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 مقاله پژوهشی
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 چکیده

های )سلولی و هومورال( در جوجه ایمنی یهاالشه و پاسخ های ویژگیترخون بر راندمان رشد،  ییهای گیاه داروبررسی اثرات فرآورده منظور به

 جیره -1در چهار تیمار شامل شش تکرار و هفت جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمارها شامل  308روزه نژاد رأس قطعه جوجه یک 168تعداد  گوشتی،

 صورت به+ یک درصد پودر ترخون پایه جیره -3 میکرولیتر عصاره هیدروالکلی ترخون در در هر لیتر آب آشامیدنی، 500پایه+ جیره  -2)شاهد(، پایه 

میکرولیتر عصاره هیدروالکلی ترخون در هر لیتر آب آشامیدنی بودند. در  500 سرک+ صورت بهیک درصد پودر ترخون  پایه + جیره -4 سرک و

ره مصرف کردند راندمان رشد بهتری نسبت به سایر یک درصد پودر ترخون در جیکه فقط  هایی جوجههای آغازین، رشد، پایانی و کل دوره،  دوره

در  چنین هم(. ≥05/0P) ها، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نیز بهبود یافتبا افزایش خوراک مصرفی در این جوجه که طوری به ،تیمارها داشتند

واسطه  )به یسلول یمنیدر پاسخ ا یداریاختالف معن .(≥05/0P) ها بودر جوجهیاز سا تر بیشوس و الشه، یبورس فابرس یها، وزن نسبن جوجهیا

 چنین همتولید پادتن بر ضدویروس نیوکاسل و  یابیق ارزیهومورال )از طر یمنین( و پاسخ اینیق فیتوهماگلوتیتورم پرده پا در پاسخ به تزر یابیارز

 ک درصد پودر ترخون دریاستفاده از  نتایح حاصل، براساسمارهای آزمایشی مشاهده نشد. یبین ت تزریقی( یگوسفند گلبول قرمزتولید پادتن بر ضد 

 شود.یه میبهبود راندمان رشد و بازده الشه توص منظور به یگوشت یهاره جوجهیج
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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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 مقدمه

ترین  صنعت پرورش مرغ گوشتی در ایران یکی از ارزان

جوامع  موردنیازصنایع برای تأمین منابع پروتئین حیوانی 

در حال حاضر  [.6]دیآ می حساب بهشهری و روستایی 

ج، یرا ییغذا یافزودن یکعنوان  ها به بیوتیک مصرف آنتی

 پاسخدر  . [16]شورها ممنوع شده است کاز  یاریدر بس

 به یابی دست یابر شتال ،یجهان های نگرانی یشافزا به

 سالمتو  کیفیت بر منفی اثرات فاقد شدر کمحر ادمو

 ،محیطی زیست تتبعا فاقد همچنینو  غمر تـگوش

ها، افته است. برای مثال پروبیوتیکی یشافزا تشد به

فایرها و گیاهان دارویی از ها، اسیدی ها، آنزیمبیوتیک پری

های  این دسته هستند. واژه گیاهان دارویی به بخش

ها، پوست و  ها، ریشه ها، میوه مورداستفاده گیاهان )دانه

جات معطر )آویشن، رزماری، گشنیز،  و ادویه ها( برگ

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

های گیاهی  ها و اسانس عصاره چنین همجات( و  ادویه

 یابر ،گران پژوهشاز  یربسیا نظر [. به20شود ] گفته می

 دهستفاا ونبد ر،طیو گوشتی های فرآوردهو  گوشت تولید

 عرضه چنین همو  شیمیایی ادمو سایرها و  بیوتیک از آنتی

 ادمو باید ،کنندگان سبز و سالم برای مصرف غمر

مختلف  اعنوا جایگزین دیاز سعتودر  فیتوبیوتیک

 های [. در گزارش8] دشو هجیردر  شیمیاییهای  افزودنی

عنوان  کارگیری ترکیبات فیتوژنیک به متعددی، به

اکسیدان در بدن موجود زنده و  تیبیوتیک و یا آن آنتی

 [. 18]است خوراک پیشنهاد شده 

های گیاهی موجب شده است که  تنوع زیاد در اسانس 

ها در  بیوتیک عنوان جایگزین آنتی چهارترکیب خالص به

ترکیب عبارت است از  طیور مطرح شوند. این چهار

[. 6سینامالدهید، تیمول، کارواکرول و بتاآیونون ]

های گوشتی  در بررسی بازده الشه مرغ گران پژوهش

های حاوی مخلوطی از عصاره و روغن  شده با جیره تغذیه

چند گیاه دارویی از جمله زردچوبه، دانه انگور و مرکبات 

در مقایسه با جیره حاوی مخلوطی از اسیدهای آلی 

داری در  اند که راندمان الشه به شکل معنیگزارش نموده

مواد فیتوژنیک افزایش  یی دارا هاده از جیرههنگام استفا

  [.12] یافته است

 Artemisia ترخون با نام علمی داروییگیاه 

dracunculus L.،  خانواده ازAsteraceae است. این گیاه 

که در سراسر است  جیرا جاتیو سبز جاتهیادو ی ازکی

متعددی  ییدارو. در ترخون  خواص دشو میکشت  رانیا

آن موارد  نیتر مهممورد بررسی قرار گرفته است که از 

بر عملکرد مغز و  تأثیردر این گیاه  ییتوانابه  توان می

مواد از  یعیوس فیعملکرد دستگاه گوارش و وجود ط

دنبال  به .در آن اشاره کرد یکروبیضد م تیفعالدارای 

ش ی، ضد افزایاثرات ضد التهاب ،اه در موشین گیمصرف ا

کننده از کبد گزارش شده است. از  ند خون و محافظتق

ز استفاده شده ین ییاشتها یع بیدرمان سر یترخون برا

د معده را یع آن ترشح اسیرسد عصاره ما ینظر م است و به

کربنات  یک ترشح بیتحر ییکند. اما چون توانایک میتحر

کروب یم ت ضدیقابل چنین همو مخاط و 

ش یباعث افزا یرا دارد و از طرف یلوریکوباکترپیهل

ج ید نتاتوان مین اثر ترخون یشود، ایانقباضات معده م

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

ی ضرور یهادلیل وجود موادی مثل روغن ترخون به

دها و ی)یک درصد(، فالونوئ هانی%( کومار1/3-15/0)

 یاه داراین گیالبته ا باشد.یک در آن میکربونفنل یدهایاس

ل ژنول است یاستراگول و مت یهابه نام یب سمیدو ترک

اما تا  ،کندیجاد میدر مورد مصرف آن ا ییهایکه نگران

ت در اثر یا حساسیت یدرباره مسموم یکنون گزارش

[.  استفاده از یک 1] اه مشاهده نشده استین گیمصرف ا

های درصد پودر گیاه ترخون در جیره جوجه 5/1و 

اما  ،گوشتی گرچه وزن نسبی طحال را افزایش داده است
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 IgMو  SRBCنتوانسته است بر تولید پادتن بر ضد 

اثر داشته باشد. گزارش شده است که جمعیت  IgGو

های  میکروبی اشریشیاکلی در محتویات ایلئوم پرنده

[. 5است ] تر کمهای حاوی گیاه ترخون  شده با جیره تغذیه

صد پودر گیاه ترخون در جیره در 125/0مصرف 

های گوشتی نتوانسته است عملکرد را بهبود دهد،  جوجه

در اثر مصرف این مقدار پودر گیاه  ها جوجهاما عملکرد 

 ده استبودرصد(   5/0ترخون بهتر از سطوح باالتر )

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

ن نسبی سر و بال جز وز ی بر صفات الشه بهتأثیرترخون 

استفاده  تأثیرگزارشی درخصوص  [.21نداشته است ]

ره ارائه نشده یزمان از عصاره و پودر گیاه ترخون در ج هم

بررسی و مقایسه اثر  پژوهش،ن هدف از این یاست. بنابرا

 صورت بهاه ترخون )یگ یو پودر خوراک یدنیعصاره آشام

الشه و پاسخ  های ویژگیا ترکیب با هم( بر عملکرد، یتنها 

 ی گوشتی بود.ها جوجهو هومورال در  یسلول یمنیا

 

 ها مواد و روش

های گیاهی ترخون، به میزان الزم گیاه تازه برای تهیه فرآورده

 و مرغوب ترخون از کشاورزان منطقه ورامین خریداری و

با استفاده از آسیاب  وشد خشک  در سایهمدت یک هفته  به

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

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

 آمده دست هگرم از پودر ب 500بتدا ا ترخونهیدروالکلی گیاه 

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

ای که سطح پودر را  گونه ، بهشددرصد اضافه  70اتیلیک  الکل

ساعت هم  24مدت  به )شیکر(زن  گاه همبپوشاند و با دست

ساعت در فضای تاریکی  48زده شد و سپس برای مدت 

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

 ،بودن عبور داده شد و برای اطمینـان از خالص واتمن صافی

صاف و کاغذ صافی واتمن پمپ خأل کمک با  دوبارهعصاره 

اه تبخیرکننده چرخشی در حرارت شد و با استفاده از دستگ

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

شده  عصاره استخراج خارج و عصاره خالص تهیه شد.

صورت مایع بود و برای حفاظت در برابر نور در  به

و تا زمان استفاده در یخچال  های دودی ریخته شد بطری

 .[10]ذخیره شد 

نژاد رأس  قطعه جوجه گوشتی 168آزمایش با استفاده از 

های کامل تصادفی با روز در قالب بلوک 42مدت  به  308

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

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

جیره  -2 ی،دنیآشامبه جیره و آب  پایه بدون افزودنی رهیج

هیدروالکلی ترخون در در هر  میکرولیتر عصاره 500پایه+

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

پایه+ یک درصد پودر  رهیج -4 صورت سرک و ترخون به

میکرولیتر عصاره  500صورت سرک+  خوراکی ترخون به

 بودند. هیدروالکلی ترخون در در هر لیتر آب آشامیدنی

صورت آزاد در اختیار پرندگان قرار  آب و خوراک به

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

درجه  5/1-2ازای هر هفته  بود و با افزایش سن به گراد سانتی

 24صورت  روز اول به سهکاهش یافت. برنامه نوردهی تا 

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

شروع ساعت  شد.ساعت تاریکی اعمال یک ی و روشنای

صورت گرفت. شدن هوا  خاموشی همزمان با تاریک

 یمغذ موادهایی مورد استفاده براساس میزان  جیره

 های گوشتیی پرورش جوجهراهنما دفترچه در شده هیتوص

ی برا  ایکنجاله سو و ذرت هیپابر  ،308راس  یتجار هیسو

روزگی(  15-28ی(، رشد )روزگ14)یک تا آغازین دوره  سه

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

های آغازین، رشد، پایانی و در دورهخوراک و افزایش وزن 

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

 .و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد گیری گرم اندازه
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 جیره پایه شیمیایی ترکیبمواد خوراکی و  .1جدول 

 پایانی رشد آغازین )گرم بر کیلوگرم( اجزا

 531 421 434 ذرت

 0/321 8/422 427 %44کنجاله سویا 

 50 50 50  گندم

 3/47 5/58 2/40 روغن نباتی

 5/35 5/36 5/37 دی کلسیم فسفات

 4/3 4/3 4/3 نمک

 5 3 3 مکمل ویتامینه

 5 3 3 مکمل معدنی

 8/0 9/0 95/0 ونینئتر

 8/0 9/0 95/0 متیونین

 شده شیمیایی محاسبه انرژی و ترکیب

انرژی متابولیسمی 

 )کیلوکالری بر کیلوگرم(

3000 3175 3225 

 19 22 23 )درصد( پروتئین خام

 0.85 90/0 9/0 )درصد( کلسیم

 76/0 70/0 77/0 )درصد( فسفر قابل دسترس

 25/0 24/0 26/0 )درصد( کلر

 86/0 01/1 01/1 )درصد( پتاسیم

 16/0 16/0 16/0 )درصد( سدیم

 06/1 30/1 30/1 )درصد( لیزین

 37/0 43/0 43/0 )درصد( متیونین

 69/0 78/0 78/0  )درصد( متیونین+ سیستیین

 68/0 30/1 3/1 )درصد( ونینئتر

 95/0 14/1 14/1 )درصد( ایزولوسین

 28/1 54/1 55/1 )درصد( آرژنین

 24/0 28/0 28/0 )درصد( تریپتوفان

، Aالمللی ویتامین  واحد بین 9000 کننده ر کیلوگرم این مکمل تأمیندر ه .1

گرم  میلی E ،4المللی ویتامین  واحد بین D3 ،18المللی ویتامین  واحد بین 2000

گرم میلی 1گرم بیوتین، میلی B12 ،15/0گرم ویتامین  میلی K3 ،015/0ویتامین 

گرم  میلی 9/2گرم پانتوتنیک اسید،  میلی 25 گرم نیاسین، میلی 30فوالسین، 

 گرم تیامین بود. میلی 8/1گرم ریبوفالوین،  میلی 6/6پیریدوکسین، 

گرم مس،  میلی 10ی در هر کیلوگرم خوراک این مکمل تأمین کننده. 2

 2/0گرم اکسید منگنز،  میلی 99گرم آهن،  میلی 50گرم ید،  میلی 99/0

 .گرم کولین کلراید روی بودمیلی 120گرم،  میلی 84گرم سلنیوم و  میلی

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

 روزگی( بودند. 42-29)

ایجادشده ضد  ایمنی هومورال ارزیابی پاسخبرای 

انجام  از روش (SRBC) تزریق گلبول قرمز گوسفند

 جهت تعیین عیار پادتن به (HA) آزمایش هماگلوتیناسیون

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

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

داخل  صورت به SRBCدرصد  10لیتر سوسپانسیون میلی

دوره  40و  35ها تزریق شد. در روزهای  وریدی به آن

ی ها جوجهروز پس از تزریق(، از  10پرورش )پنج و 

شدن خون، سرم خون  گیری شد. پس از لختهفوق خون

دور در دقیقه  3000دقیقه در  15 مدت بهجدا و 

وژ شد و برای انجام مراحل بعدی آزمایش در یسانتریف

 یگیراندازه یبرا. شدذخیره  گراد سانتیدرجه  -20دمای 

 یهاتزریقی، نمونه SRBC ضدتولیدشده  یباد عیار آنتی

شدن سیستم  لت فریز خارج و جهت غیرفعالسرم از حا

 گراد سانتیدرجه  56 یدقیقه در دما 30 مدت بهکمپلمان 

 ،قرار داده شدند و با استفاده از روش هماگلوتیناسیون

عیار پادتن برضد گلبول  .شدآنها تعیین  پادتن تام در عیار

 2صورت لگاریتم بر پایه  قرمز گوسفندی برای هر نمونه به

 [.8] محاسبه و گزارش شد آخرین رقت

از ، یپوستسنجش پاسخ حساسیت بـازوفیلی  یبرا

 35در سن  .[2] داستفاده شن روش احمد وهمکارا

روزگی تعداد دو پرنده از هر تکرار مشخص و پس از 

مقدار ، ضخامت پرده بین انگشتان هر دو پـا یگیراندازه

شده در  حل( )PHA-Pفیتوهماگلوتنین )میکروگرم  100

 از سرنگ انسولین با استفادهلیترسرم فیزیولوژی( میلی 1/0

 چنین همراست پرنده تزریق شد.  یبین پرده انگشتان پا

عنوان گروه شاهد به یمیکرولیتر سرم فیزیولوژ 100مقدار 

 24چپ تزریق شد. ضخامت پرده بین انگشتان پا  یبه پا

قت با د ساعت پس از تزریق با استفاده از میکرومتر 48و 

ساخت کشور  ACCUD 31100103مدل ) متر میلی 01/0

حساسیت بـازوفیلی  شـد. پاسخ یگیراندازه کره جنوبی(
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اختالف بین ضخامت پرده بین انگشتان  صورت به یپوست

. از متر بیان شددر پیش و پـس از تزریق بر حسب میلی

. [2] استفاده شد یسلول یمنیا یبررس ین شاخص برایا

 -روغنییک روزگی )ها واکسن نیوکاسل را در جوجه

 29و  19قطره چشمی(  -B1) شش روزگی ،(تزریقی

منظور  بهدریافت کردند و  (آشامیدنی -السوتا) روزگی

ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال ایجادشده ضد ویروس 

از دو  پرورشاز دوره  42و  28، 14های در روزنیوکاسل، 

گیری انجام شد و عیار خون قطعه پرنده در هر تکرار

 HI ویروس نیوکاسل با روش تولیدی بر ضدبادی  آنتی

جوجه از هر  دو قطعهروزگی  42در . [14]گیری شد  اندازه

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

و  ، پانکراسبورسکبد، قلب، سنگدان، طحال، چربی بطنی، 

گرم توزین شد و  1/0 دقتبا ترازوی دیجیتال با ها روده

 .[14] ها به وزن زنده محاسبه شد نسبت وزن آن
 )نسخه SPSSافزار  های حاصل  با استفاده از نرم داده 

ها میانگینه و یتجز (1)برای رابطه  GLM( رویه 20

 پنج یدانکن در سطح آمار یاکمک آزمون چنددامنه به

 مقایسه شدند.درصد 

𝑋𝑖𝑗(                            1رابطه  =µ+ 𝑇𝑖 + Ɓ𝑗 + ɛ𝑖𝑗   

، میانگین µ:، مشاهدات؛ 𝑋𝑖𝑗که در این رابطه، 

، خطای ɛ𝑖𝑗، اثر بلوک و Ɓ𝑗: اثر تیمار؛ T𝑖جمعیت؛ 

  باشد. آزمایشی می

 

 ج و بحثینتا

نتایج مربوط به صفات عملکردی شامل میانگین خوراک 

مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در 

ی مختلف پرورش در ها در دورهتیمارهای آزمایشی 

های مختلف  دورهتمام آورده شده است. در  (2)جدول 

که  هایی جوجهپرورش، مصرف خوراک و افزایش وزن 

هایی دریافت جیره حاوی یک درصد پودر ترخون به تن

ضریب اما   ،(≥05/0P)بود   تر بیشمارها یر تیکردند، از سا

سایر تیمارها بود  از تر کمها جوجهتبدیل در این 

(05/0P≤ .) گرانی پژوهشبا مشاهدات  پژوهشنتایج این 

 خواص یدارا ییدارو که بیان کردند استفاده از گیاهان

افزایش خوراک مصرفی و وزن بدن  ، باعثبیوتیکی آنتی

نظر  به [.9] راستا بود ، همشودیش مردر طول دوره پرو

نظیر ترخون با اثر  یچنین ثره گیاهان اینمؤرسد مواد  می

مستقیم بر دستگاه گوارش و افزایش جریان عبوری مواد 

تر مواد در دستگاه  و هضم و جذب سریع یخوراک

بهبود  سبب افزایش مصرف خوراک و در نتیجه ،گوارش

پرورش مختلف های  افزایش وزن در طول دوره در

گران  شود. این استنباط با نتایج برخی پژوهش میها جوجه

آمده با  دست [ و با نتایج به11] باشد در یک راستا می

رد خوانی ندا گران هم مشاهدات برخی دیگر از پژوهش

در  دار کی از افزایش وزن معنی[. برخی نتایج نیز حا14]

 خواص یداراهنگام استفاده از گیاهان  راندمان رشد

رسد اثر گیاه ترخون در  نظر می به [.12] است یوتیکیب آنتی

 ،هضم و جذب مواد خوراکید یمصرف و شاافزایش 

شده  هاییجوجهسبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در 

ون را به یک درصد پودر ترخدر تحقیق پیش رو که  است

با  پژوهشاین  های مشاهده. نتایج اندتنهایی مصرف کرده

 [.17و  3، 9] یکسان بود دیگر گران های پژوهش گزارش

فنولی  یجزانشان داده است که ا یقبل های پژوهشج ینتا

 یها تواند با کاهش تعداد میکروبموجود در گیاهان می

شده و بدین  یپاتوژن روده، مانع از اتالف مواد مغذ

ترتیب، سبب بهبود عملکرد و افزایش پروتئین در 

ن استنباط یتوان چنیم نابراینب [.19] بدن شوند یها بافت

پودر گیاه  فنولیک موجود در یاجزا کرد که احتماالً

، از طریق بهبود در جذب مواد غذایی منجر به ترخون

 پژوهشدر گوشتی  یهارشد در جوجه راندمانبهبود 

و البته احتماالً این اجزا در عصاره  شده است حاضر،
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که در پودر  یمشابه با مواد کاراییهیدروالکلی ترخون 

 یدر ط ین کارآمدید ایگیاهی ترخون را ندارند و شا

 رسدینظر م بهاز دست رفته باشد.  یریگعصاره فرایند

و  ییایت جغرافیاه، موقعیمختلف گ یهااستفاده از قسمت

 ط رشد و زمانیاه، شرایامل گکمرحله تاه، یش گیمحل رو

 بکیتر ،همؤثرر در مواد ییتواند موجب تغیز میبرداشت ن

 [.3] شود یاهیعوامل گ یکیولوژیت بیو فعال ییایمیش

داخلی در  یهانتایج مربوط به صفات الشه و اندام

الشه در  یآورده شده است. وزن نسب (3)جدول 

( در یی)به تنهاک درصد پودر ترخون ی که یهای جوجه

 (≥05/0P) از سایر تیمارها بود تر بیشره دریافت کردند یج

از  تر کمها  بورس فابرسیوس در این جوجه یوزن نسبولی 

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

 .داری بین تیمارها مشاهده نشد معنی

 هایی جوجهداد که نشان پژوهش  این نتایج حاصله از

افت یره دریاه ترخون در جیک درصد پودر گیکه فقط 

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

الشه  یکه درصد اجزا اینبا توجه به  اشتند.تیمارها د

بازده کل الشه در اثر  یول ،نداشتند یداریاختالف معن

ها بهبود ره جوجهیک درصد پودر ترخون در جیمصرف 

ک یافزودن که  کرداستنباط ن ین چنیتوان ایافت، می

 یگوشت های جوجهره یدر ج ییتنها درصد پودر ترخون به

 یها رشد ایزومتری و متناسب اندامک یجاد یباعث ا

عنوان یک  که به است شده نسبت به وزن کل بدن یداخل

 5/0تا  1/0هرچند که افزودن . شودیم یتلقه مثبت جیتن

 یر درصد وزنب ها پژوهش یدرصد  پودر ترخون در برخ

 پژوهشن یج ایاما برخالف نتا ،داشته است تأثیرسر و بال 

ن ید علت ایشا .[24] بر بازده الشه نداشته است تأثیری

متفاوت پودر ترخون  یها را بتوان در درصدهاتفاوت

حاضر  پژوهشنتایج ها جستجو کرد. رهیشده در ج استفاده

و با نتایج   [9] مخالف گران، پژوهشبرخی  های مشاهدهبا 

 د.راستا بو هم [7] گران پژوهشبرخی دیگر از 

 
 پرورشمختلف های  در دورهها  اثر عصاره و پودر ترخون بر راندمان رشد جوجه. 2جدول 

 صفت
 یدوره

 پرورش
 تیمار های آزمایشی

SEM مقدارP 
 3پودر ترخونعصاره و  2پودر ترخون 1عصاره ترخون شاهد

 میانگین خوراک مصرفی
 )گرم در دوره(

 253/74b 249/8b 285/7a 262/5b 4/1 0/050 آغازین
 971/5b 970/7b 1080/5a 983/4b 18/5 0/047 رشد
 2147/7b 1255/8b 1410/5a 1298/6b 30/1 0/049 پایانی

 3385/5b 3390/7b 3510/5a 3410/4b 45/7 0/050 کل دوره

 افزایش وزنمیانگین 
 )گرم در دوره(

 216/6b 215/8b 249/7a 230/5b 3/3 0/049 آغازین
 612/5b 613/3b 650/5a 622/4b 18/1 0/049 رشد
 1250/7b 1255/8b 1375/5a 1262/6b 22/9 0/048 پایانی

 2077/6b 2086.6b 2236.5a 2095/4b 30/1 0/040 کل دوره

 ضریب تبدیل خوراک

1/27a 1/25a 05/1 آغازین b 1/13a 0/01 0/050 
67/1 رشد a 63/1 a 48/1 b 61/1 a 03/0  007/0  
75/1 پایانی a 70/1 a 58/1 b 68/1 a 02/0  0/049 

64/1 کل دوره a 60/1 a 47/1 b 59/1 a 02/0  0/050 
میکرولیتر  500صورت سرک+ پودر ترخون به یک درصدجیره پایه +  .3 ؛صورت سرک پودر ترخون به یک درصدجیره پایه + . 2 ؛آب آشامیدنییک لیترعصاره هیدروالکلی در میکرولیتر  500جیره پایه + .1

 .آب آشامیدنییک لیترعصاره هیدروالکلی در 
 روزگی بودند. 42تا  1روزگی و کل دوره از  42تا  29روزگی، دوره پایانی  28تا  15روزگی، دوره رشد  14دوره آغازین یک تا 

 a-b استدار  معنی ردیفمشابه در هر ناحروف : تفاوت میانگین ها با (05/0P≤). 

. SEMها. : خطای استاندار میانگین 
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در پایان دوره مختلف  یتیمارهای آزمایشهای داخلی در و اندام الشه یاجزا اثر عصاره و پودر ترخون بر وزن نسبی  .3جدول 

 (از وزن زنده پرورش )درصد

 صفت
 آزمایشیتیمار های 

SEM مقدارP 
 3عصاره و پودر ترخون 2پودر ترخون 1عصاره ترخون پایه( )جیره شاهد

 78/650a 78/740a 84/775b 78/250a 0/745 0/038 الشه

 0/638 0/498 24/890 26/110 26/125 25/810 سینه

 0/715 0/275 27/870 28/450 28/125 27/540 ران

 0/395 0/113 8/150 8/140 8/250 8/125 بال

 0/498 0/225 3/710 3/680 3/835 3/725 چربی بطنی

 0/265 0/048 2/090 2/100 2/110 2/050 کبد

 0/695 0/072 0/295 0/375 0/310 0/285 قلب

 0/198 0/095 2/790 2/990 2/950 2/840 سنگدان

 0/345 0/031 0/0809 0/0910 0/0825 0/0815 طحال

 0/3630a 0/3655a 0/4815b 0/3675a 0/0241 0/049 بورس

 0/539 0/008 0/169 0/171 0/175 0/168 پانکراس

 0/110 0/119 4/220 4/440 4/155 4/125 روده
میکرولیتر  500صورت سرک+ پودر ترخون به یک درصدجیره پایه +  .3 ؛صورت سرک پودر ترخون به یک درصدجیره پایه + . 2 ؛آب آشامیدنییک لیترعصاره هیدروالکلی در میکرولیتر  500جیره پایه + .1

 .آب آشامیدنییک لیترعصاره هیدروالکلی در 

a-b استدار  معنی ردیفمشابه در هر ناحروف : تفاوت میانگین ها با (05/0P≤). 

. SEMها. : خطای استاندار میانگین 

 

الشه با افزایش میزان خوراک  فزایش بازدها چنین هم

و افزایش وزن در کل  خوراکضریب تبدیل بود مصرفی و به

شده با یک درصد  های گوشی تغذیه در جوجهدوره پرورش 

که همه این  باشد میپودر ترخون به تنهایی در جیره مرتبط 

دهند که افزودن پودر ترخون به تنهایی در عوامل نشان می

سبب بهبود هضم و جذب مواد های گوشتی جیره جوجه

چنین اثری  .مغذی و درنهایت افزایش بازده الشه شده است

برای عصاره آشامیدنی ترخون مشاهده نشد. میزان عصاره 

شده توسط طیور در حالت آشامیدنی نسبت به حالت  دریافت

تر است و در این پژوهش حدود  خوراکی معموالً بسیار بیش

در خوراکی ترخون عالوه بر شود. پوبرابر برآورد می 40

عصاره حاوی ترکیبات دیگری مثل فیبرهای نامحلول و ... 

باشد که قادرند عالوه بر تأثیرگذاری بر فلور روده  می

گرچه اهای هضم و جذب را دچار دگرگونی بنمایند.  فعالیت

عصاره آشامیدنی ترخون باعث افت عملکرد رشد و بازده 

ستفاده از این عصاره بنا به دالیل رسد انظر می الشه نشد اما به

شده به  ناشناخته مانع از بروز اثرات مفید پودر ترخون افزوده

ها در این پژوهش شد. احتماالً عواملی در گیاه جوجه جیره

-گیری یا از بین می ترخون وجود دارند که به هنگام عصاره

دهند و یا وارد عصاره هیدروالکلی روند یا تغییر ماهیت می

شده  شوند. از طرفی چون میزان عصاره دریافت خون نمیتر

توسط طیور در شیوه آشامیدنی نسبت به پودر خوراکی بسیار 

شود احتمال دارد این میزان باال نتوانسته است تر می بیش

خوراکی و مصرف خوراک را تحریک کند ضمن  خوش

شده  برابری عصاره دریافت 40که این میزان بسیار باالی  این

دلیل دارابودن اثرات ضد  حالت آشامیدنی شاید بهدر 

میکروبی، توانسته است بر فلور روده اثرات منفی به جای 

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

زمان، ظهور اثرات نیافت وعالوه بر آن در هنگام استفاده هم

ها را نیز با چالش فید پودر خوراکی ترخون در جیره جوجهم

شان از عدم نحاضر  پژوهشنتایج حاصل از مواجهه کرد. 

 های داخلی بدندرصد اندامداری در رابطه با  اختالف معنی

هایی  جوجهدر این مطالعه  .داشت فابریسیوس جز بورس به

که فقط یک درصد پودر گیاه ترخون را در جیره مصرف 

ها را دریافت کرده هایی که سایر جیره دند نسبت به جوجهکر

 4815/0تری )با اندازه  بودند بورس فابریسیوس بزرگ

برخی  های مشاهدهاین نتایج با  .(≥05/0P) درصد( را داشتند

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

. بورس [24]گران در تقابل بود  های برخی پژوهش یافته

های ایمنی در جوجه Bهای  فابریسیوس محل تمایز سلول

گر تقویت سیستم ایمنی  شدن آن بیان گوشتی است و بزرگ

گر بهبود سیستم بیان، بورس اندازهافزایش  عبارتی است. به

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

در  این قابلیت باشد کههای گوشتی میها در جوجهآلرژن

 افزایشها و تلفات، منجر به کاهش بیماری تواندمی نهایت

 شود. ها براندمان رشد و بهبود راندمان اقتصادی تولید در آن

نتایج مربوط به تولید پادتن بر ضد ویروس نیوکاسل، 

در روزهای مختلف پس از  SRBCتولید پادتن بر ضد 

طریق مقایسه های پوستی از تزریق و حساسیت بازوفیل

میزان تورم پرده پای راست در پاسخ به تزریق 

شده است. در  ( آورده 4( در جدول )PHAفیتوهماگلوتینین )

داری  کدام از صفات ایمنی موردبررسی اختالف معنی هیچ

 بین تیمارها مشاهده نشد.

 هابر ضد ویروس باالبودن تیتر پادتن خون

ها  با بیماری تر بدن در مقابله دهنده توان بیش نشان

گیری از ابتالی طیور به  باشد در نتیجه برای پیش می

های مختلف همواره باید سعی بر این داشت که  بیماری

موقع و یا استفاده از مواد  وسیله واکسیناسیون به به

نتایج  باکتریال ایمنی را در سطح باالیی نگه داشت. آنتی

تیمارها  بینرا داری  حاصل از این مطالعه اختالف معنی

در  بر ضد ویروس نیوکاسل پادتن خون تیتردر ارتباط با 

نشان داده  ها پژوهشنشان نداد.  42و  28 ،14روزهای 

بیوتیکی  آنتی دارای خواص است که گیاهان حاوی مواد

 24نیوکاسل در ویروس  ضد برروی میزان پادتن 

 .[17]داری ندارد روزگی تأثیر معنی

 

 های مختلفی در زمانتیمارهای آزمایشهای ایمنی هومورال و سلولی در اثر عصاره و پودر ترخون بر فراسنجه .4جدول 

 زمان ارزیابی صفت
 تیمارهای آزمایشی

SEM مقدارP 
 3عصاره و پودر ترخون 2پودر ترخون 1عصاره ترخون شاهد

 تولید پادتن بر ضد 

 ویروس نیوکاسل

 0/320 0/091 3/590 3/875 3/678 3/514 روزگی 14

 0/433 0/129 3/156 3/250 3/110 2/950 روزگی 28

 0/769 0/168 4/179 4/298 4/221 4/125 روزگی 42

 پادتن تولید

 SRBCضد بر

 0/485 0/145 2/735 2/790 2/430 2/350 پنج روز پس از تزریق

 0/273 0/152 3/900 4/100 3/730 3/600 روز پس از تزریق 10

 پس پا تورم پرده

 PHAاز تزریق 

 0/933 0/082 0/745 0/810 0/755 0/730 ساعت پس از تزریق 24

 0/738 0/071 0/845 0/870 0/855 0/835 ساعت پس از تزریق 48

 یک درصدجیره پایه +  .3 ؛صورت سرک پودر ترخون به یک درصدجیره پایه + . 2 ؛آشامیدنیآب یک لیترعصاره هیدروالکلی در میکرولیتر  500جیره پایه + .1

  آب آشامیدنییک لیترعصاره هیدروالکلی در میکرولیتر  500 صورت سرک+ پودر ترخون به

SRBC گلبول قرمز گوسفندی؛ :PHA فیتوهماگلوتینین؛ :SEM: ها خطای استاندار میانگین. 
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شده که تغذیه پرندگان  گزارشدر مقابل پژوهش حاضر، 

های خون  اینکه سبب افزایش پادتن های گیاهی با با عصاره

داری بر سیستم ایمنی و بهبود عملکرد شوند اما تأثیر معنی می

بیان  پژوهشی دیگرچنین در  هم .آن در ماکیان گوشتی ندارند

دارای خواص که استفاده از ترکیبات گیاهی است  شده

گرم ماده  2ویشن در جیره به میزان آبیوتیکی نظیر  آنتی

داری بر تیتر پادتن خشک در هر کیلوگرم از جیره تأثیر معنی

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

راستا بود. در پژوهش حاضر ایمنی هومورال در  هم

ت تأثیر مصرف یک درصد پودر های گوشتی تح جوجه

ترخون در جیره و یا عصاره ترخون در آب آشامیدنی به 

صورت استفاده همزمان با هم قرار نگرفت، چرا  تنهایی یا به

بر  بادیتولید آنتی داری در میزانکه هیچ اختالف معنی

ضدگلبول قرمز گوسفندی در اثر اعمال تیمارهای آزمایشی 

توان گفت پودر خوراکی و عصاره مشاهده نشد. بنابراین می

آشامیدنی ترخون گرچه اثرات منفی بر پاسخ ایمنی سلولی 

ایجادشده بر ضد گلبول قرمز گوسفندی نداشت، اما در 

 تقویت این پاسخ ایمنی نیز کارآمد ظاهر نشد. نتایج پژوهشی

مشابه این پژوهش نیز  انجام شده استویشن آکه روی گیاه 

پژوهشی که در رو  تا با پژوهش پیشراس هم [.19]باشد  می

شده   بیانانجام شده است چنین  های گوشتی روی جوجه

که دارای خواص ی انهای گیاه است که استفاده از عصاره

 تیتر در میزان داری تأثیر مثبت و معنی هستندبیوتیکی  آنتی

گلبول قرمز گوسفندی مشاهده نشده  بر ضدخون  بادیآنتی

، مقدار و زمان مصرف ها گزارشطبق برخی . [15]است 

بیوتیکی در  آنتی دارای خواصهای گیاهی  پودرها و عصاره

 گلبول قرمز گوسفندی بر ضدخون  بادی آنتی ها تیتر تأثیر آن

و ثانویه میزان  در سنجش اولیه [.11] دبسیار اهمیت دار

در اثر تزریق پرده پا  میزان تورم حساسیت بازوفیلی پوست،

 .قرار نگرفتیک از تیمارها  هیچتحت تأثیر  فیتوهماگلوتنین،

توان چنین عنوان داشت که در پژوهش حاضر با  بنابراین می

افزودن عصاره آشامیدنی و پودر خوراکی گیاه دارویی 

زمان( هرچند که  صورت تنها یا استفاده هم ترخون )به

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

 گران پژوهشدیگر  های گزارشبا  این پژوهشهای  یافته

  [.16] راستا بود هم

)به  ترخون اهیک درصد از پودر گیدر کل افزودن 

توانست منجر به  یگوشت یهاره جوجهی( در جییتنها

بهبود راندمان رشد و بازده الشه و افزایش اندازه بورس 

ترخون به آب این  . اما افزودن عصارهشودفابریسیوس 

. انتظار شدالذکر ها، مانع از بروز اثرات مثبت فوقجوجه

ک درصد یا ی یدنیرود که در اثر مصرف عصاره آشامینم

ا همراه با هم( ی ییتنها اه ترخون )بهیگ یپودر خوراک

جاد شود. یو هومورال ا یسلول یمنیستم ایدر س یبهبود

بهبود راندمان رشد و بازده الشه،  منظور بهدر مجموع 

 یهاره جوجهیک درصد پودر ترخون در جیاستفاده از 

 شود.یه میتوص یگوشت

 

 تشکر و قدردانی

از مسئولین دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خاطر در اختیار قراردادن مزرعه برای انجام  ورامین پیشوا به

ین از مسئولین و کارکنان چن شود. هم این پژوهش قدردانی می

خاطر  کش مزرعه دانشکده کشاورزی ورامین پیشوا بهزحمت

 گردد.کمک در اجرای طرح، تشکر و قدردانی می
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