و جمعیت اشریشیا کلی و الاکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی
زند عموقین ،ژ ،1.نویدشاد ،ب ،2.میرزائی آقجه قشالق ،ف ،2.عبدی بنمار ،ح ،2.مهدوی ،ع. .
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دریافت1395/06/31 :

پذیرش1399/12/20 :

خالصه:
مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارویی ترخون بر عملکرد رشد ،صفات الشه ،سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی
ایلئوم جوجه های گوشتی مبتال به بیماری آنفالنزا ،با استفاده از  432قطعه جوجه گوشتی سویه راس  308در قالب طرح کامال تصادفی اجرا
شد .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از :جیره بدون افزودنی ( شاهد) ،جیره حاوی  0/5درصد پودر گیاه ترخون ،جیره حاوی  1درصد پودر
گیاه ترخون و جیره حاوی  1/5درصد پودر گیاه ترخون .عملکرد جوجهها در مراحل مختلف و در پایان مراحل آزمایش ثبت شد .در روز 34
آزمایش ،خونگیري از ورید بالی جهت اندازهگیري عیار پادتن بر علیه نیوکاسل و آنفوالنزا انجام گرفت .در روز  38پرورش به دو پرنده از هر
تکرار محلول رقیق شده  0/5درصد  SRBCبه میزان  2/5سی سی تزریق گردید و یک هفته بعد نمونه خون از طریق ورید بالی تهیه شد و
سپس سطوح تیتر آنتی بادي علیه  SRBCو مقدار  IgMو  IgGدر سرم تعیین شد .در پایان آزمایش از هر تکرار  2قطعه پرنده (نر وماده)
کشتار و محتویات ایلئومی از آنها جمع آوری شد .همچنین وزن قطعاتی مانند سینه ،رانها ،چربی حفره شکمی ،کبد ،قلب ،طحال و بورس
فابریسیوس تعیین شد .نتایج نشان داد که استفاده از پودر گیاه ترخون در همه سطوح ،بدون تاثیر معنیدار بر مصرف خوراک ،ضریب تبدیل
خوراک پرندهها را در مرحله پایانی پرورش بهطور معنیداری بهبود بخشید( .)p >0/05وزن قلب در پرندههای تغذیه شده با جیرههای حاوی
پودر ترخون در مقایسه با جیره شاهد کاهش یافت ( .)p >0/05جیره حاوی  1/5درصد پودر گیاه ترخون بطور معنیداري تولید آنتی بادی
IgMسرم را افزایش داد .مکمل کردن جیره با هر کدام از سطوح پودر گیاه ترخون در مقایسه با تیمار شاهد باعث کاهش معنیدار جمعیت
اشریشیاکلی جوجهها و همچنین جیره حاوی  %0/5پودر ترخون ،جمعیت الکتوباسیلوسی را نیز در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد .نتایج
حاضر حاکی از آن است که استفاده از پودر گیاه ترخون در جیره جوجههای گوشتی موجب بهبود عملکرد رشد آنهاشد .با توجه به یافتههای
این پژوهش سطح بهینه مصرف  0/5تا  1درصد میباشد.
واژههای کلیدی :ترخون ،صفات تولیدی ،پارامترهای ایمونولوژیکی ،جمعیت باکتریایی ایلئوم ،جوجههای گوشتی ،آنفوالنزا.
 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .2گروه علوم دامی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .3گروه علوم دامی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
*نویسنده مسؤولbnavidshad@uma.ac.ir :
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بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون ( )Artemisia dracunculusبر سیستم ایمنی
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مقدمه
به دنبال منع مصرف آنتی بیوتیکها به عنوان محرک رشد حیوانات
اهلی در کشورهای اروپایی در سال  ،2006تالشهای جدی جهت
یافتن جایگزینهایی مناسب برای آنتی بیوتیکها انجام گرفته است
( .)2010 ،Grashornفرآوردههای گیاهی به دلیل و خواص
ضدباکتریایی و ضداکسیدانی و راحتی کاربرد و در اغلب موارد نداشتن
اثرات سوء جانبی ( Hernandezو همکاران2004 ،؛ Kordali
و همکاران )2005 ،از دیرباز در درمان بعضی از بیماریها در انسان
و حیوانات مورد استفاده قرار گرفتهاند ( Najafiو.)2010 ، Torki
ترخون با اسم علمی ،آرتمیزیا دراکانکولوس ،یک گیاه چند ساله
متعلق به خانواده آستراسهآ است که معمو ًال به عنوان ادویه یا چاشنی
استفاده میشود ( Kordaliو همکاران .)2005 ،استراگول یکی از
ترکیبات غالب در اسانس ترخون است ( Taylorو ، Mottram
1996؛  Venskutonisو همکاران .)1996 ،مهمترین گروههای
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متابولیت ثانویه فعال بیولوژیکی در اسانس ضروری آرتمیزیا
دراکانکولوس کومارینها ،فالونوئیدها و اسیدهای فنولیک و
آلکالوئیدها هستند ( Benliو همکاران2008 ،؛ Engelmeier
و همکاران2004 ،؛  Lopes-Lutzو همکاران.)2008 ،
عالوه بر این وجود ویتامینها و مواد تاننی نیز گزارش شده است
( Kavvadiasو همکاران2000 ،؛  Logendraو همکاران،
 )2006که فعالیتهای بیولوژیکی ترخون را تعیین میکنند.
گزارشات معدودی در مورد اثر گیاه ترخون بر جوجههای گوشتی
وجود داشته و بیشتر تحقیقات پیشین در مورد اثرات دارویی گیاه
ترخون بر حیوانات آزمایشگاهی نظیر موش صحرایی متمرکز بودهاند
که احتماال دلیل اصلی آن نزدیکتر بودن ساختار بدنی این موجودات
به انسان و تعمیم نتایج در تحقیقات و بیماریهای انسانی بوده است.
 Sadeghiو  )2011( Khaligh Gharetapehاثر جیرههای
بر پایه ذرت و سویا حاوي  250قسمت در میلیون اسانس روغنی
ترخون و یا  0/25درصد پودر برگ ترخون را بر عمکرد جوجه های
گوشتی مورد بررسی قرار داده مشاهده نمودند که هر دو تیمار منجر
به بهبود افزایش وزن روزانه در مقایسه با تیمار شاهد گردیدند.
همچنین پرندههای تغذیه شده با جیره حاوي اسانس ترخون مصرف
خوراك باالتري از دیگر گروهها داشتند و استفاده از پودر ترخون در
جیره منجر به بهبود ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه شاهد شد.
در آزمایشی دیگر با استفاده از  1درصد برگ گیاه Artemisia
 sieberiکه گیاهی از خانواده ترخون است خلجی و همکاران
( )2011مشاهده نمودند که در کل آزمایش برگ آرتمیزیا اثری روی
وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی نداشت ،اما بطور قابل توجهی
مصرف خوراک را در مرحله آغازین ( 1تا  21روزگی) کاهش داد

( .)14فعالیت های ضد میکروبی عصاره ترخون بطور گستردهای
مورد مطالعه قرار گرفته است ( Benliو همکاران .)2007 ،انواع
فعالیت ضد میکروبی بر علیه میکرواورگانیسمهای

زیادی از
بیماریزا از جمله مهار رشد ،Staphylococcus aureus
،Shigella.spp ،Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus ،Listeria monocytogenes
 Bacillus subtilis ،epidermidisو غیره را نشان
میدهند .عالوه بر این Kordali ،و همکاران ( )2005پتانسیل ضد
باکتریایی اسانس ترخون علیه ،Pseudomonas syringae
Proteus mirabilis ،Xanthomonas axonopodis
و غیره را بیان کردند .نظر به فقدان اطالعات کافی در مورد اثرات
گیاه ترخون بر جوجههای گوشتی ،تحقیق حاضر به منظور بررسی
اثر سطوح مختلف پودر گیاه ترخون بر عملکرد ،برخی صفات

ایمونولوژیکی و جمعیت اشریشیا کلی و الکتوباسیلوسی ایلئوم در
جوجه های گوشتی انجام گرفت.
مواد وروش ها
در این تحقیق تعداد  432قطعه جوجه یکروزه گوشتی سویه راس
 308مخلوط هر دو جنس در قالب یک طرح کامال تصادفی با
 4تیمار و  4تکرار مورد استفاده قرار گرفتند .آزمایش با استفاده
از قفسهای روی بستر انجام گرفت .در کل مراحل پرورش برنامه
روزانه  23ساعت روشنایی و  1ساعت تاریکی اعمال شد و پرندهها
دسترسی آزاد به خوراک و آب داشتند .جیرههای آزمایشی برای
تیمارها عبارت بودند از چهار نوع جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا
با انرژی متابولیسمی و پروتئین خام یکسان و حاوی سطوح صفر،
 %1 ،%0/5و یا  %1/5پودر گیاه خشک ترخون .جیرههای مورد
استفاده در مطالعه حاضر برای سه مرحله آغازین ،رشد و پایانی با
توجه به احتیاجات غذایی جوجههای گوشتی بر اساس توصیههای
کاتالوگ سویه راس  308با استفاده از نرم افزار  UFFDAتنظیم
شدند .پودر گیاه خشک ترخون مورد استفاده از شرکت تولیدی روستا
(تهران ،ایران) تهیه شد و پس از آسیاب شدن در آسیاب چکشی در
تنظیم جیرههای آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت .اجزای تشکیل
دهنده و آنالیز شیمیایی جیرههای مورد استفاده در جدول  1ارائه
شده است.
صفات تولیدی
در ابتدای هر مرحله مقدار خوراک ریخته شده در دانخوریهای هر
قفس توزین شده و مقدار دان باقیمانده در دانخوریها در پایان هر
مرحله قبل از وزن کشی ثبت گردید .در نتیجه کل خوراک مصرفی
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ريبوفالوين و  7000ميلي گرم اسيد پنتوتنيك بود.

مكمل ويتاميني تامين كننده  6000000واحد بين المللي ويتامين  A، 1500000واحد بين المللي ويتامين  D3، 15000واحد بين المللي ويتامين  E، 5/2ميليگرم ويتامين  K3، 02/0ميلي گرم ويتامين  B12، 3000ميلي گرم

1هر كيلوگرم مكمل معدني تامين كننده  50ميلي گرم آهن 70 ،ميلي گرم منگنز 50 ،ميلي گرم روي 7 ،ميلي گرم مس 4/0 ،ميلي گرم كبالت 17/0 ،ميلي گرم سلنيوم و  75/0ميلي گرم يد را تامين مي نمود .هر كيلوگرم
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طی مراحل رشد ،آغازین و پایانی محاسبه شد .در کل مراحل
آزمایش جوجهها دسترسی آزاد به خوراک داشتند .تلفات نیز طی
مراحل آزمایش توزین گردید و در محاسبه روز مرغ مورد استفاده
قرار گرفتند .برای تعین میانگین وزن بدن  ،جوجههای موجود در
هر تکرار بصورت گروهی در پایان مراحل آغازین (تا  11روزگی)،
رشد ( 12تا  24روزگی) و پایانی ( 25تا  59روزگی) پس از 12
ساعت گرسنگی جهت تخلیه دستگاه گوارش ،توزین شده و میزان
افزایش وزن روزانه و نیز ضریب تبدیل غذایی با احتساب وزن تلفات
تکرار مربوطه محاسبه گردید .الزم به توضیح است که به دلیل ابتال
گله آزمایشی به بیماری آنفوالنزای پرندگان مدت پرورش تا 59
روزگی ادامه یافت .در پایان مراحل آزمایش از هر واحد آزمایشی
 2قطعه جوجه (یک نر و یک ماده) که کمترین اختالف وزن را
با میانگین وزنی همان گروه داشتند انتخاب ،و پس از  12ساعت
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گرسنگی جهت تخلیه کامل دستگاه گوارش وزن و کشتار گردیدند.
سپس پاها از ناحیه مفصل خرگوشی (محل اتصال استخوان کف
پا 1به استخوان درشت نی )2قطع و پرها همراه با پوست جدا شد و
پس از تخلیه کامل دستگاه گوارش ،الشه قابل طبخ وزن گردید.
و پس از جداسازی اندام های داخلی مثل ناحیه سینه (برش از
فاصله بین دنده ها تا امتداد ترقوه) ،رانها (برش از محل اتصال
استخوان ران به استخوان خاصره) ،چربی حفره شکمی (چربی
اطراف کلواک ،سنگدان ،پیش معده و رودهها) ،کبد ،قلب ،طحال و
بورس فابریسیوس (شاخصی از فعالیت ایمنی پرنده) ،وزن نسبی آنها
بصورت مجزا بر اساس درصدی از وزن زنده پرنده محاسبه گردید.
برنامه واکسیناسیون بر اساس توصیه دامپزشک بدین شیوه اجرا
گردید :یک روزگی :اسپری واکسن برونشیت  +نیوکاسل 8 ،روزگی:
واکسن آنفوالنزا  +نیوکاسل تزریقی 10 ،روزگی واکسن نیوکاسل
آشامیدنی 17 ،روزگی واکسن گامبرو آشامیدنی و در روزهای 29 ،21
و  35واکسن نیوکاسل آشامیدنی .در روز  34آزمایش ،خونگیري از
ورید بالی جهت اندازه گیري عیار پادتن بر علیه نیوکاسل و آنفوالنزا
با استفاده از روش  ELISA testانجام گرفت (Pourhossein
و همکاران .)2015 ،در روز 38به یک پرنده از هر تکرار گلبول
به میزان 0/2به ازای هر
قرمز گوسفندی ) 0/5 (SRBCدرصد 
کیلوگرم وزن بدن به ورید بال تزریق گردید سپس در روز 45
خونگیری بهعمل آمد ( Aoو  .)2013 ،Choctابتدا سرمها پس
از جداسازی در دمای  56درجه دکمپلمان شدند .روش کار به این
نحو بود که  25میکرولیتر سرم و  25میکرولیترمحلول بافرفسفات
چاهک پلیت  96تایی ( )8×12اضافه و پلیت در داخل

بهداخل اولین
انکوباتور در دمای  37درجه سانتیگراد برای مدت نیمساعت قرار

داده شد .پس از نیمساعت به بقیه چاهکها  25میکرولیترمحلول
بافرفسفات اضافه و سپس رقتهای ،1/32 ،1/16 ،1/8 ،1/4 ،1/2
1/1024 ،1/1،512/256 ،1/128 ،1/64و  1/2048ت ّهیه گردید .پس
از ت ّهیه این رقتها  25میکرولیتر محلول  1 SRBCدرصد به هر
چاهک اضافه نموده سپس پلیت به م ّدت  45دقیقه در دمای 37
درجه سانتیگراد انکوبه و پس از آن شمارهی اولین خانهی آگلوتینه
شده یادداشت گردید تیترها بر اساس لگاریتم 2گزارش گردیدند.
از آنجاییکه ایمنوگلوبولین  Mبه  -2مرکاپتواتانول حساس است
و در حضور آن تخریب میشود ،با افزودن این ماده به چاهک اول
میتوان آن را حذف کرد که تیتر مشاهده شده نشاندهنده میزان
ایمونوگلوبولین Gاست ( Cheemaو همکاران .)2003 ،تفاضل
تیتر ایمونوگلوبولین Gاز تیترآنتی  SRBCکل ،تیتر ایمونوگلوبولین
 Mبهدست میآید .برای اندازهگیری آنتیبادی حساس به -2
مرکاپتواتانول (ایمونوگلوبولین 25 )Mمیکرولیتر از سرم با 25میکرو
لیترمحلول بافرفسفات  0/01موالر در دمای  37درجه برای مدت
نیم ساعت انکوبه گردید بقیه مراحل مانند آزمایش آنتی SRBC
کل است .آنتیبادی مقاوم به -2مرکاپتواتانول (ایمنوگلوبولین )G
از کسر کل تیتر آنتی SRBCبدست آمد ( Van der Zijppو
.)1980 ،Leenstra
در پایان مراحل پرورش  2قطعه پرنده از هر تکرار که به آنها SRBC
تزریق نشده بود و دارای وزن نزدیک به میانگین وزن قفس بودند
انتخاب و کشتار شدند .سپس محتويات بخش ايلئوم و سکوم جهت
کشت ميکروبي در ظروف جمعآوري تخليه وکشت میکروبی بر روی
آنها صورت گرفت .در این مطالعه از روش شمارش تعداد کلنی
یا ( ( )CFU, colony-forming unitشمارش قطرهای در
محلول استریل بافر فسفات) استفاده گردیده است .در ابتدا لولههاي
جمعآوري برچسب زده شدند و شماره تيمار و تکرارها بر روي آن
مشخص گرديد سپس آنها تک تک وزن شدند و وزن آنها يادداشت
شد .لولههاي جمع آوري درون ورق آلمينيومي پيچيده و براي استريل
شدن ،در اتوکالو قرار داده شدند .محيط کشتهاي مورد نظر آماده
شدند و  24ساعت پيش از جمعآوري نمونهها درون پتريديشها
ريخته تا اگر احتما ًال آلودگي توسط ساير ميکروارگانيسمها وجود
داشته باشد ،تشخيص داده شود و پتريديشهاي آلوده حذف شوند.
از محيط کشت  MRSآگار جهت کشت باکتريهاي الکتوباسیل،
از محيط کشت  EMBجهت کشت باکترياشریشیاکلی استفاده
شد .نمونههاي منتقل شده به آزمايشگاه در لولههاي ذکر شده دوباره
وزن شدند و وزن آنها يادداشت شد .به مدت تقريبي نيمساعت لولهها
تکان داده شدند که اين عمل جهت جداسازي باکتريها از محتويات
1-Meta Tarsus
2 -Tebia

درجهي سانتيگراد و شرايط هوازي و مدت زمان  48ساعت صورت
گرفت .شمارش باکتريها در هر پتريديش توسط کلنی کانتر
انجام گرفت .در پايان محاسبهي تعداد باکتريها براي  1گرم نمونه
تصحيح شد ( Pirgozlivو همکاران)2008 ،
تجزیه آماری
تجزیه آماری با استفاده از روش  Anovaتوسط نرم افزار آماری
 SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین تیمارها
با استفاده از روش چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %5انجام
گرفت.

نتایج و بحث
اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات تولیدی جوجههای
گوشتی
اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک و
ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در جدول  2ارائه شده است.
افزایش وزن جوجهها در مرحله آغازین در تیمارهای  0/5و 1/5
درصد پودر گیاه ترخون تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نداشت،
ا ٌما تیمار حاوی  1درصد پودر گیاه ترخون باعث کاهش وزن بدن
در مقایسه با تیمار شاهد شد ( .)p>0/05افزایش وزن بدن پرندهها
در مراحل رشد و پایانی در تیمارهای حاوی  0/5درصد و  1درصد
پودر گیاه ترخون باالتر از تیمار شاهد بود ( .)p>0/05در کل مراحل
پرورش نیز افزایش وزن بدن در تیمار  1درصد پودر ترخون باالتر
از تیمار شاهد بود ( .)p>0/05مصرف خوراک در این آزمایش تحت
تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (.)p <0/05
در مرحله آغازین تفاوت معنیداری در ضریب تبدیل خوراک بین

و به ویژه تفاوت مربوطه بین تیمار شاهد و تیمار حاوی  %1ترخون
معنی دار بود .با این وجود رویه مذکور در مراحل رشد و پایانی تغییر
یافت بطوریکه جوجههای تغذیه شده با جیرههای حاوی ترخون و
بخصوص در سطوح  0/5و  %1افزایش وزن باالتری در مقایسه با
گروه شاهد داشتند و برآیند این تغییرات نیز یک افزایش وزن باالتر
در کل مراحل پرورش در تیمار  %1ترخون در مقایسه گروه شاهد
بود .اگر چه ضریب تبدیل غذایی در کل مراحل تحت تاثیر نوع
جیره آزمایشی قرار نگرفت اما در ابتدای دوره پرورش تیمار شاهد
ضریب تبدیل بهتری در مقایسه با تیمارهای حاوی ترخون داشت و
در انتهای دوره این رویه تغییر نموده بطوریکه تمام تیمارهای حاوی
ترخون ضریب تبدیل بهتری در مقایسه با تیمار شاهد داشتند.
در یکی از معدود گزارشات موجود از کاربرد گیاهان گونه آرتمیزیا
در جیره جوجه های گوشتی Engberg ،و همکارن ()2012
یکی از گیاهان گونه آرتیمزیا به نام گندواش یا خاراگوش چینی
 ،Artemisia annuaرا در سطوح  10 ،5 ،0و  20گرم برگ
خشک گیاه در هر کیلوگرم جیره و یا سطوح  250 ،125 ،0و 500
میلی گرم عصاره استخراج شده با ا ِن-هگزان در هر کیلوگرم جیره
استفاده نمودند .در آزمایش مذکور گیاه خشک باعث کاهش مصرف
خوراک و وزن بدن به یک شیوه وابسته به دز شد و سطوح  10و
 20گرم گیاه گندواش در هر کیلوگرم جیره منجر به بهبود ضریب
تبدیل غذایی گردیدند .عصاره استخراج شده با ا ِن-هگزان نیز باعث
کاهش مصرف خوراک شد ،اما وزن جوجه ها تنها در باالترین سطح
مصرف عصاره کاهش یافت ( Engbergو همکاران.)2012 ،
ضریب تبدیل غذایی در پرنده های تغذیه شده با جیره حاوی  250و
 500میلی گرم عصاره در هر کیلوگرم بهبود یافت که یافته مذکور در
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روده و تهيهي سوسپانسيون صورت گرفت .از سوسپانسيون آماده
شده  1ميليليتر برداشته شد و به  9ميليليترمحلول بافر فسفات در
لولهاي ديگر اضافه گرديد ،به اين ترتيب رقت  10-1از سوسپانسيون
مورد نظر ت ّهيه شد .اينعمل ادامه داده شد و رقتهاي 10برابري
ديگر نيز ت ّهيه گرديد ( .)10-6 ،10-5 ،10-4 ،10-3 ،10-2از
رقتهای ( 100 ،)10-6 ،10-5 ،10-4ميکرولیتر برداشته شد و بر
روي پتريديشهايي که از قبل آماده شده بودند و حاوي محيطهاي
کشت مربوطه بودند ريخته وکامال به همهي نقاط بخش شدند.
تحت شرايط خاص جهت رشد هر کدام از باکتريها انکوباسيون
انجام گرفت .انکوباسيون باکتريهاي الکتوباسیل در دماي 37
درجهي سانتيگراد و شرايط بيهوازي و مدت زمان  72ساعت
صورت گرفت .جهت ايجاد شرايط بيهوازي از جارهاي بيهوازي
استفاده شد .انکوباسيون باکتريهاي انتروباکترياسه در دماي 37

تیمارهای حاوی پودر گیاه ترخون وجود نداشت ( ،)p <0/05اما
تیمار شاهد ضریب تبدیل خوراک کمتری نسبت به تیمار حاوی %1
پودر گیاه ترخون داشت ( .)p <0/05در مرحله رشد تیمار حاوی 1
درصد پودر گیاه ترخون دارای ضریب تبدیل خوراک بهتری نسبت
به تیمارهای حاوی  1/5درصد پودر گیاه ترخون بود (.)p>0/05
در مرحله پایانی تیمارهای حاوی پودر گیاه ترخون ضریب تبدیل
بهتری نسبت به تیمار شاهد داشتند ( .)p>0/05در مجموع مراحل
پرورش ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار
نگرفت (.)p <0/05
بر اساس این نتایج مصرف سطوح مختلف پودر گیاه ترخون خشک
تاثیر معنیداری بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی نداشت .با
این وجود در مرحله آغازین جوجه های مصرف کننده جیره های
حاوی ترخون افزایش وزن کمتری در مقایسه با تیمار شاهد داشتند
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توافق با یافته تحقیق حاضر در بخش انتهایی تحقیق می باشد .بطور
کلی به نظر می رسد که با افزایش سن پرندهها در تحقیق حاضر،
مصرف ترخون در جیره جوجه های گوشتی با اثرات مطلوب تری بر
صفات تولیدی در مقایسه با گروه شاهد همراه بوده است.
 )1986( Dukeگزارش داد که فیبر باال در جیره جوجههای گوشتی
زمان ابقاء مواد هضمی در دستگاه گوارش را افزایش میدهد .بنابر
این تحریکات مکانیکی گیرندههای پرونتریکولوس تولید کلرید
هیدروژن را افزایش داده و  pHسنگدان را کاهش میدهد.
 Gonzalez-Alvaradoو همکاران ( )2007اظهار داشتند که
این حالت ممکن است به دلیل ذرات بسیار ریز آرتمیزیا استفاده شده
در آزمایش باشد زیرا شکل فیزیکی فیبر روی مقدار  pHتاثیرگذار
است ( Gonzalez-Alvaradoو همکاران .)2007 ،گزارش
شده است که فیبر پایین جیره باعث توسعه ضعیف سنگدان شده
و افزودن فیبر به این جیرهها وزن نسبی سنگدان را افزایش داد و
اظهار داشتند که اثر فیبر روی سنگدان به اندازه ذرات آن بستگی
دارد ( Hetlandو .)2001 ،Svihus
نتایج تحقیق حاضر به دلیل ابتال گله آزمایشی به بیماری آنفوالنزا
کام ً
ال در توافق با معدود گزارشات پیشین نبوده با این حال اثر مشهود
پودر گیاه ترخون در بهبود افزایش وزن پرندههای مورد آزمایش مویید
پتانسیل این گیاه جهت استفاده در جیرههای جوجههای گوشتی به
عنوان جایگزینی برای آنتیبیوتیکهای محرک رشد میباشد و با
توجه به اینکه در مرحله رشد سطح  0/5درصد و در مرحله پایانی
سطح  1درصد ترخون منجر به بهبود بیشتری در افزایش وزن روزانه
پرندهها گردیدهاند به نظر میرسد که با افزایش سن پرندهها بتوان از
سطوح باالتری از ترخون در جیره استفاده نمود.

اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای الشه جوجههای
گوشتی
جدول  3یافتههای مربوط به پارامترهای الشه جوجههای تغذیه
شده با جیرههای آزمایشی را نشان می دهد .با توجه به اطالعات
این جدول استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون دارای اثرات
معنیداری بر کیفیت الشه ،چربی بطنی ،سینه ،ران و کبد جوجههای
گوشتی نبود ( .)p <0/05در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی  1درصد
پودر گیاه ترخون وزن قلب در مقایسه با تیمار شاهد و گروه تغذیه
شده با جیره حاوی  1/5درصد ترخون کاهش یافت (.)p >0/05
گزارشاتی در مورد اثر پودر گیاه ترخون بر صفات الشه در جوجههای
گوشتی وجود ندارد .بر اساس صفات الشه بدست آمده در این مطالعه
پودر گیاه ترخون تاثیر معنیداری بر وزن نسبی الشه ،چربی ،سینه،
رانها و کبد نداشت ،ا ٌما استفاده از این گیاه وزن نسبی قلب را در
مقایسه با گروه شاهد بطور معنیداری کاهش داد که احتما ًال این
افزایش وزن قلب در پرندههای تغذیه شده با جیره شاهد در مقایسه
با جیرههای حاوی ترخون مویید اثر مطلوب ترخون بر سالمت پرنده
است ،چرا که هایپرتروفی قلب یکی از نشانههای پرکاری قلب و
زمینه ساز عارضه آسیت محسوب میشود (.)1991 ،Riddel
علیرغم اینکه در آزمایش حاضر اختالف آماری معنیداری در درصد
چربی محوطه بطنی بین تیمارهای آزمایشی دیده نشد ،ا ٌما دادههای
مربوطه حاکی از پایینتر بودن عددی ذخیره چربی بطنی در تمام
تیمارهای حاوی ترخون در مقایسه با تیمار شاهد هستند .طی
مطالعات انجام شده در موش نشان داده شد که عصاره گیاه ترخون
باعث کاهش سنتز چربی در بدن میشود ( Yazdanparastو
.)1999 ،Saee

اثر تیمارهای آزمایشی بر سیستم ایمنی جوجههای گوشتی
بر اساس دادههای مندرج در جدول  ،4تفاوت معنی داری در
پارامترهای ایمونولوژیکی اندازه گیری شده یعنی IgM ،SRBC
و  IgGبین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید ( )p<0/05اما
نکته قابل تامل افزایش عددی تمام پارامترهای مذکور در اثر
مصرف ترخون در جیره در مقایسه با گروه شاهد بود .صفات مرتبط
با سیستم ایمنی یعنی سطوح تولید آنتیبادی بر علیه ،SRBC
و سطوح ایمنوگلوبولینهای  Gو  Mاختالفی معنیدار در بین
تیمارهای آزمایشی نداشتند ،با این وجود بهبود عددی صفات یاد
شده در تیمارهای حاوی ترخون و بویژه سطح  1و  1/5درصد ،در
مقایسه با گروه شاهد را میتوان یافتهای جالب توجه قلمداد نمود
و شاید تکرار آزمایش با تعداد مشاهدات بیشتر حتی منجر به یافتن

اجزاي ﻻشه )بصورت درصدي از وزن زنده(
تيمارها

ﻻشه

چربي

سينه

ران

ﻗﻠﺐ

كبد

شاهد

٥٩/٦

١/٧١

١٨/٥٢

١٨/٨١

٠/٥٣a

٢/١٧

 ٠/٥درصد

٥٩/٤

١/٣٦

٢١/٣٢

١٨/٩٠

٠/٤٣bc

٢/٠١

 ١درصد

٦١/٦

١/٥٤

٢٠/٦٦

١٩/١٤

٠/٤٢c

٢/٠٧

 ١/٥درصد

٥٩/٣

١/١٩

١٩/٥٣

١٨/٤٧

٠/٤٩ab

٢/١٧

SEM

٠/٧

٠/٢٥

٠/٩٥

٠/٣٨

٠/٠٢

٠/١٠

جدول  -3وزن نسبی اندام های داخلی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های آزمایشی در پایان مراحل پرورش
در هر ستون ،میانگین هایی که دارای حروف غیر مشابه هستند ،با یکدیگر اختالف معنی داری دارند(.)p˂0/05

تيمارها

SRBC
) بر اساس لگاريتم

جيره شاهد

٣/٨٨

جيره حاوي  ٠/٥درصد ترخون
جيره حاوي  ١درصد ترخون

جيره حاوي ١/٥درصد ترخون
SEM

٢پايه(
٤
٥

ايمنوگلوبين G
)(mg/mL

ايمنوگلوبين M
)(mg/mL

٢/١٣

١/٨٧

٢/٣٨
٣/٠٠

٤/٧٥

٢/٥٠

٠/٧٥

٠/٥٣

١/٦٢
٢/٠٠
٢/٢٥
٠/٣٤

جدول -4اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون بر پاسخ تیتر آنتی بادی به گلبول قرمز گوسفندی ،ایمنوگلوبین هاي سرم خون جوجه های گوشتی در هر ستون،
میانگین هایی که دارای حروف غیر مشابه هستند ،با یکدیگر اختالف معنی داری دارند(.)p˂0/05

زند عموقین و همکاران  -مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی ،دوره  ،12شماره 2

تفاوتهایی معنیدار نیز گردد.
چنانچه اطالعات جدول  5نشان میدهد درصد وزن بورس
فابریسیوس تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ()p<0/05
اما درصد طحال در پرندههای تغذیه شده با  1درصد ترخون باالتر از
گروه تغذیه شده با  0/5درصد ترخون بود ( .)p > 0/05از نظر عیار
پادتن بر علیه واکسن نیوکاسل و آنفوالنزا ،بین تیمارهای حاوی پودر
گیاه ترخون و تیمار شاهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد ()p<0/05
 .تحقیقات انجام شده نشان داده است که پلیساکاریدهاي موجود
در گیاهان دارویی و قارچها ،یکی از محرکهاي سیستم ایمنی
میباشند بطوریکه باعث افزایش سیتوکینها ،آنتیباديها و
همچنین افزایش عملکرد میگردند ( Nieو  .)1999 ،Zhangبر
اساس نتایج بدست آمده مکمل کردن جیره با هر کدام از سطوح
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تيمارها
جيره شاهد

جيره  ٠/٥درصد ترخون
جيره  ١درصد ترخون

جيره ١/٥درصد ترخون
SEM

وزن نسبي طحال

وزن نسبي بورس

)درصد از وزن زنده( )درصد از وزن زنده(
٠/٠٦
٠/١١ ab
ab
a
b

٠/١٠

٠/١٣

٠/١٠

٠/٠٠٩

٠/٠٨
٠/١١
٠/١١
٠/٠٢

عيار پادتن عليه واكسن نيوكاسل
) بر اساس لگاريتم پايه (٢
٣/٠٠
٤/٢٥
٣/٧٥
٣/٦٢
٠/٦٤

جدول  -5اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون بر عیار پادتن علیه واکسنهاي نیوکاسل  ،وزن نسبی بورس فابرسیوس و طحال جوجه های گوشتی

در هر ستون ،میانگین هایی که دارای حروف غیر مشابه هستند ،با یکدیگر اختالف معنی داری دارند (.)p˂0/05
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 1 ، 0/5و  1/5درصد جیره محتوای پودر گیاه ترخون در مقایسه با
تیمار شاهد تفاوت معنیداری در وزن نسبی بورس فابریسیوس ،عیار
پادتن ویروس نیوکاسل و عیار پادتن ویروس آنفوالنزا نشان نداد.
ا ٌما تفاوت معنیداری در وزن نسبی طحال در تیمارهای محتوای 1
و  1/5درصد پودر گیاه ترخون نشان داده شد .مطالعات پیشین در
زمینه کاربرد گیاه ترخون در جیره جوجههای گوشتی محدود بوده
ا ٌما در زمینه سایر گیاهان دارویی مطالعات زیادی انجام گرفته است.
طی بررسی اثر مصرف گیاه آویشن باغی اختالف معنیداری در
عیار پادتن ویروس نیوکاسل و وزن نسبی بورس فابریسیوس طی
مطالعات  Abdolkarimiو  )2001( ،Daneshyarمشاهده
نشد.
اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی
نتایج تعیین جمعیت باکتریهای ایلئومی جوجههای گوشتی در
جدول  6نشان میدهد که جمعیت اشریشیاکلی بطور معنیداری
توسط کاربرد پودر گیاه ترخون در جیرههای غذای در مقایسه با گروه
شاهد کاهش یافت ( .)0p</05همچنین جمعیت الکتوباسیلوس
در ایلئوم نیز در در اثر مصرف ترخون کاهش یافت و در یک مورد
یعنی بین جوجههای تغذیه شده با  %0/5ترخون و تیمار شاهد این
تفاوت معنی دار بود .)p> 0/05( .اپیتلیوم روده به عنوان یک سد در
برابر باکتریهای بیماریزا و مواد سمی موجود در مجرای روده عمل
میکند .عوامل مختلف همانند عوامل استرسزا ،عوامل بیماریزا و
مواد شیمیایی باعث اختالل در جمعیت میکروبی طبیعی روده یا در
اپیتلیوم روده میشوند این حالت ممکن است باعث تغییر نفوذپذیری
سد اپیتلیوم روده شده و تهاجم عوامل بیماریزا و مواد مضر را تسهیل
کند ،در نتیجه متابولیسم بدن ،توانایی هضم و جذب مواد مغذی تغییر
مییابد و باعث ایجاد التهاب در مخاط روده میشود (Pelicano
و همکاران .)2005 ،با توجه به نتایج مکمل کردن جیره با هر کدام
از سطوح  1 ، 0/5و  1/5درصد جیره حاوی پودر گیاه ترخون در

مقایسه با تیمار شاهد باعث کاهش معنیدار جمعیت اشریشیاکلی
جوجهها شد .این نتایج با نتایج  Khalajiو همکاران ()2011
مطابقت دارد Khalaji .و همکاران ( )2011همچنین کاهش
معنیداری در جمعیت اشریشیاکلی با بیشتر شدن سطوح گیاه درمنه
با نام علمی آرتمیزیا سیبری 3در جیره جوجههای گوشتی مشاهده
کردند .بیشترین جمعیت الکتوباسیلوس در بین تیمارهای حاوی پودر
گیاه ترخون مربوط به تیمار  1/5درصد بود ،جمعیت الکتوباسیلوس
توسط همه سطوح ترخون نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت که این
حالت در بین جیره حاوی  0/5درصد ترخون و جیره شاهد معنیدار
بود که با آزمایشات  Khalajiو همکاران ( )2011مطابقت داشت.
 Lopes-Lutzو همکاران ( )2008گزارش کردند که آرتمیزیا اثر
مهارکنندگی روی رشد اشریشیاکلی داشت .کاهش جمعیت اشریشیا
کلی در محتویات ایلئوم جوجههای گوشتی تغذیه شده با تمام سطوح
پودر گیاه ترخون مویید اثر شبه آنتیبیوتیکی این گیاه می باشد .
سازوکار اثرات ضد میکروبی گیاهان گونه آرتمیزیا کام ً
ال شناخته
نشده است .ا ٌما روغنهای اسانسی این گیاهان بر اساس گزارشات
باعث مهار رشد باکتریهای بیماریزا میشوند (Gonzalez-
 Alvaradoو همکاران2007 ،؛  Najafiو .)2010 ، Torki
بویژه ،رشد میکروبی (1990 ، White؛  )1991و رشد قارچی
( Espinosa-Garciaو  )1991 ،Langenheimبطور بارزی
توسط ترپنهای موجود در روغنهای ضروری گونههای آرتمیزیا
کاهش مییابد.
برآورد راندمان اقتصادی خوراک برای گوشت تولیدی
با توجه به نمودار برآورد هزینه هر کیلوگرم گوشت تولیدی بدست
آمده در مرحله پایانی پرورش (نمودار )1در تیمارهای آزمایشی
استفاده از جیرههای حاوی پودر گیاه ترخون قیمت هر کیلو گوشت
تولیدی را نسبت به گروه شاهد کاهش داد .ا ٌما تفاوت بین جیرههای
3-Artemisia sieberi

جيره شاهد

جيره حاوي ترخون  ٠/٥درصد
جيره حاوي ترخون  ١درصد

جيره حاوي ترخون ١/٥درصد
SEM

٨/٦٤b

٨/٣٢b

در هر گرم نمونه(
٩/٢٤a

در هر گرم نمونه(
٩/٥٢a

٨/٩٢ab

٨/٠١b

ab

b

٩/٠٧

٠/١٧

٨/٤٤

٠/٢١

جدول  -6اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون بر جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی
در هر ستون ،میانگین هایی که دارای حروف غیر مشابه هستند ،با یکدیگر اختالف معنی داری دارند ()p˂0/05

نمودار .1برآورد هزینه هر کیلوگرم گوشت تولیدی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر گیاه ترخون

مکمل شده با سطوح  1و  0/5درصد پودر گیاه ترخون در مقایسه
با گروه شاهد بیشتر از جیرهی مکمل شده با  1/5درصد پودر گیاه
ترخون بود.
تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از پودر گیاه ترخون بصورت
خشک شده تا سطح  1/5درصد از جیره جوجه های گوشتی اثر
نامطلوبی بر صفات تولیدی پرنده های آزمایشی ایجاد ننمود ،هر
چند که ظاهراً با افزایش سن جوجه ها توانایی استفاده از ترخون در
جیره بهبود یافت .عدم تاثیر گذاری ترخون بر صفات ایمونولوژیکی
پرنده نکته دیگر این تحقیق است با این وجود کاهش قابل توجه

جمعیت اشریشیا کلی در محتویات ایلئوم جوجه های گوشتی تغذیه
شده با جیره های حاوی پودر گیاه ترخون مویید اثرات شبه آنتی
بیوتیکی این گیاه دارویی بر جوجه های گوشتی است هر چند که
به نظر می رسد جمعیت مطلوب الکتوباسیلوسی روده نیز در اثر
مصرف ترخون تا حدودی کاهش یافته است .همچنین نکته قابل
تامل کاهش هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت در در اثر استفاده از
پودر گیاه ترخون به ویژه در سطح  1درصد از جیره بود که نکته ای
امیدوار کننده در مصرف گیاهان دارویی نظیر ترخون در جیره جوجه
های گوشتی محسوب میشود.
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تيمارها

ﻻكتوباسيلوس )لگارتيم تعداد باكتري

اشريشياكلي )لگارتيم تعداد باكتري
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Effects of different levels of dietary Tarragon (Artemisia dracunculus) on the
immune system and Escherichia coli and lactobacili population of broiler
chickens
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Abstract
The present study was performed to evaluate the effects of different levels of tarragon powder on growth
performance, carcass traits, immune system and microbial population of broiler ileum using 432 Ross
308 strains in a completely randomized design. During the test, the broiler herd became infected with the
flu. Experimental treatments were: diet without additives (control), and experimental diets containing
0.5, 1 or 1.5% percent of dried tarragon powder. The performance of chickens was recorded in different
stages and at the end of the experimental stages. On day 34 of the experiment, blood samples were taken
from a vein to measure antibody titer against Newcastle and influenza. On day 38, two birds from each
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sample was taken through a wing vein and then antibody titer levels against SRBC and serum IgM and
IgG levels were determined. At the end of the experiment, 2 birds (male and female) were killed from
each replication and ileal contents were collected. The weight of parts such as chest, thighs, abdominal
fat, liver, heart, spleen and bursa of Fabricius was also determined. The results showed that the use of
tarragon powder at all levels, without a significant effect on feed consumption, significantly improved
the feed conversion ratio of birds in the final stage of rearing (p <0.05). Heart weight in birds fed diets
containing tarragon powder decreased compared to the control diet (p <0.05). Diet containing 1.5%
tarragon powder significantly increased serum IgM antibody production. Supplementing the diet with
any of the tarragon powder levels in comparison with the control treatment significantly reduced the
population of Escherichia coli in chickens and also the diet containing 0.5% of tarragon powder reduced
the lactobacillus population in comparison with the control treatment. The present results indicate that
the use of tarragon powder in the diet of broilers improved their growth performance. According to the
findings of this study, the optimal level of tarragon powder consumption is 0.5 to 1%..
Keywords: Tarragon, performance traits, immunological parameters, ileum bacterial population, broiler
chickens, influenza disease
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replicate were injected with diluted 0.5% SRBC solution at a rate of 2.5 cc. One week later, a blood
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