه پروبیوتیک بود که اختالفی معنی دار را 

گیاهان دارویی جایگزین آنتی بیوتیک ها
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با گروه های بره موم و شــاهد منفی نشان داد. به طور کلی تحریک سیستم 

ایمنی توسط پروبیوتیک ها از طریق تحریک تولید پادتن ها، افزایش فعالیت 

سلول های بیگانه خوار، افزایش سطح پروتئین تام سرم و باال رفتن نسبت 

گلبولین هــا و آلبومین ها و افزایش تعداد گلبول های ســفید انجام می گیرد 

)11(. عده ای از محققین بر این باورند که الکتوباسیل ها به طور غیر مستقیم 

با اثر بــر دیگر اجزای میکروفلــور روده وانجام یکســری فعل وانفعاالت، 

 Fuller تحریک سیستم ایمنی بدن را سبب می شود )15(. طبق تحقیقات

در سال 1989، تحریک سیستم ایمنی توسط پروبیوتیک ها ممکن است به 

واسطه افزایش فعالیت سلول های T، افزایش فعالیت سلول های بیگانه خوار 

و افزایش ســطح پروتئین ســرم باشــد )11(. در تحقیقی Rowghani و 

همکاران در سال 2007 با تغذیه باکتوسل به جوجه ها بهبود تیتر آنتی بادی 

را علیه ویروس نیوکاسل مشاهده نمودند )36(. گزارش شده تغذیه پرندگان 

واکسن  برابر  در  آنتیبادی  تیتر  افزایش  باعث  پروتکسین  پروبیوتیــک  با 

نیوکاسل می شود )35(. بنابراین افزایش معنی دار در تیتر پادتن علیه نیوکاسل 

در گروه پروبیوتیک را می توان به افزایش درصد لنفوســیت ها در این گروه 

نســبت داد. نتایج حاصــل از این تحقیق در خصــوص میزان هماتوکریت 

اختالف معنی داری را نشان نداد. در بین گروه ها، گروه حاوی عصاره آویشن 

بیشــترین مقــدار هماتوکریت را به خود اختصــاص داد. با توجه به این که 

ساپونین ها از اجزاء آویشن می باشند، گزارش شده که سطوح پایین ساپونین 

می توانــد با افزایش قطر پرزهای روده جذب مواد مغذی از روده را افزایش 

دهنــد، افزایش قطر پرزها باعث افزایش نفوذپذیری روده به مولکول هایی 

مانند فریتین می شــود )37،38(. ممکن است فریتین بر درصد هماتوکریت 

مؤثر باشد. Strompfova و همکاران در سال 2005 نیز گزارش نمودند که 

استفاده از پروبیوتیک الکتوباسیلوس فرمنتوم، موجب افزایش هماتوکریت 

خون می گردد)Al-Kassie .)41 و همکاران در سال 2009 نشان دادند که 

تغذیه با عصاره  روغنی بدســت آمده از آویشــن و دارچیــن در جوجه های 

گوشــتی به طور معنی داری مقدار هماتوکریت را در مقایسه با گروه کنترل 

افزایش داد )1(. آزمایش عملکرد سیســتم ایمنی از لحاظ میزان پاســخ به 

فیتوهماگلوتنین در این مطالعه نشــان داد که گروه حاوی عصاره آویشــن 

بهترین عملکرد را در بین گروه های آزمایشی داشته و اختالف معنی داری را 

با سایر گروه ها بجز گروه پروبیوتیک و بره موم نشان می دهد. گیاهان غنی از 

فالوونوئید ها و ترپن ها مانند شــیرین بیان، مریم گلی، آویشــن با افزایش 

فعالیت ویتامین C باعث تقویت سیســتم ایمنی می شــوند، این گیاهان با 

اثرات ضد باکتریایی خود به طور غیر مستقیم موجب تقویت سیستم ایمنی 

می شــوند)6( بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که عصاره آویشــن از 

طریق بهبود سیستم ایمنی می تواند باعث بهبود پاسخ به فیتوهماگلوتنین 

نسبت به ســایر گروه های آزمایشی شــود. این تحقیق نشان داد که تیمار 

دریافت کننده آویشن دارای کمترین شمارش اشریشیاکلی می باشد. میزان 

کلونی های ســالمونال در تیمارهای شــاهد منفی و آویشن نسبت به سایر 

تیمارها دارای کمترین مقدار بود. عصاره  آویشــن رشــد فلور مفید روده را 

تحریک کرده و در نتیجه حضور باکتری های گرم منفی مانند اشریشیاکلی 

و ســالمونال را کاهش می دهد. Christopher و Mohan-Kumar در 

ســال 1988 مشــاهده نمودند که باکتری های اســیدالکتیک بر ســاخت 

ویتامین های B12 و K مؤثر می باشــند )25(. باکتری های مزبور همچنین 

قادرند ســویه های مختلف باکتری هــای بیماریزا از جمله اشریشــیاکلی، 

سالمونال، شیگال، پاستورال و استافیلوکوکوس را از محیط روده حذف نمایند. 

کاهش تعداد کلی فرم ها در پرندگان تغذیه شــده با اســانس آویشــن یا با 

مخلوط های تجاری اسانس های فرار محتوی تیمول نیز مشاهده شده است 

)Taheri .)16 و همــکاران در ســال 2010 تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش 

جمعیت کلی باسیل ها در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی را مثبت گزارش 

کردند)Falaki .)42 و همکاران در سال 2010 تأثیر پروبیوتیک پریماالک را 

بر فلور میکروبی دســتگاه گوارش جوجه های گوشــتی بررسی و مشاهده 

نمودنــد که پریماالک به صورت معنی داری جمعیت الکتوباســیل ها را در 

ایلئوم و سکوم افزایش می دهد )9(. نتایج حاصل از این تحقیق در ارتباط با 

وزن نسبی اندام های لنفاوی نشان داد که گروه ها از نظر وزن نسبی بورس 

فابریسیوس دارای اختالف معنی داری می باشند. گیاهان غنی از فالوونوئیدها 

و کاروتنوئیدهــا مانند شیرین بیان، مریم گلــی، آویشن با افزایش فعالیت 

ویتامین C باعث تقویت سیستم ایمنــی میشوند، این گیاهان با اثرات ضد 

باکتریایــی خود موجب تقویت سیستم ایمنــی مــیشوند )6(. به طور کلی 

اندام هایی از جمله کبد، بورس فابریسیوس، طحال و روده نقش یکپارچه ای 

در پاسخ به واکنش های التهابی از طریق افزایش وزن خود دارند )35(. دریک 

آزمایش با اســتفاده از بره موم افزایش وزن تیمــوس، عقده های لنفاوی و 

بورس فابریســیوس و نیز مقدار باالی تولید پادتن های خون در مقایسه با 

شاهد مشاهده شد )13(. 

نتیجه گیری کلــی اینکــه از گیاهان دارویی فوق الذکــر و پروبیوتیک 

می توان به عنوان محرک رشــد به جــای آنتی بیوتیک ها در خوراک طیور 

استفاده نمود.

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به خاطر 

تأمین هزینه انجام این پژوهش سپاسگزاری می شود.
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Abstract:
BACKGROUND: Salmonella Enteritidis in poultry is one of the main causes of illness 

that can be controlled effectively by some plant compounds, antibiotics and probiotics. 
OBJECTIVES: This study compares the effect of rosemary, thyme, propolis, antibiotic and 
probiotic on the immune system and blood parameters of broilers challenged with Sal-
monella Enteritidis.  METHODS: Four hundred and twenty 1-day- old male broiler chicks 
Cobb strain were divided into seven groups: including rosemary ethanol extract, ethanol 
extract of propolis, ethanol extract of thyme, and probiotics, virginiamycin (10%) and 
positive and negative controls, and were reared for 6 weeks. At the end of experiment 
chickens were sampled and slaughtered. RESULTS: The results showed that plant extracts 
with probiotics can improve the immune system, reduce serum lipids, reduce harmful bac-
teria such as Salmonella and E.coli and increase the beneficial bacteria such as lactic acid 
bacteria. CONCLUSIONS: This study showed that the herbal extracts and probiotics can be 
used as an alternative to antibiotics in broiler diets.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Effect of two plant extracts, probiotic, antibiotic and propolis on serum lipid and the ratio heterophile to lymphocyte broiler 
chickens.
Table 2. Effect of two plant extracts, probiotic, antibiotic and propolis on the immune system and hematocrit percentage of broilers 
chickens.
Table 3. Effect of two plant extracts, probiotic, antibiotic and propolis on intestinal microflora population of broiler chickens.

Table 4. Effect of two plant extracts, propolis, probiotic and antibiotic on the relative weight of lymphoid organs of broiler chickens 
at 42 days


