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 چکیده
 بر( .Glycyrrhiza glabra Lبيان ) ( و شيرين.Thymus vulgaris Lغي )با آويشن پودری عصاره پروبيوتيک، اثر مطالعه اين در     

 جوجه قطعه 336 تعداد .شد بررسي گوشتي های جوجه الشه خصوصيات و ايمني پاسخ خون، بيوشيميايي پارامترهای عملکرد،

 روز 42 مدت به آزمايشي واحد هر در جوجه قطعه 14 و تکرار 4 تيمار، 6 با تصادفي کامالً طرح قالب در 308 راس سويه گوشتي

 جيره (3 ،باکتوسل + پايه جيره (2 ،هايپروزيم پروبيوتيک + پايه جيره (1 شامل: آزمايشي تيمارهای شدند. داده پرورش بستر روی

 + پايه جيره (6 و شاهد (5 ،(بيان شيرين + آويشن) بيوتيکفيتو + پايه جيره (4 (،بيان شيرين هايپروزيم+ + )آويشن پروفيت + پايه

 کمترين پرورش، پاياني دوره در کهداد  نشان نتايج گرفت. قرار ها جوجه اختيار در روزگي يک از که ،بود تتراسايکلين بيوتيک آنتي

 تيمارهای .(P≤05/0) داشت قرار گوشتي های جوجه پايه جيره به هايپروزيم پروبيوتيک افزودنتأثير  تحت غذايي تبديل ضريب

 .(P≤05/0) بود 1 تيمارتأثير  تحت خوراک مصرف کمترين که داشتند تری پايين خوراک مصرف شاهد تيمار با مقايسه در آزمايشي

 تيمار با آن اختالف آماری لحاظ به که بود گوشتي های جوجه پايه جيره به بيوتيک آنتي افزودنتأثير  تحت بورس نسبي وزن باالترين

 پايه جيره به باکتوسل افزودن از حاصل تيمار را شاهد تيمار با مقايسه در کلسترول سرمي غلظت کمترين .(P≤05/0) بود دار معني 3

 و تام پروتئين ميزان افزايش به منجر گوشتي های جوجه پايه جيره به هايپروزيم افزودن .(P≤05/0) داشت گوشتي های جوجه

 شدند گلوبولين سرمي غلظت افزايش به منجر شاهد تيمار با مقايسه در 4 و 3 ،1 تيمارهای .(P≤05/0) شد گليسريد تری

(05/0≥P.) گوسفندی قرمز های گلبول چالش عليه بادی آنتي تيتر باالترين (SRBC) به باکتوسل افزودن از ناشي تيمارتأثير  تحت 

 و تن( در گرم 732) هايپروزيممانند  منابعي از استفاده کهکرد  بيان توان مي پايان در .(P≤05/0) بود گوشتي های جوجه پايه جيره

 شوند. معرفي گوشتي های جوجه پرورش در رشد محرک های وتيکبي آنتي جايگزين عنوان به توانند مي فيتوبيوتيک

 

 .عملکرد هايپروزيم، ،(.Glycyrrhiza glabra L) بيان شيرين باکتوسل، ،(.Thymus vulgaris L) آويشن کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 که هستند شيميايي های ترکيب از گروهي ها بيوتيک آنتي

 )معموالً يمعين های سميميکروارگان توسط بيولوژيکي صورت هب
 گسترش به توجه با .شوند مي توليد (ها باکتری برخي و ها قارچ

 جاديا متأسفانه و دهندگان پرورش توسط مواد اين مصرف
 دري کيوتيب يآنتی ها ماندهيباق وجود ويي ايباکتر های مقاومت

 صنعت در آنها از استفاده گوشت، ازجمله وريط محصوالت
 & Najifi) است شده محدود بسيار دامداری وی مرغدار

Torki, 2010). ای زنده های ميکروارگانيزم ها کيوتبيپرو 
 ميزبان حيوان نفع به رودهي کروبيم فلور تيتثب به که هستند
 عمل زا یماريب های سميکروارگانيم ضد بر و کرده کمک

 (.Green & Sainsbury, 2001) کنند يم
 ها بيماری درمان برای گذشته های سال از دارويي گياهان

با وجود  نيز امروزه حتي و گرفته قرار استفاده مورد انسان در
 گياهان داروها از بسياریمنشأ  صنعتي، و علمي های پيشرفت

 مصرف دارويي گياهان (.Samsam Shariat, 2004) باشند مي
 فاکتورهای و غذايي تبديل ضريب مرغ، تخم توليد خوراک،

 شنيآو (.Chehrei et al., 2011) بخشند مي بهبود را رنگي
 يبوم اهانيگ از Zataria multiflora يعلم نام با یرازيش
 ازجملهي منيا دستگاه عملکرد بر آن ديمف اثرات که است رانيا
 واناتيح دري ذات ايمني های پاسخ و هومورال و سلولي يمنيا

 است شده داده نشان پژوهشگران توسط يشگاهيآزما
(Nobakht & Eghdam Shahriar, 2010). های ترکيب 

 خاصيت بروز دليل به گياهان اين در موجود فنوليک
 Aeschbach et) باشند مي پراهميت قارچيضد و ضدميکروبي

al., 1994.) Hernandez که دادند نشان (2004) همکاران و 
 باعث رزماری و آويشن درمنه، گياهان های عصاره از استفاده

 از استفاده قابليت و نشاسته ای روده هضم بهبود سريعتر، رشد
 شود. مي گوشتي های جوجه در غذايي  جيره خشک ماده

Toghyani و بيوتيک آنتي از استفاده با (2010) همکاران و 
 غذايي های جيره در آويشن پودر از درصدی 1 و 5/0 سطوح
 آويشن %5/0 از استفاده کهکردند  گزارش گوشتي های جوجه
 داشته مصرفي خوراک مقدار بر داری معني اثر اينکه بدون
 و شده غذايي تبديل ضريب و وزن افزايش مقادير باعث باشد،

 گردد. محسوب بيوتيک آنتي برای نيز خوبي جايگزين واندت مي
  اکسيدان، آنتي شده شناخته ترکيب ده دارای بيان شيرين

 بيست و ضدويروس بيولوژيک ماده هشت مسکن، رکيبت 6
 .(Mohiti Asli et al., 2010) است باکترياييضد فعال ماده
 و )باکتوسل پروبيوتيک افزودن اثر بررسي منظور به مطالعه اين

 عنوان به بيان شيرين و آويشن پودری عصاره ،(هايپروزيم
 ايمني، پاسخ بر تجاری های بيوتيک آنتي احتمالي جايگزين
 .شد انجام گوشتي های جوجه عملکرد وي خونی ها فراسنجه

 
 ها روش و مواد
  تيمار، 6 باي تصادف کامالً طرح قالب در شيآزما نيا

 تکرار هر در خروس( 7 و مرغ 7) جوجه قطعه 14 و تکرار 4
 + پايه جيره (1 بودند: زير موارد شامل تيمارها شد. انجام

 ليشني باسيلوس ،سوبتليس )باسيلوس هايپروزيم پروبيوتيک
 الکتيکي( اسيد پديوکوکوس و فاسيوم انتروکوکوس ،فورميس

 اسيد )پديوکوکوس باکتوسل + پايه جيره (2 ،تن( در گرم 500)
 )مخلوطي پروفيت + پايه جيره (3 ،تن( در گرم 500) الکتيکي(

 + بيان شيرين تن در گرم 134 + آويشن تن در گرم 134 از
 فيتوبيوتيک + پايه جيره (4 ،(هايپروزيم تن در گرم 732

 تن در گرم 300 + آويشن تن در گرم 300 از )مخلوطي
 بيوتيک آنتي + پايه جيره (6 و شاهد (5 ،(بيان شيرين
 اساسبر ای تغذيه برنامه .تن( در گرم 200) تتراسايکلين( )اکسي
 يک شامل 308 راس سويه پرورش راهنمای دفترچه توصيه
 تا 11 )سن مياني جيره ،(روزگي 10 تا 1 سن) آغازين جيره
 پايه جيره .باشد مي (روزگي 42 تا 25) پاياني و روزگي( 24
 مواد آناليز گرديد. تهيه رشد آريادان شرکت از آماده صورت به

 است. شده آورده 1 جدول در مذکور جيره چهار مغذی
 جيره کل به و شده مخلوط جيره مخلوط پيش با نيز کيوتيپروب

 رويشي پيکره از شده )تهيه آويشن پودری عصاره شد. افزوده
 باريج شرکت از گياه( ريشه از شده )تهيه بيان شيرين و گياه(

 مديريت گرديد. اضافه جيره به و شده تهيه کاشان اسانس
 شد. اعمال معمول استانداردهای با مطابق پرورشي و بهداشتي

 رشد عملکرد شد. گرفته نظر رد روز 42 پرورش دوره طول
 مصرفي خوراک و بدن وزن توزين طريق از گوشتي های جوجه
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 و ثبت روزگي 42 و 35 ،28 ،21 ،14 ،7 در هفتگي صورت به
 هر از پرنده دو دوره پايان در شد. تعيين غذايي تبديل ضريب
 انتخاب بود پن همان وزني ميانگين به نزديک وزنشان که تکرار

 خون آوری جمع و گردني رگ قطع روش به کشتار از پس و
 گلوکز، کلسترول، )آلبومين، سرم بيوشيميايي بررسي برای

  )مقدار گلوبولين( و گليسريد تری اسيد، اوريک تام، پروتئين
 هيته از پس و شد ختهير شيآزما لوله داخل به خون تريل ميلي 3

 شد( یريگ اندازه اسپکتوفتومتر توسط خون یدهايپيل مقدار سرم
 و خارج آنها شکمي محتويات کليه و شده کني  پوست

 بطني(، حفره چربي و ران سينه، الشه، )وزن الشه خصوصيات
 فابريسيوس( بورس و تيموس )طحال، لمفوئيدی های اندام وزن

 پانکراس( کبد، سنگدان، معده، )پيش گوارشي های اندام وزن و
 شد. گيری اندازه

 

 روزگی(  24تا  11روزگی(، دوره میانی ) 10تا  1پایه در دوره آغازین )  آنالیز مواد مغذی جیره -1جدول 
 روزگی( 42تا  25و دوره پایانی )

 )%( خوراک مواد آغازین دوره میانی دوره پایانی دوره

 ذرت 87/43 71/48 83/53
 نیپروتئ %44 ا،یسو کنجاله 14/46 36/41 39/37
 آفتابگردان روغن 50/5 09/6 18/5
 آهک سنگ 29/1 07/1 05/1
 فسفات میکلس ید 95/1 70/1 56/1
 م(یسد دی)کلر نمک 30/0 30/0 30/0
 نیونیمت -الی د 33/0 26/0 20/0
 نیزیل -ال 11/0 01/0 -
 1نهیتامیو مكمل 25/0 25/0 25/0
 2نرالهیم مكمل 25/0 25/0 25/0

 یمغذ مواد   
 کیلوگرم( بر )کیلوکالری انرژی 3050 3130 3160

 پروتئین درصد 21 20 5/18

 پروتئین به انرژی نسبت 145 156 171

 )%( )حداکثر( فیبرخام 5/3 5/3 5/3

 )%( خام چربی 5 9/5 9/5

 )%( دسترس قابل لیزین 15/1 07/1 96/0

 )%( دسترس قابل متیونین+سیستئین 9/0 8/0 76/0

 )%( دسترس قابل تریپتوفان 22/0 21/0 2/0

 )%( دسترس قابل فسفر 48/0 45/0 44/0

 )%( کلسیم 87/0 86/0 78/0

المللي؛  واحد بين 3500)کوله کلسيفرول(،  3Dالمللي؛ ويتامين  واحد بين 10000رتينيل استات(، -)ترانس Aبه ازای هر کيلوگرم جيره: ويتامين ها  ويتامينمقادير  :*
گرم؛  ميلي 5گرم؛ پيريدوکسين،  ميلي 6گرم؛ ربيوفالوين،  ميلي 3گرم؛ تيامين،  ميلي 3)مناديون(،  Kگرم؛ ويتامين  ميلي 60آلفا توکوفريل استات(،  -)دی ال Eويتامين 
 ()سيانوکوباالمين 12Bويتامين 

 2/0گرم؛ کبالت،  ميلي 1گرم؛ يد،  ميلي 10گرم؛ مس،  ميلي 60گرم؛ روی،  ميلي 100گرم؛ منگنز،  ميلي 60يلوگرم جيره: آهن، به ازای هر کمواد معدني مقادير  :*
 گرم. ميلي 15/0گرم؛ سلنيوم،  ميلي
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 پاسخ هومورال، ايمني سيستم وضعيت بررسي منظور به
 به SRBC (Sheep Red Blood Cells) عليه بادی آنتي

 از تکرار هر از پرنده دو روی بر هماگلوتيناسيون روش
 35 و 28 در ليتر( ميلي )يک رگي داخل تزريق طريق

 برای .(Cheema et al., 2003) شد بررسي روزگي
 عنوان به پرنده هر چپ پای سلولي، ايمني پاسخ سنجش

  مقدار 41 روز در و شده گرفته نظر در آزمايشي پای
 در که (PHA-P)ي پ-فيتوهماگلوتنين از ميکروگرم 100

 در زيرپوستي صورت به شده معلق PBS ليتر ميلي 1/0
 که راست پای و تزريق پا چهارم و سوم انگشتان بين پرده

 ميکروگرم 100 مقدار است )شاهد( کنترل پای عنوان به
PBS شده اعمال چپ پای در که صورت همان )به آن در 
 تورم ضخامت .شد تزريق تکرار هر از پرنده دو به بود(

 از قبل راست و چپ پاهای انگشتان پرده در شده ايجاد
 حساس کوليس توسط تزريق از پس ساعت 24 و تزريق

 ضخامت بين عددی اختالف و شده گيری اندازه فشار به
 عنوان به چپ( پای )در يکديگر از تزريق از بعد و قبل

 & Corrier) شد ثبت فيتوهماگلوتنين قيتزر به پاسخ

DeLoach, 1990). یباد آنتي تيتری گير اندازه منظور به 
 21 سن در مربوطه واکسن تزريق از بعد نيوکاسل، عليه

 دوی بعد مرحله و روزگي 28 در مرحله يک روزگي،
 روزگي 35 در يعني واکسن تزريق از پس هفته
 دو قفس هر ازی گير خونی برا انجام شد.ی گير خون
 دو بال سياهرگ از و انتخاب تصادفي طور به پرنده
 موردی باد آنتيی تيترها سپس .شد گرفته خون ليتر ميلي
 هيکل (.Kabir et al., 2004) شد تعيين آزمايشگاه در نظر
  باي تصادف کامالً طرح قالب در آمده بدستی ها داده

 وجود پرنده 14 تکرار هر در که تکرار 4 و ماريت 6
 شد. وتحليل هيتجز ريز مدل شرح به داشت

 
Yij= µ + Ti+ εij 

 

 نيانگيم اثر =µ مشاهده، هر مقدار =Yij آن در که

 ماندهيباق مقدار= εij و مختلف تيمارهای اثر =Ti جامعه،
 روش به ها نيانگيم سهيمقا آزمون از استفاده با باشد. يم

 های گروه اختالف (،LSD) دار معني اختالف حداقل
 .شد فرض (P≤05/0)ی دار معني سطح و بررسي آزمايشي

 
  نتایج

 عملکأأرد بأأر آزمايشأأي مختلأأف تيمارهأأایتأأأثير 
 نتأايج  اسأت.  آمأده  2 جأدول  در گوشأتي  هأای  جوجه
 پايأاني  دوره در کأه  دهد مي نشان آماریوتحليل  تجزيه

 افزودنتأثير   تحت غذايي تبديل ضريب کمترين ورشپر
 گوشأتي  های جوجه پايه جيره به هايپروزيم پروبيوتيک

 دار معنأي  آن اختالف شاهد تيمار با مقايسه در که است
 بأا  مقايسأه  در آزمايشأي  تيمارهأای  (.P≤05/0) است
 هأای  جوجأه  خوراک مصرف کاهش موجب شاهد تيمار

تأأثير   تحأت  خأوراک  مصأرف  کمترين که شدند گوشتي
 دار معنأي  آمأاری  لحاظ به آن اختالف که است 1 تيمار
 داری معنأي تأثير  آزمايشي تيمارهای (.P≤05/0) است

تأأثير   نداشأتند.  گوشتي های جوجه بدن وزن افزايش بر
 الشأأه خصوصأأيات بأأر آزمايشأأي مختلأأف تيمارهأأای

 نتأايج  اسأت.  آمأده  3 جأدول  در گوشأتي  هأای  جوجه
 تيمارهأای کأه   دهأد  مأي  نشأان  آمأاری تحليأل  و تجزيه

 نداشأتند.  داری معنأي  اثر الشه خصوصيات بر آزمايشي
ديأده شأد کأه     1سنگدان در تيمار  نسبي وزن باالترين

اختالف آن به لحاظ آماری با ساير تيمارهای آزمايشي 
باالترين وزن نسأبي بأورس    (.P≤05/0دار است ) معني

های  بيوتيک به جيره پايه جوجه افزودن آنتيتأثير تحت 
به لحاظ آمأاری   3گوشتي بوده که اختالف آن با تيمار 

  (.P≤05/0دار ثبت شد ) معني
تأثير تيمارهای مختلف آزمايشي بأر غلظأت سأرمي    

تأأام، گلوبأأولين،  آلبأأومين، کلسأأترول، گلأأوکز، پأأروتئين
 آمده است. 4اوريک در جدول  گليسريد و اسيد تری

 
 



 

 
 

 های گوشتی )گرم/گرم( تبدیل غذایی جوجه تیمارهای مختلف آزمایشی بر مصرف خوراک )گرم(، افزایش وزن بدن )گرم( و ضریب تأثیر -2جدول 
  دوره( در )گرم خوراک مصرف دوره( در )گرم بدن وزن افزایش غذایی تبدیل ضریب

 42 تا 0

 روزگی

 42 تا 28

 روزگی

 28 تا 14

 روزگی

 14 تا 0

 روزگی

 42 تا 0

 روزگی

 42 تا 28

 روزگی

 28 تا 14

 روزگی

 14 تا 0

 روزگی

 42 تا 0

 روزگی

 42 تا 28

 روزگی

 28 تا 14

 روزگی

 14 تا 0

 روزگی
 آزمایشی تیمارهای

84/1 b 65/1 83/1 32/1 97/2248 58/1117 84/814 55/256 90/4154 b 30/1950 31/1495 04/341 هایپروزیم 

94/1 ab 77/1 92/1 43/1 59/2224 80/1133 76/829 02/261 80/4322 ab 30/2030 09/1595 34/375 باکتوسل 

91/1 ab 84/1 78/1 30/1 11/2226 64/1101 61/852 85/271 70/4272 ab 00/2034 75/1519 46/355 +هایپروزیم بیان شیرینآویشن+ 

01/2 ab 89/1 91/1 39/1 53/2202 92/1133 60/802 01/266 90/4431 ab 60/2143 43/1540 83/370 +بیان شیرینآویشن 

96/1 a 96/1 74/1 36/1 19/2231 75/1161 85/812 59/256 40/4398 a 00/2285 19/1419 92/349 شاهد 

90/1 b 67/1 85/1 33/1 52/2311 46/1200 71/832 34/278 00/4404 ab90/2001 43/1542 18/372 بیوتیک آنتی 

 میانگین معیار اشتباه 54/9 12/52 74/71 66/117 28/5 98/12 70/36 01/44 03/0 05/0 05/0 03/0

 داری معنی سطح 1057/0 3173/0 0423/0 5718/0 0512/0 1459/0 4825/0 6080/0 1634/0 1375/0 0092/0 1320/0

a و bبرای اثر تيمار اختالف معني های دارای حروف غيرمشترک در هر ستون ، ميانگين ( 05/0دار دارند≥P.) 
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 های گوشتی )درصد وزن زنده( درونی جوجههای  تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه و اندامتأثیر  -3جدول 
 آزمایشی تیمارهای الشه چربی سینه بورس کبد سنگدان طحال

42/0 a 35/1 74/1 ab 13/0 08/29 52/0 89/74 هایپروزیم 

43/0 ab 17/1 79/1 ab 09/0 65/29 51/0 49/75 باکتوسل 

40/0 ab 14/1 72/1 b 07/0 40/30 43/0 63/76 +هایپروزیم بیان شیرینآویشن+ 

42/0 b 95/0 02/2 ab 08/0 71/28 44/0 43/75 +بیان شیرینآویشن 

41/0 ab 14/1 75/1 ab 12/0 05/29 51/0 95/75 شاهد 

43/0 ab 14/1 93/1 a 15/0 88/28 54/0 95/75 بیوتیک آنتی 

 میانگین معیار اشتباه 66/0 02/0 51/0 01/0 11/0 05/0 02/0

 داری معنی سطح 5706/0 0575/0 2400/0 0181/0 3618/0 0047/0 9841/0

a و bيبرای اثر تيمار اختالف معن های دارای حروف غيرمشترک در هر ستون ، ميانگين ( 05/0دار دارند≥P.) 

 
 لیتر( گرم در دسی های گوشتی )میلی تیمارهای آزمایشی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون جوجه تأثیر -4جدول 

 آزمایشی تیمارهای آلبومین کلسترول گلوکز تام پروتئین اسید اوریک گلیسرید تری گلوبولین

ab 83/1 a 61/146 03/5 a 26/5 75/136 ab 65/137 a 42/3 هایپروزیم 

bcd 43/1 b 18/126 96/5 bc 56/4 01/173 c 50/80 ab 12/3 باکتوسل 

a 21/2 b 03/130 84/4 ab 90/4 58/161 a 45/146 b 68/2 +هایپروزیم بیان شیرینآویشن+ 

abc 61/1 ab 11/138 18/5 abc 87/4 10/156 ab 45/133 ab 26/3 +بیان شیرینآویشن 

d 72/0 b 154/132 68/5 c 50/4 19/163 b 40/126 a 78/3 شاهد 

cd 97/0 ab 68/136 83/5 bc 71/4 10/156 c 20/94 a 74/3 بیوتیک آنتی 

 میانگین معیار اشتباه 15/0 69/3 84/4 08/0 33/0 93/2 15/0

 داری معنی سطح 0010/0 0001/0 2917/0 0001/0 1316/0 0020/0 0001/0

a ،b ،c و dهای دارای حروف غير مشترک در هر ستون برای اثر تيمار اختالف معني ، ميانگين ( 05/0دار دارند≥P.) 

 
تأثير  آلبومين سرمي غلظت بر آزمايشي تيمارهای

 نداشتند. شاهد تيمار با مقايسه در آماری لحاظ به داری معني
 را شاهد تيمار با مقايسه در کلسترول سرمي غلظت کمترين

 های جوجه پايه جيره به باکتوسل افزودن از حاصل تيمار
 باشد مي دار معني آماری لحاظ به آن اختالف که داشت گوشتي

(05/0≥P.) پايه جيره به روزيمهايپ افزودن همچنين 
 و تام پروتئين ميزان افزايش به منجر تيگوش های جوجه

 آماری لحاظ به آن اختالف شاهد تيمار با که شد گليسريد تری
 با مقايسه در 4 و 3 ،1 تيمارهای (.P≤05/0) بود دار معني
 که شدند گلوبولين سرمي غلظت افزايش به منجر شاهد تيمار

 (.P≤05/0) است دار معني نيز آماری لحاظ به آن اختالف
 ايمني پاسخ بر آزمايشي مختلف تيمارهایتأثير 

  .است شده داده نشان 5 جدول در گوشتي های جوجه
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 های گوشتی های ایمنی جوجه تیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه تأثیر -5جدول 
 آزمایشی تیمارهای B1 PHA SRBC السوتا

75/8 75/3 03/0 b 25/4 هایپروزیم 

25/9 50/3 03/0 a 00/6 باکتوسل 

25/8 00/3 04/0 ab 25/5 +هایپروزیم بیان شیرینآویشن+ 

00/8 25/2 03/0 ab 00/5 +بیان شیرینآویشن 

25/7 25/2 07/0 b 75/3 شاهد 

50/7 00/2 04/0 ab 25/5 بیوتیک آنتی 

 میانگین معیار اشتباه 35/0 01/0 51/0 50/0

 داری معنی سطح 0042/0 2613/0 127/0 0917/0

a و bيبرای اثر تيمار اختالف معن های دارای حروف غيرمشترک در هر ستون ، ميانگين ( 05/0دار دارند≥P.) 

 
 تيتر باالترينکه  داد نشان اریآمتحليل و تجزيه نتايج

 تحت (SRBC) گوسفندی قرمز های گلبول چالش عليه بادی آنتي
 های جوجه پايه جيره به باکتوسل افزودن از ناشي تيمارتأثير 

 است دار معني شاهد تيمار با آن اختالف که است گوشتي
(05/0≥P.) سويه دو عليه بادی آنتي تيتر بر آزمايشي تيمارهای 

 (،PHA) گلوتنينافيتوهم تزريق نداشتند. داری معنيتأثير  نيوکاسل
 اختالف با مختلف تيمارهای بين را پا انگشتان بين پرده ضخامت

  نداد. تغيير آماری لحاظ به داری معني
 
 بحث
 های جوجه عملکرد بر آزمايشي تيمارهایتأثير  نتايج از

 ابتدايي دوره در تيمارها که شود مي استنباط اينگونه گوشتي
 اين در شده مشاهده ايجنت نداشتند. عملکرد بر چنداني اثر پرورش
 کاهش که (2003) همکاران و Balachandar نتايج با آزمايش
 سطوح از استفاده در را تبديل ضريب بهبود و خوراک مصرف
 نتايج با ولي داشت مطابقتگرفتند  نتيجه پروبيوتيک مختلف

Kannan خوراک مصرف افزايش که (2007) ارانهمک و 
 گزارش ها پروبيوتيک مصرف نتيجه در را وشتيگ های جوجه

 نممک نتايج اين همخواني دمع لدلي ت.نداش وانيهمخ ند،کرد
 رايطش و استفاده مورد های ترکيب وعن در اوتتف لدلي هب تاس

 رشد افزايش طريق از ها پروبيوتيک .باشد ودهب ايشآزم
 باعث زا بيماری عوامل ميزان کاهش و مفيد های ميکروارگانيسم

 ,Chiang & Pan) شوند مي ميزبان روده ميکروبي تعادل بهبود

 در متشکله های کلوني روی بر بيوتکنولوژی طالعاتم (.2012
 نقش ميکروفلور ناي که دهد مي نشان حيوانات گوارش دستگاه

 نمايد. مي ءايفا گوارش دستگاه سطح در ها ژن بيان در مهمي
 گيری شکل آن، جذب و مغذی مواديند افر در سهولت
 و ای روده ايمني پاسخ کوسي،مو سد يکپارچگي خوني، عروق
 از استفاده باشد. مي جمله اين از روده اپيتليال سطح ترميم

 غذايي تبديل ضريب بهبود باعث طيور جيره در ها پروبيوتيک
 در مطلوبی ها یباکتر افزايش آن احتمالي دليل که شود، مي

 توسعه از که باشد مي ها الکتوباسيل ويژه به گوارشی مجرا
ی اسيدها توليد طريق از شياکليياشر مانند زا یبيماری ها یباکتر
 خنثي را آنها از حاصل سموم و کردهی جلوگير باکتريوسين و آلي
 هضم کاهش باعث گوارشی مجرا در سموم اين وجود کند. مي

 (.Jin et al., 1998) شود مي ازت به آنها شکستن و ها پروتئين
Mountzouris غذايي تبديل ضريب بهبود (2010) همکاران و 

 افزايش دليل به را پروبيوتيک با شده تغذيه گوشتيی ها جوجه
ی مضری ها آنزيم ازجمله کردند. عنوانی مغذ مواد هضم قابليت

 شود، مي پرنده سالمتي در اختالل سبب گوارش دستگاه در که
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 بتا و گلوکورونيداز بتا همانند گليکوزيدازهايي و آز اوره به توان مي
 پوششي بافت به الکتوباسيلها اتصال با .دکر اشاره گلوکوزيداز

 بتا و گلوکورونيداز بتا آز، اوره توليدکنندهی ها یباکتر فعاليت روده،
 تبديل ضريب احتمالي بهبود به منجر که يافته کاهش گلوکوزيداز

 .(Jin et al., 1998) شود مي غذايي
 اجزا نسبي وزن بر آزمايشي تيمارهایکه  داد نشان جينتا
 وزن باالترين عددی لحاظ به اما نداشتند داری معنيتأثير  الشه
 Ghazanfari بود. جيره به پروفيت افزودنتأثير  تحت الشه نسبي

 و ران درصد و الشه درصد افزايش ،Mohammadi (2015) و
 بيوتيک آنتي از استفاده هنگام به را ارشگو دستگاه وزن کاهش

 در آزمايش اين نتايج مطابق کردند. مشاهده فالووفسفوليپول
 ناهمکار و Loddi ،(2005) همکاران و Pelicano تحقيق

 از استفاده ترتيب به (2003) همکاران و Denli و (2000)
 برتأثيری  ويرجينامايسين بيوتيک آنتي و بيوتيک پری پروبيوتيک،

 و Kannan تحقيق در مقابل در .ندنداشت بطني چربي درصد
 Yusrizal و (2003) همکاران و Kalavathy ،(2007) همکاران

 باعث جيره در الکتوباسيلوس مکمل از استفاده Chan (2003) و
 همچنين شد. گوشتي های جوجه در بطني چربي درصد کاهش
 ميکروبي ضد اثرات با تواند مي ران و الشه نسبي وزن در افزايش
 وجود معايب ازجمله زيرا باشد، مرتبط دارويي گياهان

 و پروتئين تجزيه افزايش گوارش، دستگاه در مضر های ميکروب
 و پروتئين آميناسيوني دی فعاليت هضمي، مواد آمينه اسيدهای
 اثر در آنها تجزيه سرعت افزايش نيز و مصرفي آمينه اسيدهای

 و باشد مي ها ميکروب توسط آز اوره آنزيم قبيل از موادی ترشح
 جمعيت کاهش سبب دارويي گياهان کاربرد اينکه به توجه با

 تجزيه سرعترو  از اين شود، مي گوارش دستگاه مضر ميکروبي
 مقادير و يافته کاهش گوارشي مواد آمينه اسيدهای و پروتئين
 بهبود به منجر و شود مي ذخيره بدن در و جذب آنها از بيشتری

 چربي به پروتئين تبديل کاهش باعث آن دنبال به و الشه بازده
 يابد تجمع بدن در تواند مي نيز چربي کمتری مقادير و گرديده

(Nobakht & Eghdam Shahriar, 2010.)  نتايج حصولالبته 

 نژاد و سن مانندی بسيار عوامل تحت ها آزمايش در متفاوت
 وی تجار پروبيوتيک نوع و مصرف زمان جيره، ترکيب جوجه،

 .(Jin et al., 1998) کند مي تغيير پروبيوتيک مصرف مقدار
 باکتوسل حاوی مختلف تيمارهایتأثير  از آزمايشاين  نتايج

 کلسترول غلظت کاهش در (4 و 3 ،2 ،1 )تيمارهای هايپروزيم و
 های گزارش .حکايت دارد ريدسگلي تری و تام پروتئين افزايش و

 و خونيی فاکتورها بر ها پروبيوتيک اثرات با ارتباط در متناقضي
 (2008) همکاران و Dastar راستا اين در دارد. وجود ايمني

 بری اثر تپاکس، پروبيوتيک از استفاده کهدند کر گزارش
 مورد در ندارد. گوشتيی ها جوجه ايمنيی ها شاخص
 کردند گزارش Munro (2000) و Tannok خوني، یها فراسنجه

 گليسريد یتر و کلسترول کاهش سبب ها پروبيوتيک از استفاده که
 شيآزما در تحقيق اين نتايج مطابق گردد. مي ها جوجه یپالسما

Jin (1998) همکاران و، Fiorillo (2002)، Mohan همکاران و 
(1996)، Kalavathy و (2003) همکاران و Karimi Torshizi 
 طور به کيوتيپروب با شده مکمل گروه در سرم کلسترول (2005)

 در کلسترول بودن کمتر بود. شاهد پرندگان از کمتری دار يمعن
 تأثير از ناشي تواند مي پروبيوتيک حاوی یتيمارها پرندگان خون

 ها الکتوباسيل ويژه به روده ميکروبي فلور افزايش در پروبيوتيک
 و یصفراو یاسيدها در بيولوژيکي تغييرات با ها یباکتر اين باشد.

 و هضم کاهش باعث آنها یا روده -یکبد چرخه در اختالل
 (.Ali et al., 2001) شود مي ها چربي جذب

 جذب عدم يا جيره در غذايي  مواد کمبود اينکه به توجه با
 سيستم فعاليت کاهش باعث تواند مي روده سطح در آنها مناسب
 یانرژ افزايش نيز و جذب و هضم شرايط بهبود شود، ايمني
 سبب ها بيوتيک آنتي مصرف طريق از  خوراک متابوليسم قابل

 با ها بيوتيک آنتي ديگر،سوی  از گردد. مي مطلوب ايمني ايجاد
 زا بيماری یها یباکتر حذف طريق از باکتريايي جمعيت بر تأثير
 ايجاد سبب درنتيجه ،باشند اثرگذار ايمني سيستم بر توانند مي

 بدني منيا ستميس کيتحر و بهبود .شوند مطلوب و مؤثر ايمني
 شود: مشخص قيطر سه به است ممکن ها، کيوتيپروب لهيوس به
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 نوع از معموالً که ک،يستميسی باد يآنت ديتول شيافزا -1
 ها نتروفرونيا و G (IgG) و M (IgM)ی ها نيمنوگلوبوليا

ي مخاط سطوح دري موضعی باد يآنت ديتول شيافزا -2 هستند.
 نوع از معموالً ها یباد يآنت نوع نيا) روده وارهيد ليقب از بدن،
IgA طريق از که ماکروفاژها فعاليت افزايش -3 .(هستند 

 ,Fuller) گردد مي نمايان ها ميکروارگانيسم فاگوسيتوز افزايش

1997.) Panda والکيپروب کيوتيپروب اثر ،(2000) همکاران و 
 گروه در ؛کردندي بررسي گوشتی ها جوجهي منيا ستميس بر را

 با سهيمقا در گوسفند قرمز گلبول بهی باد يآنت پاسخ کيوتيپروب
 طريق از ها پروبيوتيک .بود باالتری دار يمعن طور به شاهد

 سبب ماکروفاژها کارآيي افزايش و ها یباد آنتي تعداد افزايش
 ,.Djouvinov et al) شوند مي ميزبان طبيعي مقاومت تحريک

2005.) Kabir از استفاده که کردند گزارش (2004) همکاران و 
 افزايش وی توليد عملکرد بهبود سبب پروتکسين پروبيوتيک

 همکاران و Rahimi شود. مي گوشتي یها جوجه ايمني توان
 در پروبيوتيک %1/0 از استفاده که کردند گزارش نيز (2003)

 تعداد دار معني افزايش سبب گوشتيی ها جوجه تغذيه
کرد  بيان توان مي کلي گيری نتيجه در .شود مي سفيدی ها گلبول

 بيان شيرين و آويشن و هايپروزيممانند  منابعي از استفاده که
 صفات در داری معني تغيير آماری لحاظ به مواردی در اگرچه
 حدودی تا که همين اما است نکرده ايجاد شده گيری اندازه
 در بيوتيک آنتي از استفاده نتايج حد در تحقيق اين های يافته
 اين به دادن اهميت نشانگر خود است گوشتي های جوجه جيره
 احتمالي های جايگزين صورت به آنها شدن مطرح و مواد
 نيازمند بهتر نتايج حصول برای طبيعتاً که است ها بيوتيک آنتي

  است. زمينه اين در بيشتری تحقيقات
 

 سپاسگزاری

 در مدرس تربيت دانشگاه فناوری و پژوهشي محترم معاون از
 سپاسگزاری صميمانه تحقيق اين انجام برای الزم بودجه مينتأ

 شود. مي
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Abstract 
    In this study, the effect of probiotics, extract powder of thyme (Thymus vulgaris L.) and licorice 

(Glycyrrhiza glabra L.) were investigated on blood parameters, immune response, carcass 

characteristics and performance of broilers. Three hundred and thirty six broiler chicks (Ross 308) 

were housed in a completely randomized design with six treatments, four replicates and 14 birds in 

each experimental unit and reared on litter for 42 days. The treatments consisted of 1) basal diet + 

probiotic Hyprozyme, 2) basal diet + Bactocell, 3) basal diet + Prophyt (extract powder thyme + 

Hyprozyme + licorice), 4) basal diet + Phytobiotic (extract powder thyme + licorice), 5) control and 

6) basal diet + antibiotic. The experimental diets were fed from day one until end of the experiment 

(day 42). Statistical analysis of data showed significant difference (P≤0.05) of FCR in probiotic 

Hyprozyme group ratio compared to the control group. Feed consumption was lowest (P≤0.05) in 

treatment 1 compared to others. The treatments had no significant effect on carcass characteristics. 

The relative weight of bursa Fabricius in antibiotic supplemented group was significantly different 

with treatment 3 (P≤0.05). Statistical analysis of the results showed significant difference (P≤0.05) 

of serum cholesterol in Bactocell group compared to control group. Addition of Haprozym to basal 

diet significantly increased (P≤0.05) the total protein and triglyceride levels compared to control 

group. Serum globulin was statistically higher (P≤0.05) in treatments 1, 3 and 4 compared to 

control group. The highest antibody titer against SRBC was observed in Bactocell group compared 

to control group (P≤0.05). Overall, it can be stated that the use of resources such as hypro-zyme 

(732gr/ton) and phytobiotic can be introduced as antibiotic alternatives in poultry production. 
 

Keyword: Thyme (Thymus vulgaris L.), bactocell, licorice (Glycyrrhiza glabra L.), hyprozyme, 

performance.  

 

 


