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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر عصاره و پودر گیاه ترخون بر عملکرد جوجههای گوشتی
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چکیده
 ویژگیهای الشه و پاسخهای ایمنی (سلولی و هومورال) در جوجههای،بهمنظور بررسی اثرات فرآوردههای گیاه دارویی ترخون بر راندمان رشد
 جیره-1  تیمارها شامل. در چهار تیمار شامل شش تکرار و هفت جوجه در هر تکرار استفاده شدند308  قطعه جوجه یکروزه نژاد رأس168  تعداد،گوشتی
 یک درصد پودر ترخون بهصورت+ جیره پایه-3 ، میکرولیتر عصاره هیدروالکلی ترخون در در هر لیتر آب آشامیدنی500 + جیره پایه-2 ،)پایه (شاهد
 در. میکرولیتر عصاره هیدروالکلی ترخون در هر لیتر آب آشامیدنی بودند500 + یک درصد پودر ترخون بهصورت سرک+  جیره پایه-4 سرک و
 جوجههایی که فقط یک درصد پودر ترخون در جیره مصرف کردند راندمان رشد بهتری نسبت به سایر، پایانی و کل دوره، رشد،دورههای آغازین
 همچنین در.)P≤0/05(  افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نیز بهبود یافت، بهطوریکه با افزایش خوراک مصرفی در این جوجهها،تیمارها داشتند
 اختالف معنیداری در پاسخ ایمنی سلولی (بهواسطه.)P≤0/05(  بیشتر از سایر جوجهها بود، وزن نسبی بورس فابرسیوس و الشه،این جوجهها
ارزیابی تورم پرده پا در پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتینین) و پاسخ ایمنی هومورال (از طریق ارزیابی تولید پادتن بر ضدویروس نیوکاسل و همچنین
 استفاده از یک درصد پودر ترخون در، براساس نتایح حاصل.تولید پادتن بر ضد گلبول قرمز گوسفندی تزریقی) بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد
.جیره جوجههای گوشتی بهمنظور بهبود راندمان رشد و بازده الشه توصیه میشود
.SRBC ، نیوکاسل، فیتوهماگلوتین، عصاره هیدروالکلی، جوجه گوشتی، ترخون:کلیدواژهها
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Abstract

In order to investigate the effects of the Tarragon byproducts on the growth performance, carcass traits, cellular and humoral
immunoresponse of broilers, one-day- old one hundred sixty-eight Ross 308 chicks were randomly allocated in to four treatment groups in 24
cages (6 replicates per treatment) and 7 chicks per replicate. The treatments were included: 1) basal diet (control), 2) basal diet + 500 μl/lit
Hydro alcoholic extract of tarragon in drinking water, 3) basal diet + 1% dietary tarragon powder and 4) basal diet + 1% dietary tarragon
powder + 500 μl/lit of tarragon extract in drinking water. Results indicated that at the starter, grower, finisher and total periods of time, the
birds that were recived 1% dietary tarragon powder had a better growth performance rather than other birds, so that, feed intake and weight
gain were significantly increased (P ≤ 0.05) and feed conversion ratio was improved. In these birds, the relative weights of carcass and bursa
of Fabresious was also greater than other birds (P ≤ 0.05). No significant differences were observed in the cellular immunity response
(change in foot membrane thickness in response to Phytohemagglutinin injection) and humoral imiunity response (antibody response to
Newcastle virus and antibody response to injected SRBC) due to treatments. Based on the results, the use of one percent tarragon powder in
the diet of broilers is recommended to improve the growth efficiency and carcass yield.

Keywords: Broiler, Hydroalcoholic extract, Newcastle disease, Phytohemagglutinin, SRBC, Tarragon.
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کاظم کریمی

مقدمه

چند گیاه دارویی از جمله زردچوبه ،دانه انگور و مرکبات

صنعت پرورش مرغ گوشتی در ایران یکی از ارزانترین

در مقایسه با جیره حاوی مخلوطی از اسیدهای آلی

صنایع برای تأمین منابع پروتئین حیوانی موردنیاز جوامع

گزارش نمودهاند که راندمان الشه به شکل معنیداری در

شهری و روستایی بهحساب میآید[ .]6در حال حاضر

هنگام استفاده از جیرههای دارای مواد فیتوژنیک افزایش

مصرف آنتیبیوتیکها بهعنوان یک افزودنی غذایی رایج،

یافته است [.]12

در بسیاری از کشورها ممنوع شده است [ . ]16در پاسخ

گیاه دارویی ترخون با نام علمی

Artemisia

به افزایش نگرانیهای جهانی ،تالش برای دستیابی به

 ،dracunculus L.از خانواده  Asteraceaeاست .این گیاه

مواد مﺤرک رشد فاقد اثرات منفی بر کیفیت و سالمت

یکی از ادویهجات و سبزیجات رایج است که در سراسر

گوشـت مرغ و همﭽنین فاقد تبعات زیستمﺤیطی،

ایران کشت میشود .در ترخون خواص دارویی متعددی

بهشدت افزایش یافته است .برای مثال پروبیوتیکها،

مورد بررسی قرار گرفته است که از مهمترین موارد آن

پریبیوتیکها ،آنزیمها ،اسیدیفایرها و گیاهان دارویی از

میتوان به توانایی این گیاه در تأثیر بر عملکرد مغز و

این دسته هستند .واژه گیاهان دارویی به بخشهای

عملکرد دستگاه گوارش و وجود طیﻒ وسیعی از مواد

مورداستفاده گیاهان (دانهها ،میوهها ،ریشهها ،پوست و

دارای فعالیت ضد میکروبی در آن اشاره کرد .بهدنبال

برگها) و ادویهجات معطر (آویشن ،رزماری ،گشنیز،

مصرف این گیاه در موش ،اثرات ضد التهابی ،ضد افزایش

دارچین ،سیر ،فلفل قرمز ،خردل ،فلفل سیاه و سایر

قند خون و مﺤافظتکننده از کبد گزارش شده است .از

ادویهجات) و همچنین عصارهها و اسانسهای گیاهی

ترخون برای درمان سریع بیاشتهایی نیز استفاده شده

گفته میشود [ .]20به نظر بسیاری از پژوهشگران ،برای

است و بهنظر میرسد عصاره مایع آن ترشح اسید معده را

تولید گوشت و فرآوردههای گوشتی طیور ،بدون استفاده

تﺤریک میکند .اما چون توانایی تﺤریک ترشح بیکربنات

از آنتیبیوتیکها و سایر مواد شیمیایی و همچنین عرضه

و

میکروب

مرغ سبز و سالم برای مصرفکنندگان ،باید مواد

هلیکوباکترپیلوری را دارد و از طرفی باعث افزایش

فیتوبیوتیک در وسعت زیاد جایگزین انواع مختلﻒ

انقباضات معده میشود ،این اثر ترخون میتواند نتایج

افزودنیهای شیمیایی در جیره شود [ .]8در گزارشهای

مثبتی را در بر داشته باشد [ .]24خواص متعدد گیاه

بهعنوان

ترخون بهدلیل وجود موادی مثل روغنهای ضروری

آنتیبیوتیک و یا آنتیاکسیدان در بدن موجود زنده و

( )%0/15-3/1کومارینها (یک درصد) ،فالونوئیدها و

خوراک پیشنهاد شده است [.]18

اسیدهای فنلکربونیک در آن میباشد .البته این گیاه دارای

متعددی،

بهکارگیری

ترکیبات

فیتوژنیک

مخاط

و

همچنین

قابلیت

ضد

تنوع زیاد در اسانسهای گیاهی موجب شده است که

دو ترکیب سمی به نامهای استراگول و متیل ژنول است

چهارترکیب خالص بهعنوان جایگزین آنتیبیوتیکها در

که نگرانیهایی در مورد مصرف آن ایجاد میکند ،اما تا

طیور مطرح شوند .این چهار ترکیب عبارت است از

کنون گزارشی درباره مسمومیت یا حساسیت در اثر

سینامالدهید ،تیمول ،کارواکرول و بتاآیونون [.]6

مصرف این گیاه مشاهده نشده است [ .]1استفاده از یک

پژوهشگران در بررسی بازده الشه مرغهای گوشتی

و  1/5درصد پودر گیاه ترخون در جیره جوجههای

تغذیهشده با جیرههای حاوی مخلوطی از عصاره و روغن

گوشتی گرچه وزن نسبی طﺤال را افزایش داده است ،اما
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نتوانسته است بر تولید پادتن بر ضد  SRBCو

IgM

شد و با استفاده از دستگاه تبخیرکننده چرخشی در حرارت

و IgGاثر داشته باشد .گزارش شده است که جمعیت

 60درجه و سرعت  60دور در دقیقه تغلیظ و اتانول آن

میکروبی اشریشیاکلی در مﺤتویات ایلئوم پرندههای

خارج و عصاره خالص تهیه شد .عصاره استخراجشده

تغذیهشده با جیرههای حاوی گیاه ترخون کمتر است [.]5

بهصورت مایع بود و برای حفاظت در برابر نور در

مصرف  0/125درصد پودر گیاه ترخون در جیره

بطریهای دودی ریخته شد و تا زمان استفاده در یخﭽال

جوجه های گوشتی نتوانسته است عملکرد را بهبود دهد،

ذخیره شد [.]10

اما عملکرد جوجهها در اثر مصرف این مقدار پودر گیاه

آزمایش با استفاده از  168قطعه جوجه گوشتی نژاد رأس

ترخون بهتر از سطوح باالتر ( 0/5درصد) بوده است

 308بهمدت  42روز در قالب بلوکهای کامل تصادفی با

[ .]13استفاده از سطوح  0/2 ،0/1و  0/5درصد پودر

چهار تیمار ،شش تکرار و هفت جوجه (مخلوط هر دو

ترخون تأثیری بر صفات الشه بهجز وزن نسبی سر و بال

جنس) در هر تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل -1

نداشته است [ .]21گزارشی درخصوص تأثیر استفاده

جیره پایه بدون افزودنی به جیره و آب آشامیدنی -2 ،جیره

همزمان از عصاره و پودر گیاه ترخون در جیره ارائه نشده

پایه 500+میکرولیتر عصاره هیدروالکلی ترخون در در هر

است .بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسی و مقایسه اثر

لیتر آب آشامیدنی -3 ،جیره پایه +یک درصد پودر خوراکی

عصاره آشامیدنی و پودر خوراکی گیاه ترخون (بهصورت

ترخون بهصورت سرک و  -4جیره پایه +یک درصد پودر

تنها یا ترکیب با هم) بر عملکرد ،ویژگیهای الشه و پاسخ

خوراکی ترخون بهصورت سرک 500 +میکرولیتر عصاره

ایمنی سلولی و هومورال در جوجههای گوشتی بود.

هیدروالکلی ترخون در در هر لیتر آب آشامیدنی بودند.
آب و خوراک بهصورت آزاد در اختیار پرندگان قرار

مواد و روشها

گرفت .دمای سالن در هفته اول پروش  31-33درجه

برای تهیه فرآوردههای گیاهی ترخون ،به میزان الزم گیاه تازه

سانتیگراد بود و با افزایش سن بهازای هر هفته  1/5-2درجه

و مرغوب ترخون از کشاورزان منطقه ورامین خریداری و

کاهش یافت .برنامه نوردهی تا سه روز اول بهصورت 24

بهمدت یک هفته در سایهخشک شد و با استفاده از آسیاب

ساعت روشنایی بود و از روز سوم تا پایان دوره  23ساعت

برقی پودر شد و تا زمان استفاده در شرایط مناسب اتاق (از

روشنایی و یک ساعت تاریکی اعمال شد .شروع ساعت

نظر دما ،نور و رطوبت) ذخیره شد .جهت تهیه عصاره

خاموشی همزمان با تاریکشدن هوا صورت گرفت.

هیدروالکلی گیاه ترخون ابتدا  500گرم از پودر بهدستآمده

جیرههایی مورد استفاده براساس میزان مواد مغذی

با روش فوق ،درون بشر  2000سیسی ریخته شد و به آن

توصیهشده در دفترچه راهنمای پرورش جوجههای گوشتی

الکلاتیلیک  70درصد اضافه شد ،بهگونهای که سطح پودر را

سویه تجاری راس  ،308بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای

بپوشاند و با دستگاه همزن (شیکر) بهمدت  24ساعت هم

سه دوره آغازین (یک تا 14روزگی) ،رشد ( 15-28روزگی)

زده شد و سپس برای مدت  48ساعت در فضای تاریکی

و پایانی ( 29-42روزگی) تنظیم شدند (جدول  .)1مصرف

قرار داده شد .بعد از این مدت ،مﺤلول حاصل از کاغذ

خوراک و افزایش وزن در دورههای آغازین ،رشد ،پایانی و

صافی واتمن عبور داده شد و برای اطمینـان از خالصبودن،

کل دوره (یک تا  42روزگی) به کمک ترازوئی با دقت یک

عصاره دوباره با کمک پمپ خأل و کاغذ صافی واتمن صاف

گرم اندازهگیری و ضریب تبدیل غذایی مﺤاسبه شد.
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جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه

برای ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال ایجادشده ضد

آغازین

رشد

پایانی

تزریق گلبول قرمز گوسفند ( )SRBCاز روش انجام

ذرت

434

421

531

کنجاله سویا %44

427

422/8

321/0

آزمایش هماگلوتیناسیون ( )HAبه جهت تعیین عیار پادتن

گندم

اجزا (گرم بر کیلوگرم)

ضد گلبول قرمز گوسفند استفاده شد .به این منظور ،در

50

50

50

روغن نباتی

40/2

58/5

47/3

 30روزگی از هر تکرار دو پرنده انتخاب شد و مقدار 0/1

دی کلسیم فسفات

37/5

36/5

35/5

میلیلیتر سوسپانسیون  10درصد  SRBCبهصورت داخل

نمک

3/4

3/4

3/4

مکمل ویتامینه

3

3

5

وریدی به آنها تزریق شد .در روزهای  35و  40دوره

مکمل معدنی

پرورش (پنج و  10روز پس از تزریق) ،از جوجههای

3

3

5

ترئونین

0/95

0/9

0/8

فوق خونگیری شد .پس از لختهشدن خون ،سرم خون

متیونین

0/95

0/9

0/8

جدا و بهمدت  15دقیقه در  3000دور در دقیقه

انرژی و ترکیب شیمیایی مﺤاسبهشده
انرژی متابولیسمی

3000

سانتریفیوژ شد و برای انجام مراحل بعدی آزمایش در
3225

3175

(کیلوکالری بر کیلوگرم)

دمای  -20درجه سانتیگراد ذخیره شد .برای اندازهگیری
عیار آنتیبادی تولیدشده ضد  SRBCتزریقی ،نمونههای

پروتئین خام (درصد)

23

22

19

کلسیم (درصد)

0/9

0/90

0.85

سرم از حالت فریز خارج و جهت غیرفعالشدن سیستم

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/77

0/70

0/76

کمپلمان بهمدت  30دقیقه در دمای  56درجه سانتیگراد

کلر (درصد)

0/26

0/24

0/25

پتاسیم (درصد)

1/01

1/01

0/86

قرار داده شدند و با استفاده از روش هماگلوتیناسیون،

سدیم (درصد)

0/16

0/16

0/16

لیزین (درصد)

1/30

1/30

1/06

متیونین (درصد)

0/43

0/43

0/37

سیستیین +متیونین (درصد)

0/78

0/78

0/69

ترئونین (درصد)

1/3

1/30

0/68

ایزولوسین (درصد)

1/14

1/14

0/95

آرژنین (درصد)

1/55

1/54

1/28

تریپتوفان (درصد)

0/28

0/28

0/24

 .1در هر کیلوگرم این مکمل تأمینکننده  9000واحد بینالمللی ویتامین ،A
 2000واحد بینالمللی ویتامین  18 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  4 ،Eمیلیگرم
ویتامین  0/015 ،K3میلیگرم ویتامین  0/15 ،B12میلیگرم بیوتین 1 ،میلیگرم
فوالسین 30 ،میلیگرم نیاسین 25 ،میلیگرم پانتوتنیک اسید 2/9 ،میلیگرم

عیار پادتن تام در آنها تعیین شد .عیار پادتن برضد گلبول
قرمز گوسفندی برای هر نمونه بهصورت لگاریتم بر پایه 2
آخرین رقت مﺤاسبه و گزارش شد [.]8
برای سنجش پاسخ حساسیت بـازوفیلی پوستی ،از
روش احمد وهمکاران استفاده شد [ .]2در سن 35
روزگی تعداد دو پرنده از هر تکرار مشخص و پس از
اندازهگیری ضخامت پرده بین انگشتان هر دو پـا ،مقدار
 100میکروگرم فیتوهماگلوتنین (( )PHA-Pحلشده در
 0/1میلیلیترسرم فیزیولوژی) با استفاده از سرنگ انسولین
بین پرده انگشتان پای راست پرنده تزریق شد .همچنین

پیریدوکسین 6/6 ،میلیگرم ریبوفالوین 1/8 ،میلیگرم تیامین بود.

مقدار  100میکرولیتر سرم فیزیولوژی بهعنوان گروه شاهد

 .2در هر کیلوگرم خوراک این مکمل تأمین کنندهی  10میلیگرم مس،

به پای چپ تزریق شد .ضخامت پرده بین انگشتان پا 24

 0/99میلیگرم ید 50 ،میلیگرم آهن 99 ،میلیگرم اکسید منگنز0/2 ،
میلیگرم سلنیوم و  84میلیگرم 120 ،میلیگرم کولین کلراید روی

بود.

و  48ساعت پس از تزریق با استفاده از میکرومتر با دقت

دورههای آغازین (یک تا  14روزگی) ،رشد ( 15-28روزگی) و پایانی

 0/01میلیمتر (مدل  ACCUD 31100103ساخت کشور

( 29-42روزگی) بودند.

کره جنوبی) اندازهگیری شـد .پاسخ حساسیت بـازوفیلی
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پوستی بهصورت اختالف بین ضخامت پرده بین انگشتان

کردند ،از سایر تیمارها بیشتر بود ( ،)P≤0/05اما ضریب

در پیش و پـس از تزریق بر حسب میلیمتر بیان شد .از

تبدیل در این جوجهها کمتر از سایر تیمارها بود

این شاخص برای بررسی ایمنی سلولی استفاده شد [.]2

( .)P≤0/05نتایج این پژوهش با مشاهدات پژوهشگرانی

جوجهها واکسن نیوکاسل را در یک روزگی (روغنی-

که بیان کردند استفاده از گیاهان دارویی دارای خواص

تزریقی) ،شش روزگی ( -B1قطره چشمی)  19و 29

آنتیبیوتیکی ،باعث افزایش خوراک مصرفی و وزن بدن

روزگی (السوتا -آشامیدنی) دریافت کردند و بهمنظور

در طول دوره پرورش میشود ،همراستا بود [ .]9بهنظر

ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال ایجادشده ضد ویروس

میرسد مواد مؤثره گیاهان اینچنینی نظیر ترخون با اثر

نیوکاسل ،در روزهای  28 ،14و  42از دوره پرورش از دو

مستقیم بر دستگاه گوارش و افزایش جریان عبوری مواد

قطعه پرنده در هر تکرار خونگیری انجام شد و عیار

خوراکی و هضم و جذب سریعتر مواد در دستگاه

HI

گوارش ،سبب افزایش مصرف خوراک و در نتیجه بهبود

اندازهگیری شد [ .]14در  42روزگی دو قطعه جوجه از هر

در افزایش وزن در طول دورههای مختلﻒ پرورش

تکرار کشتار و اجزای الشه شامل الشه ،سینه ،ران ،بال،

جوجهها میشود .این استنباط با نتایج برخی پژوهشگران

چربی بطنی ،کبد ،قلب ،سنگدان ،طﺤال ،بورس ،پانکراس و

در یک راستا میباشد [ ]11و با نتایج بهدستآمده با

رودهها با ترازوی دیجیتال با دقت  0/1گرم توزین شد و

مشاهدات برخی دیگر از پژوهشگران همخوانی ندارد

نسبت وزن آنها به وزن زنده مﺤاسبه شد [.]14

[ .]14برخی نتایج نیز حاکی از افزایش وزن معنیدار در

آنتیبادی تولیدی بر ضد ویروس نیوکاسل با روش

دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه

راندمان رشد هنگام استفاده از گیاهان دارای خواص

 )20رویه  GLMبرای رابطه ( )1تجزیه و میانگینها

آنتیبیوتیکی است [ .]12بهنظر میرسد اثر گیاه ترخون در

بهکمک آزمون چنددامنهای دانکن در سطح آماری پنج

افزایش مصرف و شاید هضم و جذب مواد خوراکی،

درصد مقایسه شدند.

سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجههایی شده
𝑗𝑖𝑋𝑖𝑗 =µ+ 𝑇𝑖 + Ɓ𝑗 + ɛ

است که در تﺤقیق پیش رو یک درصد پودر ترخون را به

که در این رابطه ،:𝑋𝑖𝑗 ،مشاهدات؛  ،µمیانگین

تنهایی مصرف کردهاند .نتایج مشاهدههای این پژوهش با

جمعیت؛ 𝑖 :Tاثر تیمار؛ 𝑗 ،Ɓاثر بلوک و 𝑗𝑖 ،ɛخطای

گزارشهای پژوهشگران دیگر یکسان بود [ 3 ،9و .]17

آزمایشی میباشد.

نتایج پژوهشهای قبلی نشان داده است که اجزای فنولی

رابطه )1

موجود در گیاهان میتواند با کاهش تعداد میکروبهای
نتایج و بحث

پاتوژن روده ،مانع از اتالف مواد مغذی شده و بدین

نتایج مربوط به صفات عملکردی شامل میانگین خوراک

ترتیب ،سبب بهبود عملکرد و افزایش پروتئین در

مصرفی ،افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در

بافتهای بدن شوند [ .]19بنابراین میتوان چنین استنباط

تیمارهای آزمایشی در دورههای مختلﻒ پرورش در

کرد که احتماالً اجزای فنولیک موجود در پودر گیاه

جدول ( )2آورده شده است .در تمام دورههای مختلﻒ

ترخون ،از طریق بهبود در جذب مواد غذایی منجر به

پرورش ،مصرف خوراک و افزایش وزن جوجههایی که

بهبود راندمان رشد در جوجههای گوشتی در پژوهش

جیره حاوی یک درصد پودر ترخون به تنهایی دریافت

حاضر ،شده است و البته احتماالً این اجزا در عصاره
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هیدروالکلی ترخون کارایی مشابه با موادی که در پودر

کردند ،باالترین بازده الشه ( 84/8درصد) را در بین

گیاهی ترخون را ندارند و شاید این کارآمدی در طی

تیمارها داشتند .با توجه به اینکه درصد اجزای الشه

فرایند عصارهگیری از دست رفته باشد .بهنظر میرسد

اختالف معنیداری نداشتند ،ولی بازده کل الشه در اثر

استفاده از قسمتهای مختلﻒ گیاه ،موقعیت جغرافیایی و

مصرف یک درصد پودر ترخون در جیره جوجهها بهبود

مﺤل رویش گیاه ،مرحله تکامل گیاه ،شرایط رشد و زمان

یافت ،میتوان این چنین استنباط کرد که افزودن یک

برداشت نیز میتواند موجب تغییر در مواد مؤثره ،ترکیب

درصد پودر ترخون بهتنهایی در جیره جوجههای گوشتی

شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی عوامل گیاهی شود [.]3

باعث ایجاد یک رشد ایزومتری و متناسب اندامهای

نتایج مربوط به صفات الشه و اندامهای داخلی در

داخلی نسبت به وزن کل بدن شده است که بهعنوان یک

جدول ( )3آورده شده است .وزن نسبی الشه در

نتیجه مثبت تلقی میشود .هرچند که افزودن  0/1تا 0/5

جوجههایی که یک درصد پودر ترخون (به تنهایی) در

درصد پودر ترخون در برخی پژوهشها بر درصد وزنی

()P≤0/05

سر و بال تأثیر داشته است ،اما برخالف نتایج این پژوهش

ولی وزن نسبی بورس فابرسیوس در این جوجهها کمتر از

تأثیری بر بازده الشه نداشته است [ .]24شاید علت این

سایر تیمارها بود ( .)P≤0/05در سایر صفات اختالف

تفاوتها را بتوان در درصدهای متفاوت پودر ترخون

جیره دریافت کردند بیشتر از سایر تیمارها بود

معنیداری بین تیمارها مشاهده

نشد.

استفادهشده در جیرهها جستجو کرد .نتایج پژوهش حاضر
با مشاهدههای برخی پژوهشگران ،مخالﻒ [ ]9و با نتایج

نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که جوجههایی

برخی دیگر از پژوهشگران [ ]7همراستا بود.

که فقط یک درصد پودر گیاه ترخون در جیره دریافت

جدول  .2اثر عصاره و پودر ترخون بر راندمان رشد جوجهها در دورههای مختلف پرورش
صفت

میانگین خوراک مصرفی
(گرم در دوره)

تیمار های آزمایشی

دورهی
پرورش

شاهد

عصاره ترخون

آغازین

253/74b

249/8b

رشد

971/5b

b

پایانی

b

2147/7

کل دوره

b

3385/5

آغازین

b

216/6

b

612/5

1

970/7

b

1255/8

b

3390/7

b

215/8

b

613/3

پودر ترخون
285/7a
a

1080/5

a

1410/5

a

3510/5

a

249/7

a

650/5

2

عصاره و پودر ترخون
262/5b
b

983/4

b

1298/6

b

3410/4

b

230/5

b

3

SEM

مقدارP

4/1

0/050

18/5
30/1
45/7
3/3

0/047
0/049
0/050
0/049

622/4

18/1

0/049

پایانی

1250/7b

1255/8b

1375/5a

1262/6b

22/9

0/048

کل دوره

2077/6b

2086.6b

2236.5a

2095/4b

30/1

0/040

رشد

میانگین افزایش وزن
(گرم در دوره)

a

a

b

a

آغازین
رشد

1/27
1/67a

1/25
1/63a

1/05
1/48b

1/13
1/61a

0/01
0/03

0/050
0/007

پایانی

1/75a

1/70a

1/58b

1/68a

0/02

0/049

کل دوره

1/64a

1/60a

1/47b

1/59a

0/02

0/050

ضریب تبدیل خوراک

 .1جیره پایه  500+میکرولیتر عصاره هیدروالکلی در یک لیترآب آشامیدنی؛  .2جیره پایه  +یک درصد پودر ترخون بهصورت سرک؛  .3جیره پایه  +یک درصد پودر ترخون بهصورت سرک 500+میکرولیتر
عصاره هیدروالکلی در یک لیترآب آشامیدنی.
دوره آغازین یک تا  14روزگی ،دوره رشد  15تا  28روزگی ،دوره پایانی  29تا  42روزگی و کل دوره از  1تا  42روزگی بودند.
 :a-bتفاوت میانگین ها با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P≤0/05

 : SEM.خطای استاندار میانگینها.
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جدول  .3اثر عصاره و پودر ترخون بر وزن نسبی اجزای الشه و اندامهای داخلی در تیمارهای آزمایشی مختلف در پایان دوره
پرورش (درصد از وزن زنده)
صفت

تیمار های آزمایشی
1

پودر ترخون

2

SEM

مقدارP

78/250a

0/745

0/038

0/498

0/638
0/715

عصاره و پودر ترخون

3

شاهد (جیره پایه)

عصاره ترخون

الشه

78/650a

78/740a

84/775b

سینه

25/810

26/125

26/110

24/890

ران

27/540

28/125

28/450

27/870

0/275

بال

8/125

8/250

8/140

8/150

0/113

0/395

چربی بطنی

3/725

3/835

3/680

3/710

0/225

0/498

کبد

2/050

2/110

2/100

2/090

0/048

0/265

قلب

0/285

0/310

0/375

0/295

0/072

0/695

سنگدان

2/840

2/950

2/990

2/790

0/095

0/198

طﺤال

0/0815

0/0825

0/0910

0/0809

0/031

0/345

بورس

0/3630a

0/3655a

0/4815b

0/3675a

0/0241

0/049

پانکراس

0/168

0/175

0/171

0/169

0/008

0/539

روده

4/125

4/155

4/440

4/220

0/119

0/110

 .1جیره پایه  500+میکرولیتر عصاره هیدروالکلی در یک لیترآب آشامیدنی؛  .2جیره پایه  +یک درصد پودر ترخون بهصورت سرک؛  .3جیره پایه  +یک درصد پودر ترخون بهصورت سرک 500+میکرولیتر
عصاره هیدروالکلی در یک لیترآب آشامیدنی.
 :a-bتفاوت میانگین ها با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P≤0/05
 : SEM.خطای استاندار میانگینها.

همچنین افزایش بازده الشه با افزایش میزان خوراک

عصاره آشامیدنی ترخون باعث افت عملکرد رشد و بازده

مصرفی و بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن در کل

الشه نشد اما بهنظر میرسد استفاده از این عصاره بنا به دالیل

دوره پرورش در جوجههای گوشی تغذیهشده با یک درصد

ناشناخته مانع از بروز اثرات مفید پودر ترخون افزودهشده به

پودر ترخون به تنهایی در جیره مرتبط میباشد که همه این

جیره جوجهها در این پژوهش شد .احتماالً عواملی در گیاه

عوامل نشان میدهند که افزودن پودر ترخون به تنهایی در

ترخون وجود دارند که به هنگام عصارهگیری یا از بین می-

جیره جوجههای گوشتی سبب بهبود هضم و جذب مواد

روند یا تغییر ماهیت میدهند و یا وارد عصاره هیدروالکلی

مغذی و درنهایت افزایش بازده الشه شده است .چنین اثری

ترخون نمیشوند .از طرفی چون میزان عصاره دریافتشده

برای عصاره آشامیدنی ترخون مشاهده نشد .میزان عصاره

توسط طیور در شیوه آشامیدنی نسبت به پودر خوراکی بسیار

دریافتشده توسط طیور در حالت آشامیدنی نسبت به حالت

بیشتر میشود احتمال دارد این میزان باال نتوانسته است

خوراکی معموالً بسیار بیشتر است و در این پژوهش حدود

خوشخوراکی و مصرف خوراک را تﺤریک کند ضمن

 40برابر برآورد میشود .پودر خوراکی ترخون عالوه بر

اینکه این میزان بسیار باالی  40برابری عصاره دریافتشده

عصاره حاوی ترکیبات دیگری مثل فیبرهای نامﺤلول و ...

در حالت آشامیدنی شاید بهدلیل دارابودن اثرات ضد

میباشد که قادرند عالوه بر تأثیرگذاری بر فلور روده

میکروبی ،توانسته است بر فلور روده اثرات منفی به جای

فعالیتهای هضم و جذب را دچار دگرگونی بنمایند .اگرچه

گذاشته باشد و احتماالً به همین دالیل است که کارایی
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عصاره آشامیدنی در بهبود راندمان رشد و الشه افزایش

نتایج مربوط به تولید پادتن بر ضد ویروس نیوکاسل،

نیافت وعالوه بر آن در هنگام استفاده همزمان ،ظهور اثرات

تولید پادتن بر ضد  SRBCدر روزهای مختلﻒ پس از

مفید پودر خوراکی ترخون در جیره جوجهها را نیز با چالش

تزریق و حساسیت بازوفیلهای پوستی از طریق مقایسه

مواجهه کرد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان از عدم

میزان تورم پرده پای راست در پاسخ به تزریق

اختالف معنیداری در رابطه با درصد اندامهای داخلی بدن

فیتوهماگلوتینین ( )PHAدر جدول ( )4آورده شده است .در

بهجز بورس فابریسیوس داشت .در این مطالعه جوجههایی

هیچکدام از صفات ایمنی موردبررسی اختالف معنیداری

که فقط یک درصد پودر گیاه ترخون را در جیره مصرف

بین تیمارها مشاهده نشد.

کردند نسبت به جوجههایی که سایر جیرهها را دریافت کرده

باالبودن تیتر پادتن خون بر ضد ویروسها

بودند بورس فابریسیوس بزرگتری (با اندازه 0/4815

نشان دهنده توان بیش تر بدن در مقابله با بیماریها

درصد) را داشتند ( .)P≤0/05این نتایج با مشاهدههای برخی

می باشد در نتیجه برای پیش گیری از ابتالی طیور به

پژوهشگران یکسان و در یک راستا بود [6 ،4 ،1و  ]22و با

بیماری های مختلﻒ همواره باید سعی بر این داشت که

یافتههای برخی پژوهشگران در تقابل بود [ .]24بورس

به وسیله واکسیناسیون به موقع و یا استفاده از مواد

فابریسیوس مﺤل تمایز سلولهای  Bایمنی در جوجههای

آنتی باکتریال ایمنی را در سطح باالیی نگه داشت .نتایج

گوشتی است و بزرگشدن آن بیانگر تقویت سیستم ایمنی

حاصل از این مطالعه اختالف معنیداری را بین تیمارها

است .بهعبارتی افزایش اندازه بورس ،بیانگر بهبود سیستم

در ارتباط با تیتر پادتن خون بر ضد ویروس نیوکاسل در

ایمنی بدن و افزایش توانایی بدن در مقابله با عوامل عفونی و

روزهای  28 ،14و  42نشان نداد .پژوهشها نشان داده

آلرژنها در جوجههای گوشتی میباشد که این قابلیت در

است که گیاهان حاوی مواد دارای خواص آنتیبیوتیکی

نهایت میتواند منجر به کاهش بیماریها و تلفات ،افزایش

روی میزان پادتن بر ضد ویروس نیوکاسل در 24

راندمان رشد و بهبود راندمان اقتصادی تولید در آنها بشود.

روزگی تأثیر معنیداری ندارد [.]17

جدول  .4اثر عصاره و پودر ترخون بر فراسنجههای ایمنی هومورال و سلولی در تیمارهای آزمایشی در زمانهای مختلف
صفت
تولید پادتن بر ضد
ویروس نیوکاسل
تولید پادتن
برضد

SRBC

تورم پرده پا پس
از تزریق

PHA

زمان ارزیابی

تیمارهای آزمایشی
1

پودر ترخون

2

SEM

مقدارP

590/3

091/0

320/0

129/0

433/0
769/0

عصاره و پودر ترخون

3

شاهد

عصاره ترخون

 14روزگی

514/3

678/3

875/3

 28روزگی

950/2

110/3

250/3

156/3

 42روزگی

125/4

221/4

298/4

179/4

168/0

پنج روز پس از تزریق

350/2

430/2

790/2

735/2

145/0

485/0

 10روز پس از تزریق

600/3

730/3

100/4

900/3

152/0

273/0

 24ساعت پس از تزریق

730/0

755/0

810/0

745/0

082/0

933/0

 48ساعت پس از تزریق

835/0

855/0

870/0

845/0

071/0

738/0

 .1جیره پایه  500+میکرولیتر عصاره هیدروالکلی در یک لیترآب آشامیدنی؛  .2جیره پایه  +یک درصد پودر ترخون بهصورت سرک؛  .3جیره پایه  +یک درصد
پودر ترخون بهصورت سرک 500 +میکرولیتر عصاره هیدروالکلی در یک لیترآب آشامیدنی
 :SRBCگلبول قرمز گوسفندی؛  :PHAفیتوهماگلوتینین؛  :SEMخطای استاندار میانگینها.
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در مقابل پژوهش حاضر ،گزارششده که تغذیه پرندگان

افزودن عصاره آشامیدنی و پودر خوراکی گیاه دارویی

با عصارههای گیاهی با اینکه سبب افزایش پادتنهای خون

ترخون (بهصورت تنها یا استفاده همزمان) هرچند که

میشوند اما تأثیر معنیداری بر سیستم ایمنی و بهبود عملکرد

سیستم ایمنی سلولی را تضعیﻒ نکرد ،اما تقویت هم نشد.

آن در ماکیان گوشتی ندارند .همچنین در پژوهشی دیگر بیان

یافتههای این پژوهش با گزارشهای دیگر پژوهشگران

شده است که استفاده از ترکیبات گیاهی دارای خواص

همراستا بود [.]16

آنتیبیوتیکی نظیر آویشن در جیره به میزان  2گرم ماده

در کل افزودن یک درصد از پودر گیاه ترخون (به

خشک در هر کیلوگرم از جیره تأثیر معنیداری بر تیتر پادتن

تنهایی) در جیره جوجههای گوشتی توانست منجر به

خون بر ضد نیوکاسل نداشت [ ،]23که با پژوهش حاضر

بهبود راندمان رشد و بازده الشه و افزایش اندازه بورس

همراستا بود .در پژوهش حاضر ایمنی هومورال در

فابریسیوس شود .اما افزودن عصاره ترخون به آب این

جوجههای گوشتی تﺤت تأثیر مصرف یک درصد پودر

جوجهها ،مانع از بروز اثرات مثبت فوقالذکر شد .انتظار

ترخون در جیره و یا عصاره ترخون در آب آشامیدنی به

نمیرود که در اثر مصرف عصاره آشامیدنی یا یک درصد

تنهایی یا بهصورت استفاده همزمان با هم قرار نگرفت ،چرا

پودر خوراکی گیاه ترخون (بهتنهایی یا همراه با هم)

که هیچ اختالف معنیداری در میزان تولید آنتیبادی بر

بهبودی در سیستم ایمنی سلولی و هومورال ایجاد شود.

ضدگلبول قرمز گوسفندی در اثر اعمال تیمارهای آزمایشی

در مجموع بهمنظور بهبود راندمان رشد و بازده الشه،

مشاهده نشد .بنابراین میتوان گفت پودر خوراکی و عصاره

استفاده از یک درصد پودر ترخون در جیره جوجههای

آشامیدنی ترخون گرچه اثرات منفی بر پاسخ ایمنی سلولی

گوشتی توصیه میشود.

ایجادشده بر ضد گلبول قرمز گوسفندی نداشت ،اما در
تقویت این پاسخ ایمنی نیز کارآمد ظاهر نشد .نتایج پژوهشی

تشکر و قدردانی

که روی گیاه آویشن انجام شده است نیز مشابه این پژوهش

از مسئولین دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

میباشد [ .]19همراستا با پژوهش پیشرو در پژوهشی که

ورامین پیشوا بهخاطر در اختیار قراردادن مزرعه برای انجام

روی جوجههای گوشتی انجام شده است چنین بیان شده

این پژوهش قدردانی میشود .همچنین از مسئولین و کارکنان

است که استفاده از عصارههای گیاهانی که دارای خواص

زحمتکش مزرعه دانشکده کشاورزی ورامین پیشوا بهخاطر

آنتیبیوتیکی هستند تأثیر مثبت و معنیداری در میزان تیتر

کمک در اجرای طرح ،تشکر و قدردانی میگردد.

آنتیبادی خون بر ضد گلبول قرمز گوسفندی مشاهده نشده
است [ .]15طبق برخی گزارشها ،مقدار و زمان مصرف

تعارض منافع

پودرها و عصارههای گیاهی دارای خواص آنتیبیوتیکی در

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

تأثیر آنها تیتر آنتیبادی خون بر ضد گلبول قرمز گوسفندی
بسیار اهمیت دارد [ .]11در سنجش اولیه و ثانویه میزان
حساسیت بازوفیلی پوست ،میزان تورم پرده پا در اثر تزریق
فیتوهماگلوتنین ،تﺤت تأثیر هیچیک از تیمارها قرار

نگرفت.

بنابراین میتوان چنین عنوان داشت که در پژوهش حاضر با
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