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  میکروبی جمعیت و ایمنی وضعیت عملکرد، بر (Ferula assa foetida) آنغوزه پودر اثر

 گوشتی های جوجه کور یها روده
 

 4مهری مهران و 3میرزایی حمیدرضا ،*2کاسمانی باقرزاده فرزاد ،1شادمانی محمد

 زابل هدانشگا دامی علوم گروه دانشیار، و استادیار ارشد، کارشناسی دانشجوی .4 و 3 ،2 ،1

 (21/2/1394 تصویب: تاریخ - 14/9/1393 دریافت: )تاریخ

 

 چکیده

 به درصد( 1 و 55/0 ،5/0 ،25/0 )صفر، آنغوزه گیاه پودر سطح 5 افزودن ریتأث یبررس منظور به

 های جوجه کور های روده میکروبی جمعیت و سلولی و هومورال ایمنی ،عملکرد بر غذایی جیرة

 4 تیمار، 5 با صادفیت امالًک طرح قالب در یشیآزما ،303 -راس ویةس مادة و نر مخلوط گوشتی

 سنی مرحلة در .شد جراا روزگی 22-42 و 1-21 سنی مراحل در تکرار هر در جوجه 10 و تکرار

 در آنغوزه درصد 55/0 حاوی جیرة با شده تغذیه پرندگان در نوز افزایش مقدار روزگی، 42-22

 ضریب بر روزگی 1-21 سنی مرحلة در آنغوزه افزودن .(>05/0P) بود بیشتر شاهد با مقایسه

 در خوراک تبدیل ضریب ،آزمایش دورة کل در اما (P>05/0) نداشت ثیریأت خوراک تبدیل

 .(>05/0P) بود کمتر شاهد با مقایسه در آنغوزه درصد 55/0 حاوی جیرة با شده تغذیه پرندگان

 ویروس هعلی باالتر بادی یآنت تیتر شاهد، با مقایسه رد ،آنغوزه مختلف سطوح با شده تغذیه پرندگان

 نیتروکلروبنزن ید با چالش ساعت 43 از پس تری قوی سلولی ایمنی پاسخ و برونشیت و نیوکاسل

 فابریسیوس بورس نسبی وزن آنغوزه، درصد 55/0 سطح با شده تغذیه پرندگان .(>05/0P) داشتند

 های یلالکتوباس جمعیت ،آنغوزه پودر افزودن (.>05/0P) داشتند شاهد گروه پرندگان از بیشتری

 سطح از استفاده که دهد یم نشان حاضر مطالعة نتایج .(>05/0P) داد افزایش را کور یها روده

 ،خوراک تبدیل ضریب بر گوشتی یها جوجه جیرة در آنغوزه دارویی گیاه پودر درصدی 55/0

 دارد. مثبت اثر کور یها روده یها یلالکتوباس جمعیت و سلولی و هومورال ایمنی

 

 ها. الکتوباسیل خوراک، تبدیل ضریب گوشتی، های جوجه هومورال، ایمنی آنغوزه، کلیدی: یها واژه

 
 مقدمه

 بدون مرغ پرورش بر مبنی صنعت طیور اخیر رویکرد

 گیاهان از استفاده به مردم تمایل نیز و کیوتیب یآنت

 حفظ ضمن که شیمیایی یها یافزودن جای به دارویی

 و بهداشتی سوء پیامدهای مطلوب، یها یژگیو

 قرار پژوهشگران ةهم توجه مورد ،دندارن محیطی زیست

 بارةدر ها گزارش .(Fatehi et al., 2004) است گرفته

 غذیةت در افزودنی عنوان به دارویی گیاهان از استفاده

 یها عصاره ها یشآزما برخی در که دهد یم نشان طیور

 مثبت تأثیر گوشتی یها جوجه رشد عملکرد بر گیاهی

 برخی در و (Langhout, 2000; Kamel, 2001) داشته

 ;Case et al., 1995) است بوده تأثیر یب دیگر

Botsoglou et al., 2002). 

 سبز نعناع گیاه پودر از استفاده مثال، عنوان به

(Mentha spicata) بر چندانی تأثیر طیور جیرة در 

 موجب آن درصدی 9 تا 2 سطوح ولی نداشت عملکرد
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 کیفیت ارتقای و روده میکروبی جمعیت ترکیب بهبود

 از استفاده اما (.Ghazaghi et al., 2014) شد گوشت

 Salvia) یگل میمر برگ پودر درصد 5/3 سطح

mirzayanii) موجب گوشتی یها جوجه جیرة در 

 شد کور یها روده میکروبی اکوسیستم و عملکرد بهبود

(Bagherzadeh Kasmani et al., 2015.) 

 موجود یدهایکاروتنوئ و فالوونوئیدها ،دهایساکار یپل

 بهبود و ها نیتوکیسا افزایش باعث دارویی گیاهان در

 و  B یها تیلنفوس و طبیعی کشندة یها سلول عملکرد

T گردند یم (AL-Kassie, 2009; Dong et al., 2007.) 

 دارویی گیاهان ضروری یها روغن یکروبیضدم خواص

 & Deans) است شده شناخته پیش ها مدت از نیز

Ritchie, 1987; Hammer et al., 1999.) 

 التین نام با (Ferula assa foetida) آنغوزه گیاه

Stiking assa چتریان تیرة از (Umelliflorae) جنس و 

Ferula)) .یا دوساله علفی گیاهانی چتریان رةیت است 

 و متناوب یها برگ ،یته انیم یاه ساقه با چندساله،

 چتری، نیآذ گل پهن، غالف و زیاد تقسیمات دارای

 پراکنش .ندهست فندقی دو ةمیو و دوجنسی یها گل

 در کنده انگشت و انجدان محلی یها نام با گیاه این

 جنوب و کرمان ،(تفتان یها دامنه) بلوچستان خراسان،

  .(Mozafarian, 2013) است فارس

 اسید ،ننیبتاپ ،ننیآلفاپ حاوی هآنغوز گیاه

 ،آلفافالندرن میرسین، کامفن، ،نیکلیس یتر گالبانیک،

 ،نیلیوفیبتاکار لیمونن، ،منیپاراس کارن،-9-دلتا

 فرولیک، اسید لوتئولین، ،استات ولیگوا دودکانول،

 و پروپانیل ایزوبوتیل، ،گوگرددار آلی ترکیبات

 ;Kavoosi & Rowshan, 2012) است فرون یآمبل

Sadraei et al., 2003). داروشناسی و زیستی مطالعات 

 ;Draper & Hadley, 1990) یدانیاکس یآنت فعالیت

Dehpour et al., 2009; Cavoosi & Rowshan,. 

 یقارچ ضد (،Lee et al., 2009) یروسیضدو (،2012

(Singh, 2007; Sitara et al., 2008; Angelini et al., 

 ,Aruna & Sivaramakrishnan) سرطان ضد (،2009

1992; Saleem et al., 2003،) ابتید ضد (Abu-

Zaiton, 2010،) اسپاسم ضد (Fatehi et al., 2004) و 

 گیاه (Kumar & singh, 2006) عضالت گیکنند شل

 است. داده نشان را آنغوزه

 در آنغوزه عصارة گرم یلیم 55 صفاقی درون تزریق

 و خون دیسریگل یتر سطوح کاهش موجب ها موش

 دستگاه عملکرد بهبود همچنین و کبدی یها میآنز

 اثر بررسی اما (Ayoubi et al., 2013) شد تولیدمثل

 است؛ نشده گزارش تاکنون طیور در آنغوزه از استفاده

 ،گیاه این بسیار دارویی ارزش به توجه با بنابراین،

 سطوح افزودن آثار بررسی منظور به حاضر مطالعة

 پاسخ ،عملکرد بر غذایی، جیرة در آنغوزه پودر مختلف

 یها جوجه کور یها روده میکروبی جمعیت و ایمنی

 .گرفت انجام گوشتی

 

 ها روش و مواد

 و نر مخلوط گوشتی ةجوج قطعه 233 با آزمایش این

 در 938 -راس تجاری سویة آمیختة روزة یک مادة

 43 و تکرار 6 تیمار، 5 شامل تصادفی کامالً طرح قالب

 برای آزمایشی های جیره شد. انجام تکرار هر در هجوج

 روزگی( 22-62) رشد و روزگی( 4-24) آغازین دورة

 گوشتی های جوجه شدة توصیه نیازهای اساس بر

(NRC, 1994) (.4 )جدول شد تنظیم  

 در مخلوط، صورت به آنغوزهه گیا برگ و ساقه

 استان در واقع )بیدزرد( فسا منطقة در تابستان فصل

ة تاز برگ و ساقه شد. برداشت دستی روش به سفار

 نسبی رطوبت مناسب،ة تهوی با تاریکی اتاق در گیاه

 پنج مدت بهگراد  ة سانتیدرج 28 دمای و درصد 63

 ,.Díaz-Maroto et al) دش آسیاب سپس و خشک روز

 در آنغوزه پودر آزمایشی، تیمارهای تهیة برای (.2003

 جایگزین درصد 4 و 55/3 ،53/3 ،25/3 صفر، سطوح

 شد. پایه جیرة در برنج پوستة

عملکرد، پاسخ سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی 

 ایلئوم، متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بودند. هر

 اختالف روی از آزمایشی واحدهای خوراک مصرف هفته

و  هفته ابتدای در شده ه اختصاص داد خوراک مقدار بین

 ابتدای در .شد تعیین تههف آخر در باقیمانده خوراک

 ها آن وزن میانگین و کشی وزن ها جوجه پرورش، دورة

 واحد هر های جوجه هفته تمام هر پایان در شد. محاسبه

 وزن میانگین صورت به نتایج و کشی شدند وزن آزمایشی

 به ساعت 9حدود  کشی وزن از قبل گردید. یادداشت

 در وزن شافزای محاسبة برای شد. داده گرسنگی ها جوجه
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 مراحل ابتدا و انتهای وزن اختالف زمانی، مقطع هر

 هر در تبدیل خوراک شد. ضریب تعیین پرورش مختلف

 وزن افزایش بر خوراک مصرف تقسیم از پرورش، مقطع

 محاسبه شد. مقطع همان در
 

 پایه جیرة شیمیایی ترکیب و خوراکی مواد .4 جدول
 روزگی( 22-62) رشد جیرة  روزگی( 4-24) آغازین جیرة (درصد) خوراکی مادة

 83/69  65/59 ذرت

 39/28  33/95 سویا کنجالة

 33/45  - گندم

 34/9  83/2 ذرت گلوتن

 33/5  28/9 گردان آفتاب روغن

 95/4  65/4 فسفات کلسیم دی

 96/4  54/4 صدف پودر
 33/4  33/4 برنج پوستة

 96/3  23/3 سدیم کربنات بی
 25/3  25/3 *ویتامینی مکمل

 25/3  25/3 **معدنی مواد مکمل

- DL 22/3  23/3 متیونین 
L- 43/3  42/3 هیدروکلرید لیزین 
L- 49/3  42/3 ترئونین 

 36/3  34/3 طعام نمک
 E -  39/3 ویتامین

 433  433 جمع

            شده محاسبه مغذی مواد مقدار

 9433  9333 (کیلوگرم بر کیلوکالری) متابولیسم قابل انرژی

 24/23  33/22 )درصد( خام پروتئین

 33/3  33/4 )درصد( کلسیم
 62/3  65/3 )درصد( غیرفیتاته فسفر
 33/4  43/4  )درصد( لیزین

 58/3  33/3 )درصد( سیستئین + متیونین

 55/3  82/3 )درصد( ترئونین

 23/3  22/3 )درصد( تریپتوفان

 )از E ویتامین ؛IU 2433 کلسیفرول، کوله ؛IU 44533 ،(vitamin A acetate )از  Aویتامین جیره: هرکیلوگرم ازای به شده تأمین های یتامینو مکمل* 
DL-α-tocopheryl acetate،) IU 22ویتامین ؛ B12، mg 43/3ریبوفالوین، ؛ mg 6/6آمید یکوتینن ؛، mg 63پنتوتنات، کلسیم ؛ mg 95منادیون منادیون ؛( 

 ؛mg 543 کلراید، کولین ؛mg 4 بیوتین، ؛mg 43 پیریدوکسین، ؛mg 9 تیامین، ؛mg 83/3 اسید، فولیک ؛mg 53/4 نول(،پیریمیدی متیل ید
 .mg 425 ،کوئین یاتوکس
 ؛mg 53 (،FeSo4.7H2O )از آهن ؛mg 55 (،ZnO )از روی ؛mg 45 (،MnSo4.H2O )از منگنز جیره: کیلوگرم هر ازای به شده تأمین معدنی مکمل** 
 .mg 44/3 مولیبدن، ؛mg 23/3 (،Co2O3) کبالت ؛mg 93/3 سلنیم، ؛mg 8/4 [،Ca(IO3)2.H2O ]از ید ؛mg 8 (،CuSO4.5H2O )از مس

 

 قرمز گلبول درصد 5/3 سوسپانسیون میکرولیتر 233

 روزهای در ،ها جوجه به بالی ورید طریق از گوسفندی،

 هر از پس هفته یک و شد تزریق آزمایش دورة 28 و 48

 یریگ خون ثانویه، و اولیه ایمنی پاسخ تعیین برای تزریق

 و B1 نیوکاسل بیماری علیه واکسیناسیون گرفت. صورت

 در دوباره و 46 و 5 روزهای در ترتیب بهH120  برونشیت

 62 روز در شد. انجام آزمایش دورة 28 و 24 روزهای

 برای آزمایشی واحد هر در پرنده دو آزمایش، دورة

 و نیوکاسل ویروس علیه بادی یآنت تیتر گیری اندازه

 سلولی، ایمنی ارزیابی برای .شدند گیری خون برونشیت

 بدون ناحیة پوست از مربع متر یسانت 43 روزگی، 95 در

 233 با آزمایشی واحد هر از پرنده 2 بال زیر پر

 در گرم میلی 4 غلظت بهDNCB  محلول از میکرولیتر

 و چالش (v/v 6:4) استون و زیتون روغن لیتر میلی

 از پس ساعت 68 و 26 ،42 پوست ضخامت افزایش

  شد. یریگ اندازه دیجیتال کولیس با چالش
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 دو آزمایشی واحد هر از ،پرورش ةدور 62 روز در

 واحد، هر وزنی میانگین با مشابه وزن با پرنده قطعه

 یها روده محتویات از سپس و شدند کشتار و انتخاب

 برداشته میکروبی کشت برای نهنمو گرم یک ها آن کور

 و آگار آراس ام آگار، یکانک مک کشت های محیط شد.

 برای ترتیب به ایتالیا( )لیوفیلکم، آگار کانت پلیت

 و ها یلالکتوباس ،یشیاکلیاشر های باکتری شمارش

  شدند. استفاده کل میکروبی جمعیت

 آماری افزار نرم از استفاده با آزمایش های داده

SAS (SAS, 2001) مورد صفات یانگینم و تجزیه 

 شدند. مقایسه توکی آزمون از استفاده با بررسی

 :بود زیر صورت به طرح نیا یآمار مدل

Yij= μ + Ti + eij. 

 

   :آن در که

Yij، ؛آزمایش در مشاهدات از هریک عددی مقدار 

μ، ؛جمعیت نیانگیم Ti، و غذایی جیرة اثر eij= یخطا 

 است. شیآزما

 بحث و نتایج

 با شده تغذیه های پرنده وزن افزایش آغازین، دورة در

 از کمتر آنغوزه درصد 4 و درصد 25/3 حاوی جیرة

 تیمارهای بین اما (2 جدول ؛>35/3P) بود شاهد

 دار معنا تفاوت آنغوزه درصد 55/3 و درصد 5/3 شاهد،

 پرندگان وزن افزایش رشد، دورة در (.<35/3P) نبود

 از بیشتر آنغوزه درصد 55/3 اویح جیرة با شده تغذیه

 بود آنغوزه درصد 5/3 و 25/3 شاهد، گروه پرندگان

(35/3P<). افزایش هرچند نیز آزمایش دورة کل در 

 بود، مقدار بیشترین آنغوزه درصد 55/3 تیمار در وزن

 دار معنا درصد 4 و شاهد تیمارهای با آن تفاوت اما

 نبود.

 دورة در غذایی جیرة به آنغوزه پودر افزودن

 خوراک مصرف آزمایش دورة کل و رشد آغازین،

 نشد موجب مختلف تیمارهای در را متفاوتی

(35/3P>) کل و رشد دورة در غذایی تبدیل ضریب اما 

 حاوی جیرة با شده تغذیه پرندگان در آزمایش دورة

 .(>35/3P) بود مقدار کمترین آنغوزه درصد 55/3

 
 پرورش مختلف های ه دور در گوشتی های جوجه عملکرد بر نغوزهآ گیاه پودر افزودن اثر .2 جدول

   )درصد( آنغوزه
 پرورش ةدور

P-value +*SEM 4 55/3 5/3 25/3 صفر 

 (یروزگ 4-24) آغازین       

333/3 43/5 bc423 ab495 ab464 c535 a452 گرم( وزن افزایش( 

 )گرم( خوراک مصرف 4344 343 4334 334 352 35/5 246/3

 غذایی تبدیل ضریب 56/4 42/4 55/4 54/4 54/4 344/3 483/3

 (یروزگ 22 -62) رشد       

339/3 24/44 
ab4524 a4443 b4683 b4654 b4533 گرم( وزن افزایش( 

 )گرم( خوراک مصرف 2538 2553 2558 2552 2554 43/55 322/3

334/3 348/3 a53/4 b55/4 a56/4 a55/4 a59/4 غذایی تبدیل ضریب 

 (یروزگ 4-62) دوره کل       

332/3 93/48 
ab2464 a2254 b2425 b2356 ab2454 گرم( وزن افزایش( 

 )گرم( خوراک مصرف 9433 9543 9586 9566 9568 45/24 598/3

335/3 346/3 
a44/4 b54/4 a48/4 a54/4 a45/4 غذایی تبدیل ضریب 

:a-c است عنادارم تفاوت دهندة نشان ردیف هر در غیرمشابه حروف (35/3 >P.) 

:SEM* کل میانگین برای استاندارد خطای 

 

 پرندگان آزمایش، دورة پایان در ،حاضر مطالعة در

 هگیا پودر درصد 55/3 حاوی جیرة کنندة دریافت

 خوراک راندمان و رشد نظر از بهتری عملکرد آنغوزه

 از ناشی تواند یم عملکرد در بهبود این دادند. نشان

 گیاهان ضدباکتریایی اثر و هضمی مواد ترشح تحریک

 ,.Kamel et al., 2001; Alcicek et al) باشد دارویی

2003; Garcia et al., 2007.) ضروری یها روغن 

 فعالیت بر مفیدی راتیثتأ دارویی گیاهان در موجود
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 از نیز و مصرفی خوراک از یور بهره بهبود و گوارشی

 های وارگانیسمیکرم جمله از مزاحم عوامل بردن بین

 دارند خوراکی مواد و گوارش دستگاه در موجود مضر

(Ultee et al., 1999; Botsoglou et al., 2002.) بهبود 

 به درصد 55/3 تیمار با شده تغذیه پرندگان عملکرد

 جمعیت بر تیمار این که است مثبتی اثر سبب

 داشته ها جوجه ایمنی سیستم و روده های یلالکتوباس

 جمعیت افزایش (.5 و 6 ،9 های جدول) است

 پاتوژن های یباکتر رقابتی مهار طریق از ها الکتوباسیل

 & Patterson) شود یم طیور عملکرد بهبود موجب

Burkholder, 2003; Chen et al., 2012.) 

 که آنغوزه ضروری روغن اصلی ترکیبات از یکی

 است آلفاپینن دهد، یم تشکیل را  آن درصد 2/42

(Sadraei, 2003). ضروری روغن درصد 45 ماده این 

 & Ghazalah) دهد یم تشکیل نیز را رزماری برگ

Ali, 2008). 2 و 4 ،5/3 صفر، سطوح که یا مطالعه در 

 گوشتی یها جوجه جیرة در رزماری برگ درصد

 بهبود موجب درصد 5/3 سطح تیمار بود، شده استفاده

 کیباتتر به بهبود این گردید. خوراک راندمان و رشد

 نسبت رزماری گیاه در موجود آلفاپینن یژهو به فنولیک

 و اکسیدانی یآنت خاصیت دارای که شد داده

 هستند ایمنی سیستم عملکرد بهبوددهندة

(Ghazalah & Ali, 2008). چون فالونوئیدی ترکیبات 

 در فرون یآمبل پینن، فرولیک، اسید لوتئولین،

 این که رددا وجود آنغوزه گیاه هوایی یها اندام

 اکسیدانی یآنت خواص دارای فالونوئیدی ترکیبات

 ;Dehpour et al., 2009) هستند باالیی بسیار

Kavoosi & Rowshan, 2012) بهبود طریق از و 

 ها آن عملکرد پرندگان سالمت و ایمنی سیستم فعالیت

  .اند داده ارتقا را

 در گوسفندی قرمز گلبول علیه بادی آنتی اولیة تیتر

 آنغوزه درصد 55/3 حاوی جیرة با شده تغذیه دگانپرن

 (.9 جدول ؛>35/3P) بود شاهد گروه پرندگان از بیشتر

 در گوسفندی قرمز گلبول علیه بادی آنتی ثانویة تیتر

 بود مقدار بیشترین آنغوزه درصد 53/3 و 55/3 تیمارهای

(35/3P<). آنغوزه حاوی های جیره با شده تغذیه پرندگان 

 بادی آنتی تیتر برونشیت و نیوکاسل ویروس با چالش در

 .(>35/3P) کردند تولید بیشتری
 

 عیار و گوسفند قرمز گلبول علیه تولیدشده بادی آنتی بر گوشتی جوجة غذایی جیرة به آنغوزه گیاه پودر افزودن اثر .9 جدول
 (Log2) برونشیت و نیوکاسل ویروس علیه تولیدشده پادتن

 آنغوزه
 )درصد(

 گلبول علیه بادی یآنت یةلاو تیتر
 گوسفندی قرمز

 علیه بادی یآنت ثانویة تیتر
 گوسفندی قرمز گلبول

 علیه بادی یآنت تیتر
 نیوکاسل ویروس

 علیه بادی یآنت تیتر
 برونشیت ویروس

 b33/6 c5/4 b33/5 b533/2 صفر
25/3 b55/9 b5/6 a33/8 a333/4 
53/3 ab33/5 a55/5 a25/5 a553/5 
55/3 a55/4 a25/5 a55/5 a533/4 
4 b33/6 b33/5 a25/5 a253/4 

+*SEM 964/3 593/3 944/3 939/3 
P-value 344/3 333/3 336/3 333/3 

:a-b است دار معنا تفاوت دهندة نشان ستون هر در غیرمشابه حروف (35/3 >P.) 
:SEM* کل میانگین برای استاندارد خطای 

 

 اثر یشترینب دارای آلفاپینن ها، منوترپن بین در

 و آلفاپینن است. ایمنی سیستم بر کنندگی تحریک

 اثر دارای هستند، آنغوزه مؤثرة ترکیبات از که لیمونن

 و بوده طبیعی کشندة های سلول بر کنندگی تحریک

 کنند می فعال CD69 بیان طریق از را ها لنفوسیت

(Kedzia et al., 1998.) پودر مثبت اثر آزمایش، این در 

 بهبود بر آن اثر از ناشی هومورال ایمنی سیستم بر آنغوزه

  (.6 )جدول است بوده فابریسیوس بورس وزن افزایش

 42 آنغوزه، حاوی های جیره با شده تغذیه پرندگان

 نیتروکلروبنزن دی با پوست چالش از پس ساعت 68 و

(DNCB) در را بیشتری پوست ضخامت افزایش 

 ؛>35/3P) دنددا نشان شاهد گروه پرندگان با مقایسه
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 ضخامت یشترینب چالش، از پس ساعت 26 .(6 جدول

 و شد مشاهده آنغوزه درصد 55/3 تیمار در پوست

 53/3 و 25/3 تیمارهای در پوست ضخامت افزایش

 وزن .(>35/3P) بود شاهد از بیشتر نیز آنغوزه درصد

 نبود متفاوت مختلف تیمارهای بین طحال بینس

(35/3<P) در فابریسیوس بورس نسبی وزن اما 

 دریافت آنغوزه درصد 55/3 حاوی ةجیر که پرندگانی

 .(>35/3P) بود شاهد گروه پرندگان از تریشب ،کردند
 

  لنفاوی های اندام نسبی وزن بر گوشتی جوجة غذایی جیرة به آنغوزه گیاه پودر افزودن اثر .6 جدول

 (DNCB) نیتروکلروبنزن ید با چالش در متر( )میلی پوست ضخامت افزایش و بدن( وزن گرم 433 در )گرم

 فابرسیوس بورس طحال DNCB12 DNCB24 DNCB48 )درصد( آنغوزه

 c463/3 c225/3 b482/3 453/3 صفر
b232/3 

25/3 ab262/3 b645/3 a522/3 426/3 
ab242/3 

53/3 a252/3 b952/3 a683/3 429/3 
ab249/3 

55/3 a285/3 a553/3 a935/3 423/3 
a246/3 

4 ab245/3 bc925/3 a632/3 499/3 
ab249/3 

*SEM 342/3 325/3 323/3 359/3 334/3 

P-value 334/3 333/3 333/3 684/3 395/3 

:a-c است دار معنا تفاوت دهندة نشان ستون هر در غیرمشابه حروف (35/3 >P.) 

:SEM
 کل میانگین برای استاندارد خطای *

 

 و گالبانیک د)اسی دار ترپن کوئی سیس های کومارین

 اثر دارای آنغوزه در موجود (فرون آمبلی

 ,Egan) هستند سلولی ایمنی پاسخ بر کنندگی تحریک

 ،+CD4 های سلول تعداد ترکیبات این (.1990

CD25+ و FoxP3+ های سلول T طور به را 

 های سلول پاسخ و داده افزایش طحال در سیستماتیک

T به را Hsp70 تأثیر جنتای این کنند. می تقویت 

 تأیید را سلولی ایمنی سیستم بر غذایی های جیره

  (.De Cássia da Silveira e Sá et al., 2013) کند می

 موش در است، آنغوزه مؤثرة ترکیبات از که لیمونن

 کل سفید، های گلبول تعداد افزایش موجب

 تولیدکنندة های سلول و تولیدشده های بادی آنتی

 مغز و فابریسیوس بورس تیموس، طحال، در بادی آنتی

 (.Raphael & Kuttan, 2003) شد استخوان قرمز

 باکتری جمعیت بر آزمایشی تیمارهای اثر

 (5 )جدول ها باکتری کل جمعیت و اشریشیاکلی

 کمترین عددی نظر از اما (P>35/3) نبود دار معنا

 4 و 55/3 هایتیمار به مربوط اشریشیاکلی جمعیت

 های جیره با شده تغذیه رندگانپ .بود آنغوزه درصد

 جمعیت شاهد گروه پرندگان از آنغوزه گیاه پودر حاوی

 داشتند. بیشتری الکتوباسیل

 pHبا کاهش  دارویی گیاهان ضروریهای  روغن

ها  دستگاه گوارش شرایط را برای رشد الکتوباسیل

ای را بهبود  کنند و کارکرد ایمنی روده مناسب می

نیز  حاضر آزمایش در (.Lee et al., 2004)بخشند  می

 دکر تحریک راها  الکتوباسیل رشدگیاه آنغوزه،  پودر

دستگاه گوارش در  pHکه احتماالً در اثر کاهش 

شدن شرایط  کنندة آنغوزه و فراهم های دریافت گروه

 هاست. مناسب برای رشد این باکتری

 
 جوجة غذایی جیرة به آنغوزه گیاه پودر افزودن اثر .5 جدول

 گوشتی های جوجه ایلئوم میکروبی یتجمع بر شتیگو

(Log CFUg-1) 
 آنغوزه

 )درصد(
 ها یلالکتوباس اشریشیاکلی

 جمعیت کل

 باکتریایی

 b42/3 35/43 89/43 صفر

25/3 86/43 a93/43 34/43 

53/3 46/43 a54/43 59/43 

55/3 44/43 a54/43 88/43 

4 43/43 a59/43 42/44 
*SEM 462/3 336/3 334/3 

P-value 295/3 333/3 949/3 
:a-b است معنادار تفاوت دهندة نشان ستون هر در غیرمشابه حروف (35/3 >P.) 

:SEM
 .کل میانگین برای استاندارد خطای *
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 خاصیت آنغوزه اسانس در موجود گالبانیک اسید

 با کوشی هم اثر و دارد قوی کشی میکروب

 علیه سفالکسین و جی سیلین پنی های بیوتیک آنتی

 ,.Shahverdi et al) دارد آئروس استافیلوکوکوس

 های ایزوله در انتشار مکانیسم مهار طریق از که (2007

 ها آن رفتن بین از موجب بیوتیک آنتی به مقاوم

 نظیر منفی گرم های باکتری در اما شود. می

 دوست چربی عوامل نفوذ خارجی غشای اشریشیاکلی،

 مقاومت مسئله این که دهد می کاهش را گریز آب و

 با مقایسه در را منفی گرم های باکتری بیشتر

 خاطر به اسید گالبانیک شود. می موجب ها مثبت گرم

 های باکتری غشای از عبور به قادر گریز آب ماهیت

 در دخیل های پروتئین مهار و اشریشیاکلی منفی گرم

 که (Fazly Bazzaz et al., 2010) نیست انتشار

 بر آزمایش این در آنغوزه تأثیرنداشتن کنندة  توجیه

 است. اشریشیاکلی های باکتری جمعیت

 

 کلی گیری نتیجه

 در درصد 55/3 سطح در آنغوزه گیاه پودر از استفاده

 بهبود موجب گوشتی های جوجه رشد دورة جیرة

 همچنین، شود. می غذایی تبدیل ضریب و وزن افزایش

 سلولی و لهومورا ایمنی سیستم کارایی افزایش باعث

 تغییر با و شده زا بیماری عوامل مقابل در بدن

 جمعیت افزایش روده، میکروبی اکوسیستم

 نتایج به توجه با بنابراین، .دارد پی در را ها الکتوباسیل

 گیاه پودر درصد 55/3 سطح زا استفاده تحقیق، این

 توصیه گوشتی یها جوجه رشد دورة ةجیر در آنغوزه

 .شود یم
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ABSTRACT 

This research was conducted to evaluate the effects of adding five levels of Ferula assa foetida powder 

(0, 0.25, 0.50, 0.75 and 1 percent of diet) on performance, humoral and cellular immune status and cecal 

microbial population. A total of 200 one-day-old mixed sex Ross 308 broiler chicks were randomly 

assigned to 5 experimental groups with each four replicates and 10 birds in each replicate, using to a 

completely randomized design. Experimental periods were as 1-21 and 22-42 days of age. During 22-42 

days of age, the highest body weight gain (BWG) was observed in birds fed diet containing 0.75% Ferula 

assa foetida (FAF). At 1-21 days of age, adding FAF to the diet did not affect FCR (P>0.05) but at 22-42 

days of age the lowest FCR was observed in birds fed 0.75% FAF compared to control group (P<0.05). 

Birds fed FAF, had higher antibody titer against NDV, IB and cellular immunity 48h after challenging 

with 2,4-Dinitrochlorobenzene (P<0.05). Birds fed 0.75 percent FAF, had higher relative bursa of 

Fabricius weight compared to birds in control group (P<0.05). Cecal lactobacilli population improved by 

using FAF in diet (P<0.05). Result of this experiment showed that using 0.75% FAF powder in diet of 

broilers could improve FCR, humoral and cellular immune responses as well as cecal lactobacilli 

population. 
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