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 چكيده

 ب دوچی  همووال ش جمهیت طیکیشبي وشدع ايمني پلسخ عم کید، بی پیشبیوتیک پیشتک ی  ش (Zingiber officinale)زنجییل  اثی ساود
پنج گنیم   ش 5/2 صفی، بل سم سا  پودو زنجییل  2 × 3 فلرروويل  وايش بل تصلدفي رلطالً طید قلعب دو پینده 360ژاپني بل اسرفلده از 

 طندت  دو هی تکنیاو بنم   پینده 12 ش پنج تکیاو تیملو، شش دو (گیم دو ری وگیمطی ي 150 ش صفی ش دش سا  پیشبیوتیک  (دو ری وگیم
. پیندگلن تریينم  P)<05/0(گیم دو ری وگیم زنجییل بم طيداو بیشری  طصیف نمودند  5/2وشز بیوسي شد. پیندگلن از جییع حلش   28

گیم دو ری وگیم پیشبیوتیک، طصیف خنوواک ش افنزايش شزن بیشنری ش ضنیيب تینديل رمرنی  داشنرند        طی ي 150شده بل جییع حلش  
)05/0>(Pگیم دو ری وگیم پیشبیوتیک طصیف خنوواک  طی ي 150گیم دو ری وگیم زنجییل بل  5/2حلش   . پیندگلن دويلفت رننده جییع

(. طصیف زنجییل، پیشبیوتیک ش >05/0Pبیشری  ن یت بم پیندگلن دويلفت رننده سا  صفی زنجییل بل سا  صفی پیشبیوتیک داشرند  
دو چلعش ثلنويم بل گ یول قیطنز گوسنفند  ن نیت بنم گنیشه       ید شدهتوعطصیف توأم زنجییل بل پیشبیوتیک طوجب افزايش عیلو پلدت  
. افزشدن زنجییل ش پیشبیوتیک بم جییه اثی  بنی عینلو پنلدت     P)<05/0(دويلفت رننده سا  صفی زنجییل بل سا  صفی پیشبیوتیک شد 

هنل  اسنید   مهیت بنلرری  شده دو چلعش بل شيیش  نیورلسل نداشت. طصیف پیشبیوتیک ش طصیف توأم زنجییل بل پیشبیوتیک ج یدتوع
الرریک ش رل جمهیت بلرریيليي اي  وم وا ن یت بم پیندگلني رم سا  صفی زنجییل بل سا  صفی پیشبیوتیک وا دويلفت ریدند افزايش 

گنیم دو  طی ي 150گیم دو ری وگیم زنجییل ش  5/2(. بی اسل  نرليج پژشهش حلضی، طکمل ریدن جییع ب دوچی  ژاپني بل P<05/0 داد 
 شود.ی وگیم پیشبیوتیک طوجب بهیود عم کید، پلسخ ايمني ش اروسی رم طیکیشبي اي  وم طير

 هل  اسیدالرریک، پیشبیوتیک، زنجییل، عم کیدايمني، بلرری  ها: واژه كلید
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 مقدمه

هل  طحنیک وشند طوجنب رنلهش     بیوتیکاسرفلده از  نري

هننل ش پدينند  طنندن  ن ننیت بننم بیمننلو   طيلشطننت طیننوو 

رننندگلن  بیوتینک دو طصنیف  هل  طيلشم بنم  نرني   طیکیشب

همنی  دعینل، اسنرفلده از    هل  طیوو شده اسنت. بنم  فی شوده

بیوتیکي دو حیواننلت اه ني از سنلل     ي نر  وشد هل طحیک

اتحلديم اوشپل طمنوع شنده اسنت   دو رشووهل  عضو  2006

 بنل  وابانم  دو زينلد   اخینی، تحيیينلت   هنل   سنلل  [. دو9]

 گیفرنم  صنووت  دو جییه طینوو  بیوتیک هل   نريجليرزي 

 ه رند طواد  ازجم م هلپیشبیوتیک ش داوشيي گیلهلن .است

 طهیفني  وشند  طحیک هل  بیوتیک  نري جليرزي  عنوان بم رم

 طفیند  اثنیات  بنل  وابانم  دو ب نیلو   هنل  پژشهش. اندشده

 رنم  اسنت  گیفرنم  انجلم طیوو جییه دو گیلهي هل افزشدني

 بنل  طشنلبم  اثیات گیلهي هل افزشدني از بیخي دهدطي نشلن

 [. 25] داوند عم کید بی هلبیوتیک  نري

 ش گیلهلن از اسرفلده بم خلصي هل  اخیی، گیايش سلل ود

 افنزايش  دو جهنت  طنلسنب  ابزاو يک عنوان بم هل  ن عصلوع

 Zingiber)زنجیینل  است.   طده شجود حیوانلت بم عم کید

officinale)  داوشيي بوطي رشووهل  جنوب  لهلنیاز گيکي

زنجیینل نلشني از    طهنم  ش عانی [. 14بلشند ] شیق  سیل طي

اسنت رنم    زينجیییي  ش شوگول، تیرییلتي چون جینجییشل

سم دوصد شزن خشک زنجییل  يی تیرییلت طوثی،سل همیاهبم

[، بهینود  23] شوند. زنجییل، رلهنده چیبي بدنوا شلطل طي

دهنده شضهیت  نري ار نیدان، افنزايش دهننده طلنندگلو      

طواد غیايي، ضدعفوني رننده، ضد انرنل ش تيوينت رنننده    

همچننی  گنزاو  شنده اسنت رنم       [.4]سی رم ايمني است 

زنجییل بلعنث افنزايش تیشنحلت دسنررله گنواو ، بهینود       

يننک  دو[. 11]شننود ا  طننيت وشدهگننید  خننون ش حیرننل

هل  گوشري، اسرفلده از چهلو ش هشت گنیم  طالعهم بل جوجم

پودو زنجییل دو ری وگیم جییه بلعث رلهش طصیف خوواک 

 [.16] اطل بهیود افزايش شزن ن یت بم گیشه شلهد شد

 حنننلش  پیشبیوتینننک بنننم فنننی شوده ينننل طحصنننول

شود رنم  طشخص ش طفید گفرم طي زنده هل  یکیشاوگلنی مط

طیکیشبي دسررله  دو صووت اسرفلده بم طيداو طنلسب، ف وو

 جليرزيني ش حیف وقلبري ترییی طیير از وا گواو  طیزبلن

 سنالطت  بنی  طفیند  اثنیات  اعملل بلعث بدي  تیتیب ش داده

 اسنت  طمک  پیشبیوتیکي بلرری  [. يک22شود ]طیزبلن طي

 طلنند توعیند طرفلشتي  هل طکلنی م بل طخر   وا هل نپلتوژ

 اتصلل، وقلبت هل  يرلهجل بیا  ، وقلبتطهلورننده تیرییلت

 ش تيوينت  سنموم  هل  ییندهگ بیدن بی  طوادطری ، از بیا 

[. دو يک طالعهم وش  ب دوچی  19ايمني طهلو رند ] سی رم

 شلطیدني ش خوواري  صووت بمژاپني، اسرفلده از پیشبیوتیک 

تینديل   طوجب رلهش طصنیف خنوواک ش بهینود ضنیيب    

 [.5خوواک شد ]

هنل  روشي بی  پیشبیوتیکوسد بروان از اثی همبم نظی طي

سنو  طوويکنم از ينک  ش گیله داوشيي زنجیینل بهنیه بنید بنم    

هل بل بهیود شیاي  وشده طوجب جیب بهری طنواد  پیشبیوتیک

شوند ش از سو  ديرنی زنجیینل بنل طهنلو     طوثیع زنجییل طي

بنیا  اسنريیاو بهرنی    هل  طضنی، شنیاي  وا   فهلعیت بلرری 

 رنند هنل فنیاهم طني   پیشبیوتیکهل  طفید طوجود دو بلرری 

 ش شننلخص هننل  گیلهننلن داوشينني نيننشاسننلنس. [21]

 ش ا وشده طیکیشف نوو  اصنالد  ش ترییی دو طهمي عم کید 

 طني  نظنی  بم .رنندء طيايفل پلتوژن هل بلرری  شدن طوضهي

 بواسنام زنجیینل  دو  طیکیشبني  ضد خلصیت بیشریي  وسد

اسنت   شوگوعهلش  جی  جیديون، جینجییشل طلنند يرییلتتی

[ رم شیاي  وا بنیا  عم کنید بهرنی پیشبیوتینک فنیاهم      3]

بیوسي اثنی افنزشدن   هدف از انجلم پژشهش حلضی،  رند. طي

پودو زنجییل ش پیشبیوتیک پیشتک ی  بم جییع بی عم کنید،  

سی رم ايمني همووال ش جمهیت طیکیشبني وشدع ب ندوچی    

 بود. ژاپني
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 هامواد و روش

قاهم ب دوچی  ژاپنني دو سن     360اي   زطليش بل اسرفلده از 

 فلرروويل  وايش بل تصلدفي رلطالً طید قلعب وشزگي دو هفت

پننج گنیم دو    ش 5/2 صنفی،  بل سم سا  پودو زنجییل  2 × 3

ش دش سا  پیشبیوتیک پیشتک ی  تجنلو  سنلخت    (ری وگیم

 2×109 بنل  گیم دو ری وگیمطی ي 150 ش صفی رشوو انر  رلن 

 تکنیاو  پنج تیملو، شش دو (شاحد تشکیل دهنده ر ني دو گیم

وشزگني(   7- 35وشز    28 طندت  دو هی تکیاو بم پینده 12 ش

غیايي توصنیم شنده    احریلجلت اسل  انجلم شد. جییع پليم بی

 .(1شد  جدشل  تنظیم[ 17] ژاپني ب دوچی  بیا 

 

 ات شیمیایی جیرة پایهتركیبمواد خوراكی و  .1جدول 

 طواد خوواري طيداو دو جییه  دوصد(
 دانم ذوت 98/49

 دوصد پیشت ی ( 44سويل   نجلعمر 03/33

 گ وت  ذوت 00/10

 1نشلسرم ذوت 50/0

 وشغ   فرلبریدان 50/1

 د  ر  یم ف فلت 46/1

 سنگ  هک 53/1

 عیزي  هیدوشر یايد -ال 37/0

 ریبنلت سديم يب 46/0

 2طکمل شيرلطیني 25/0

 3طکمل طهدني 25/0

 نمک  24/0

 طریونی -الد  31/0
 تیئونی  -ال 12/0
 جمع 100

 یمیليي طحلسیم شدهشتیریب  

 انیژ  قلبل طرلبوعی م  ری ورلعی  دو ری وگیم( 2940

 پیشت ی  خلم  دوصد( 23/25

 طریونی +سی ر ی   دوصد( 23/1
 طریونی   دوصد( 80/0

 عیزي   دوصد( 47/1

 ف فی غیی فیرلتم  دوصد( 45/0

  دوصد(ر  یم  00/1
 تیئونی   دوصد( 06/1

 تیيپروفلن  دوصد( 26/0

 شاالن بی ری وگیم(اري نیون  طی ي -تهلدل رلتیون 250

 ساود زنجییل جليرزي  نشلسرم ذوت دو جییه پليم شد.1
 E؛ شيرنلطی   IU 2100؛ روعم ر  یفیشل، vitamin A acetate ،)IU 11500 از    Aشيرلطی جییه تأطی  نمود: هیری وگیم طکمل شيرلطیني اي  طواود وا دو 2
؛ طنلديون mg 35؛ ر  یم پنروتنلت، mg 40 طید، ؛ نیکوتی mg 4/4؛ ويیوفالشي ، B12 ،mg 60/0؛ شيرلطی  DL-α-alpha- tocopheryl acetate ،)IU 22 از 

؛ mg 560؛ رنوعی  ر یايند،   mg 1؛ بینوتی ،  mg 10ییيدشر نی ،  ؛ پmg 3؛ تینلطی ،  mg 80/0؛ فوعینک اسنید،   mg 50/1طریل پییيمیدينول(،  طنلديون د 
 .mg 125روئی ، اتور ي

 FeSo4.7H2O ،)mg؛  ه   از ZnO ،)mg 55؛ وش   از MnSo4.H2O ،)mg 65طکمل طهدني اي  طواود وا دو هی ری وگیم جییه تأطی  نمود: طنرنز  از 3
 .mg 16/0؛ طوعییدن، Co2O3 ،)mg 20/0؛ ریلعت  mg 30/0؛ س نیم، mg 8/1[، Ca(IO3)2.H2O؛ يد ]از CuSO4.5H2O ،)mg 8؛ طس  از 50
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صننووت هفررنني  طصننیفي ش شزن بنندن بننم  خننوواک

 ش 21 گیی  ش عم کید بیا  رل دشوه طحلسیم شد. دو اندازه

 پنج گوسفند  قیطز گ یول ژن ي نر عیری ی يط 1/0 وشزگي، 28

 هنی  از پنس  وشز شند. هفنت   ض م سینم تزويربم ع( دوصد

طیينر شويند بنلل    بنلد  از   ي نرن  تیرنی  تهینی   بیا  تزوير،

دو هفنت   1شار ن  نیورلسنل ب  انجنلم شند.    ینی  گ خون

 قانیه وشزگني از طیينر    18وشزگي ش نیورلسل السوتل دو 

وشزگي از دش قاهنم پیننده از    35چشمي تجويز شدند. دو 

 پنس از هی تکیاو از طیير شويد بلل خون گیی  انجلم شد. 

ع ینم شينیش     شنده  دین توعجدا ریدن سنیم، عینلو پنلدت     

ش عینلو   ونینلسن ی گ وتشار   نیورلسل بل وش  طملنهت از 

بل وش   گوسفند قیطز گ یول ژن ي نرع یم  شده دیتوعپلدت  

جهننت  [.24] شنند  ییننگ اننندازهطیکیشتیرننی  ونینلسننیت گ و

سنجش جمهیت طیکیشبني، از طحروينلت اي  نوم دش قاهنم     

هنل   يک گیم نمونم بیداشنرم شند. طحنی     ژاپني ب دوچی 

 گننلو ا  و گننلو  عیننوفی کم، ايرلعیننل(، امرننلنکيرشننت طننک

 گنلو  عینوفی کم، ايرلعینل( بنم     رلنت عیوفی کم، ايرلعیل( ش پ یت

، اسیدالرریک اشیشیل ر يهل  یب بیا  شملو  بلرری تیت

 تحيیر اي  هل  دادهش رل جمهیت بلرریيليي اسرفلده شدند. 

 1بنیا  طندل    1/9 ن خم SAS  طلو افزاو  نیم از اسرفلده بل

  طنلو   سا  دو توري  زطون بم رمک هل طیلنری  ش   يمتجز

 شدند. طيلي م دوصد پنج

 Yijk=µ + Ai + Bj + Ai × Bj + ε ij (1وابام 

 ام i  زطليشني  شاحد طشلهده طيداو ،Yijkدو اي  وابام، 

 اثنی  ،Bjزنجیینل؛   اثی ،Ai  جلطهم؛ طیلنری   ،µام؛  jتکیاو دو

 εپیشبیوتیک ش  ش زنجییل طريلبل اثیات ،Ai×Bjپیشبیوتیک؛ 

ij ،.اثی خال   زطليش است  

 

 نتایج و بحث  

طريلبل زنجیینل ش پیشبیوتینک   اثی زنجییل، پیشبیوتیک ش اثی 

(. 2جندشل    >P ;05/0داو بنود   بی خوواک طصنیفي طهنني  

ش پنج گیم دو ری نوگیم( بنم    5/2هل  حلش  زنجییل  جییه

(. پینندگلني رنم    >05/0Pطيداو بیشری  طصیف شندند   

گنیم دو ری نوگیم پیشبیوتینک    طی ني  150بل جییه حلش  

بنلالتی ش  تریيم شدند، طصنیف خنوواک ش افنزايش شزن    

(. طصیف خنوواک  >05/0Pضیيب تیديل بهری  داشرند  

گنیم دو ری نوگیم   طی ني  150پیندگلني رم جینیه حنلش    

گنیم دو ری ننوگیم زنجیینل دويلفننت    5/2پیشبیوتینک بننل  

نمودند بیشری از پیندگلني رم جییه بدشن افزشدني، جینیه  

گیم زنجییل دو ری وگیم ش جینیه   5/2فلقد پیشبیوتیک بل 

گیم دو ری وگیم پیشبیوتینک وا  طی ي 150نجییل بل فلقد ز

(. اثننی زنجییننل ش اثننیات >05/0Pدويلفننت ریدننند بننود  

طريلبل زنجییل ش پیشبیوتیک بنی افنزايش شزن ش ضنیيب    

 داو نیود.تیديل طهني

هل  گواوشي شلطل زنجییل بلعث افزايش فهلعیت  نزيم

وثی  طن  طنوو  بنم [ ش 4ش11شنود ] عیپلز، سلرلواز ش طلعرلز طي

شده ش بم سیب بهیود هضم ش تحیيک حیرلت دشد  وشده 

. دو [10شنود ] سیب افزايش جیب طواد طری  طني  تیع  ن

اي  پنژشهش افنزشدن زنجیینل بنم جینیه طوجنب افنزايش        

زنجیینل   دو طوجود اسلنس يطوور  بمطصیف خوواک شد. 

اشرهل شو بوده ش  شوگوعهلش  جی  جیديون، جینجییشلنظیی 

 خوواک طصیف بی یجمدونررنند، تحیيک طي هضم وا فی يند

 [. 10] گیاوندطي عم کید تأثیی ش

ا  نشلن داده شد رم افنزشدن پیشبیوتینک بنم    دو طالعهم

شنود  يطن هل  گوشنري طوجنب افنزايش شزن    جییه جوجم

 ده،وش طیکیشبني  تهنلدل  بهینود  طیير از هلکپیشبیوتی .[26]

 هنل   يم نز ریدن ش فهلل گواوشي هل  يم نز فهلعیت افزايش

 طرنی   طنواد  دسریسني  قلب ینت  افزايش طوجب رننده هضم

 ش خوواري طواد دو طرلبوعی م طفید تریییات ش هضم ییقلبلغ

 [،7شوند ] يپینده ط طصیفي خوواک واندطلن بهیود یجمنر دو

 نمنوده   بیداو بهیهبیشری  خوواري طصیفي طواد از پینده عیا

 .شود يط  بیشری ش افزايش شزن وشد رم سیب
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 روزگی 35تا  7. اثر زنجبیل و پروبیوتیک بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک بلدرچین ژاپنی از 2جدول 

 طصیف خوواک  اثیات اص ي

  گیم/پینده(

 افزايش شزن 

  گیم/پینده(

 
 ضیيب تیديل خوواک

     

       جییه( ری وگیمگیم دو    زنجییل

 b71/469  50/183  56/2  صفی

5/2  a70/475  16/186  55/2 

5 

SEM 
 

a55/474 

72/1 
 

75/185 

69/1 
 

55/2 

25/0 

      (گیم دو ری وگیم جییهطی يپیشبیوتیک  

 b36/471  b80/181  a59/2  صفی

150 

SEM 
 

a28/475 

04/1 
 

a47/188 

38/1 
 

b52/2 

02/0 

       طريلبلاثیات  

       زنجییل       پیشبیوتیک

 b470  179  62/2  صفی صفی

 b469  183  56/2  5/2 صفی

 ab474  183  59/2  5 صفی

 b469  188  42/2  صفی 150

150 5/2  a481  189  50/2 

150 5  ab475  188  52/2 

SEM  44/2  06/0  04/0 

   Pاوز      طنلبع تریییات

 980/0  051/0  050/0  زنجییل

 020/0  002/0  046/0  پیشبیوتیک

 340/0  730/0  030/0  پیشبیوتیک  ×زنجییل 

a-c05/0داو  ه رند  : اعداد داوا  حیشف غیی طشریک دو هی سرون داوا  اخرالف طهني P <.) 
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 یدشده تول عیار پادتننیوكاسل و  ویروسیدشده علیه تولعیار پادتن بر زنجبیل و پروبیوتیک  اثر .3جدول
 (لگاریتم بر پایه دو)علیه گلبول قرمز گوسفند 

a-c05/0داو  ه رند  : اعداد داوا  حیشف غیی طشریک دو هی سرون داوا  اخرالف طهني P <.) 

  اص ي اثیات
 ع یم عیلو پلدت 

 رلسلنیو شيیش 
 

 بل اشعیم چلعش دو عیلو پلدت 

 گوسفند  قیطز گ یول
 

 بل ثلنويم چلعش دو پلدت   عیلو

 گوسفند  قیطز گ یول

گیم دو ری وگیم    زنجییل

 (جییه
    

 b85/5 75/2 80/3  صفی

5/2  60/4 30/3 ab40/6 

5 

SEM 
 

00/5 

34/0 

50/3 

24/0 

a15/7 

33/0 

گیم دو طی يپیشبیوتیک 

 (ری وگیم جییه

 

 
   

 b63/2 b73/5 13/4  صفی

150 

SEM 
 

80/4 

28/0 

a73/3 

19/0 

a20/7 

27/0 

     طريلبل اثیات

 پیشبیوتیک

 صفی

 زنجییل

 صفی

  

60/3 40/2 b50/4 

 b90/5 70/2 80/3 5/2 صفی

 a80/6 80/2 00/5 5 صفی

 a20/7 10/3 00/4 صفی 150

150 5/2 40/5 90/3 a90/6 

150 5 30/5 20/4 a50/7 

SEM 49/0 34/0 47/0 

  P اوز    تریییات طنلبع

 03/0 09/0 06/0  زنجییل

 0009/0 0006/0 11/0  پیشبیوتیک

 039/0 58/0 26/0  پیشبیوتیک ×زنجییل
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گیم دو ری وگیم پیشبیوتیک بم جینیه  طی ي 150افزشدن 

عیلو پلدت  دو چلعش اشعیم ش ثلنويم تیي   طوجب توعید بیش

(. اسرفلده از تیریب >05/0Pبل گ یول قیطز گوسفند  شد  

یدشده توعزنجییل ش پیشبیوتیک دو جییه اثی  بی عیلو پلدت  

دو چلعش بل شيیش  نیورلسل ش چلعش اشعیم بل گ یول قیطز 

گیم دو ری وگیم زنجیینل   گوسفند  نداشت اطل افزشدن پنج

گیم دو ری وگیم پیشبیوتیک بنم جینیه طوجنب    طی ي 150بل 

یدشده دو چنلعش ثلنوينم بنل گ ینول     توعافزايش عیلو پلدت  

قیطز گوسفند  ن یت بم جییه بدشن افزشدني ش جییه فلقند  

 (.>05/0Pگیم زنجییل شد   5/2پیشبیوتیک بل 

گیم پودو  10نشلن داده شده است رم اسرفلده از پنج ش 

جم گوشنري طوجنب افنزايش    زنجییل دو ری وگیم جییه جو

یند شنده دو چنلعش بنل شينیش       توعینلو پنلدت    ع داو يطهن

 هنل   . عصنلوه [6شنود ] نیورلسل ن یت بم تیملو شلهد طي

 هل فلگوسیت ش فهلعیت  C فهلعیت شيرلطی  افزايش بل گیلهي

[. شجنود تیریینلتي   20] دهند طي افزايش وا بدن ايمني پلسخ

دو زنجییل بلعث افنزايش   جیديولجی  ش جینجییشلچون 

هنل ش عکنوتیي    زايني بنم دعینل طهنلو پیشسنرلگ ندي       يمنيا

ش  Cهمچنننی  زنجییننل حننلش  شيرننلطی    .[15] شننود يطنن

تواننند دو بهینود پلسنخ     يطن است رنم   Bهل  گیشه شيرلطی 

 بنل  پینندگلن  تریينم  شده گزاو ايمني حلئز اهمیت بلشند. 

 پلدت  توعید شده عیلو افزايش بلعث پیشبیوتیک پیشتک ی 

 [. 27شود ]نیورلسل طي شار   بیع یم شيیش 

 سی نرم  بنی  طثیرني  تأثیی پیشبیوتیک پیشتک ی  طصیف

[. 13دو چلعش بل گ یول قیطز گوسنفند  داود ]  ايمني طیوو

 ايمنني تنلثیی   سی نرم  بنی  طخر ن   ساود دو هلپیشبیوتیک

 ش هنل سا  سنیروری   افزايش توان يط ازجم م رم گیاوند يط

فهلعینت   افنزايش  طلریشفلژهل، ریدن فهلل هل،مونوگ وبوعی اي

تحیينک   ش ايمنني  خنود  تهنديل رشنده طییهني،    هل س ول

بید  نلم وا پیشتوزش هل ش زا یملو ب هل   بلرری بیابی دو ايمني

تکثینی   طفیند  هنل  اوگلنی نم  هنل پیشبیوتیک طصیف [. بل18]

هنل    طیکیشاوگلنی نم  تخیيب ش وقلبري حیف بلعث ش يلفرم

از   زاد شنده  ژن ي نرن  جنیب  طیينر  از ينل  ش شنده  طهنلجم 

ايمنني   سی نرم  تحیينک  بلعنث  زا یمنلو  ب طیده هل  بلرری 

 تنلثیی  تحنت  ايمني سی رم بهیود يطوور  بم. [12شوند ] طي

 عمنوطي،  هنل   بلد  افزايش  نري طیير سم هل ازپیشبیوتیک

 هنل   بنلد    نري توعید افزايش ش طلریشفلژ  افزايش فهلعیت

انجنلم   وشده ديواوه طثل هليي بلفت طخلطي سا  طوضهي دو

 .[13شود ] طي

جمهیت طیکیشبني دو پینندگلن تریينم شنده بنل جینیه       

( اطنل اثنی   4حلش  زنجییل تحت تلثیی قیاو نریفت  جدشل 

پیشبیوتیک ش اثی طريلبل زنجییل ش پیشبیوتیک بنی جمهینت   

ل بلرریينليي اي  نوم   هل  اسید الرریک  ش جمهیت ربلرری 

(. پینندگلن تریينم شنده بنل جینیه       >05/0Pداو بنود   طهني

حلش  پیشبیوتیک بلرریهل  اسید الررینک ش جمهینت رنل    

بلرریيليي بیشری  ن یت بم پیندگلن تریينم شنده بنل جینیه     

(.  جییه حلش  پنج گنیم  P<05/0 فلقد پیشبیوتیک داشرند 

 وگیم پیشبیوتیک گیم دو ریطی ي150دو ری وگیم زنجییل بل 

هل  اسنید الررینک اي  نوم    طوجب افزايش جمهیت بلرری 

ن یت بم جییه بدشن افزشدني، جینیه بندشن پیشبیوتینک بنل     

گیم دو ری وگیم زنجییل ش جییه بدشن پیشبیوتینک بنل    5/2

(. پینندگلن  P<05/0 پنج گنیم دو ری نوگیم زنجیینل شند     

جیینل بنل   تریيم شده بل جییه حلش  پنج گیم دو ری وگیم زن

گننیم دو ری ننوگیم پیشبیوتیننک جمهیننت رننل   طی نني 150

بلالتی  ن نیت بنم جینیه بندشن افزشدنني،       بلرریيليي اي  وم

گیم دو ری نوگیم زنجیینل ش    5/2جییه بدشن پیشبیوتیک بل 

گیم دو ری وگیم پیشبیوتینک  طی ي150جییه فلقد زنجییل بل 

جمهینت   هنل   زطليشني بنی   (. اثنی تیمنلو  P<05/0 داشرند 

 داو نیود.طهني ر ي اشیشیلهل  بلرری 
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 (گرم كلنی در دهنده تشکیل واحد میکروبی ایلئومی بلدرچین ژاپنی )لگاریتم  . اثر زنجبیل و پروبیوتیک بر جمعیت4جدول

a-c05/0داو  ه رند  : اعداد داوا  حیشف غیی طشریک دو هی سرون داوا  اخرالف طهني P <.) 
 

 طیکیشبني  جمهینت  بنی  پیشبیوتینک  اثنی   زطليشني  طي

 جمهیت دو داو  طهني ترییی ش شد بیوسي گیاو تخم طیغلن

 جمهینت  شعني  نشد، طشلهده سکوم دو طوجود  هل فیمر ي

   رنننده  طصنیف  هنل   گنیشه  دو هل  اسید الررینک بلرری 

 اسنرفلده  پیشبیوتینک  از رنم  هليي گیشه بم ن یت پیشبیوتیک

 طالبينت  حلضی  زطليش نرليج بل رم[ 1] بود بیشری نکیدند،

 ر ي اشیشیل   بلرریيليي رل جمهیت  هل  اسید الرریکبلرری   اص ي اثیات

    (ییهج ری وگیم دو گیم   زنجییل

 22/9 15/9 64/9  صفی

5/2  79/9 59/9 16/9 

5 

SEM 

 82/9 

14/0 

74/9 

20/0 

10/9 

16/0 

      (ییهچ ری وگیم دو گیمطی ي  پیشبیوتیک

 b29/9 b20/9 18/9  صفی

150 

SEM 

 a21/10 

11/0 

a78/9 

16/0 

13/9 

13/0 

      طريلبل اثیات

 پیشبیوتیک

 صفی

 زنجییل

 صفی

     

 b 22/9 b10/9 24/9 

 b 26/9 b19/9 07/9  5/2 صفی

 b 38/9 ab33/9 55/9  5 صفی

 a 03/10 b21/9 93/8  صفی 150

150 5/2  a 19/10 ab00/10 90/8 

150 5  a 42 /10 a15/10 89/8 

SEM  12/0 20/0 23/0 

  P اوز     تریییات طنلبع

 79/0 02/0 0001/0  پیشبیوتیک

 37/0 005/0 0005/0  یوتیکپیشب× زنجییل
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جمهینت   افنزايش  بلعث پیشبیوتیک رم شد داده نشلن. داود

 اي  وم دو طوجود هل  بلرری  رل ش هل  اسید الرریکبلرری 

 بنل  کین وتیپیشب  هنل  بنلرری [. 2] شنود  طني  گوشري جوجم

 رين طی از وشده، طخنلط  دو طوجنود   هلرلهيجل دو اسريیاو

  هنل  بنلرری  بیابی دو يطحکم يکيزیف سد يوقلبر طملنهت

 وشده، يکیشبن یط  رمیاروس یییتر بل ش داده لیتشک زا ملویب

. دهنند يطن  رنلهش  وا ير ن  لیاشیشن   هنل  بنلرری  تیجمه

  حفنیه  رميدیاس رلهش بل وا خود دیطف اثیات هلکیوتیپیشب

  وش میط نري  ي نر ی نرلگون اثنی  ک،یدالرریاس دیوشده بل توع

  هنل رلهيجل بم اتصلل  بیا وقلبت زا، ملویب  هلکیشبیط

  نرم یس عم کنید  بهینود  زا، منلو یب  هنل  بلرری بل اسريیاو

 بنل  وشند  عواطنل  یيسنل  ش  طرنی  طنواد   بیا وقلبت ،يمنيا

دو پنژشهش  [. 8] رننند يطن  اعمنلل  زا، ملویب  هلکیشبیط

 طیکیشبني  جمهینت  بنی  زنجیینل  تلثیی عدم وغميع حلضی 

 ش کیننوتیپیشب تننوأم عاسننرفلد دوطشننلهده شنند رننم  اي  ننوم،

 بنی  هلپیشبیوتیک بهری تلثیی بیا  وا شیاي  لیزنجی زنجییل،

 .رندطي فیاهم اي  وم طیکیشبي جمهیت
 ینیه رنیدن ج  طکمنل پنژشهش حلضنی،    جياسنل  نرنل   بی

 150ش لیننزنجی ری ننوگیم دو گننیم 5/2بننل  يژاپننن ی ب نندوچ

 پلسنخ  بنی  طثیت تأثیی ضم  پیشبیوتیک، ری وگیم دو گیم طی ي

 بهینود  وا عم کنید  اي  نوم،  طفید هل  بلرری  ش همووال ايمني

 بخشد. طي
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Abstract 

Effect of different levels of ginger (Zingiber officinale) and Protexin® probiotics on performance, 

humoral immune response and Ileal microbial population were evaluated using 360 birds in a completely 

randomized design as 2 × 3 factorial arrangement with 3 levels of ginger powder (0, 2.5 and 5 g per kg), 

and 2 levels of probiotics (0 and 150 mg per kg) in 6 treatments and 5 replicates of 12 birds for 28 days. 

Birds consumed greater amount of diet containing 2.5 g/kg ginger (P<0.05). Birds fed diet containing 150 

mg/kg of probiotics had higher feed intake and weight gain, and lower feed conversion ratio (P<0.05). 

Feed intake was higher in birds fed diet containing 2.5 g/kg ginger and 150 mg/kg probiotics compared 

with those birds received diet without ginger and probiotics (P<0.05). Consumption of probiotics, ginger 

and combination of probiotics and ginger increased antibody titer against secondary challenge with sheep 

red blood cells compared with those birds received diet without ginger and probiotics (P<0.05). Antibody 

titers against Newcastle virus were not affected by supplementation of ginger and probiotics. 

Supplementation of diet with probiotics alone and in combination with ginger increased Ileal lactic acid 

bacteria and total bacterial population compared with diet without ginger and probiotics (P<0.05). Based 

on the result of current study, supplementation of Japanese quail’s diet with 2.5 g/kg ginger and 150 

mg/kg probiotics could improve feed intake, immune response and ileal microbial ecosystem. 

Keywords: Ginger, Immunity, Lactic acid bacteria, Performance, Probiotics. 
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