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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ،1ﺟﻤﺎل ﺳﯿﻒ دواﺗﯽ ،2ﺻﯿﺎد ﺳﯿﻒ زاده ،3ﻓﺮزاد ﻣﯿﺮزاﺋﯽ آﻗﺠﻪ ﻗﺸﻼق ،4ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪي ﺑﻨﻤﺎر
5
و وﺣﯿﺪ واﺣﺪي

4

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮهﻣﻮم در ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎي ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ
از ﺗﻔﺮﯾﺦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪ .در روز 14ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ 324 ،ﻋﺪد ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺳﻮﯾﻪ راس  308ﺗﻮزﯾﻦ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در  6ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ  3ﺗﮑﺮار و ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺎﻣﻞ  18ﻋﺪد ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻫﺪ )ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ(،
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ آب اﺳﺘﺮﯾﻞ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺤﻠﻮل  600 ،300 ،150و  1200ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺼﺎره ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
در  60ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ آب اﺳﺘﺮﯾﻞ ،در روز  15ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ آﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ در روز  15اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ درآوري ،وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه و
ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) .(p>0/05اﻣﺎ در ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎي ﮐﻪ  1200ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺼﺎره
ﺑﺮه ﻣﻮم ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدي ﺑﻮد.
ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺮه ﻣﻮم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ،وزن ﺑﺪن ،اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ و ﺿﺮﯾﺐ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﻞ دورهﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ) .(p>0/05ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺘﯽﺑﺎديﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ  SRBCدر
 28روزﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوهﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح  600 ،300و  1200ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺼﺎره ﺑﺮه ﻣﻮم و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ در آﻧﺘﯽﺑﺎدي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ) .(p<0/06در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ 150
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺼﺎره ﺑﺮه ﻣﻮم ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎدي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﺪ ) .(p<0/05ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎديﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ  SRBCدر  35روزﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮه ﻣﻮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎدي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ) .(p<0/05ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮ
ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎي ﺑﺎرور در روز  15اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺷﻮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﻋﺼﺎره ﺑﺮهﻣﻮم ،ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﯾﮏ روزه و
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺑﺎ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮخ ﺟﻮﺟﻪ درآوري ،وزن
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ،ﮐﺎﻫ ﺶ ﻧﺮخ ﺗﻠﻔﺎت ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دام
و ﻃﯿﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺟﯿﺮه ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(19،1ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ
ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﻓﻦآوري ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﯽ و ﻓﺮﮐﺖ
) (36ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در اﯾﻦ روش اﻓﺰودﻧﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اواﺧﺮ دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ،اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎي
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ آﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ ،ﻫﻀﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از
ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد ) .(36ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺧﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻮارش ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ ،ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ژنﻫﺎي روده ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ،رﺷﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻮﺷﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ).(13
از اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﺟﯿﺮه دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ ،ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ،ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﺑﺮه ﻣﻮم را
ﻧﺎم ﺑﺮد ) .(24ﺑﺮهﻣﻮم آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

از رزﯾﻦﻫﺎي درﺧﺘﺎن و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻤﻊآوري ﮐﺮده و در ﮐﯿﺴﻪ
ﮔﺮده ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوري رزﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﺰاق و ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﺮﺷﺤﺎت زﻧﺒﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮم ﺑﺎ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎدهاي رزﯾﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮه ﻣﻮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ) .(34روﻏﻦﻫﺎي ﻓﺮار ﺑﺮه ﻣﻮم داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ) ،(23آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪهي ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .(11ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد اﺳﺘﺮﻫﺎي ﮐﺎﻓﯿﺌﻨﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) .(25ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎﻧﮕﻮوﯾﻨﮓ ) (30ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺮه ﻣﻮم ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎي از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮ وزن ﺑﺪن ،اﻓﺰاﯾﺶ وزن
روزاﻧﻪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻠﻔﺎت در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(33ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮه ﻣﻮم )آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ،ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،ﺿﺪ
وﯾﺮوﺳﯽ و  (...ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ در ﺑﺎرهي اﺛﺮات ﺗﺰرﯾﻖ
داﺧﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮات ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ
و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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 4 ،3 ،1و  -5داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ دام و داﻧﺸﯿﺎر و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ
 -2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ) ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول(jseifdavati@uma.ac.ir :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1396/12/2 :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1396/2/27 :

بررسی اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم بر عملکرد رشد و وضعیت سیستم ایمنی جوجههای گوشتی 2 ................................................................

جدول  -8اجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجههای گوشتی طبق توصیه )29( NRC
Table 1. The ingredients and nutrients composition of broiler chickens diets
اجزای خوراک ()%
دانه ذرت
کنجاله سویا
روغن گیاهی
دی کلسیم فسفات
پودر صدف
مکمل ویتامینه
مکمل معدنی

دورههای پرورش
88-32روزگی
8-80روزگی
33/30
43/33
2
8/30
8/23
0/33
0/33

33/33
44/43
4/30
8/90
8/80
0/32
0/32

ترکیب شیمیایی
انرژی قابل متابولیسم ()kcal/kg
پروتئین خام ()%
فسفر قابل دسترس ()%
متیونین +سیستین ()%
آرژنین ()%
تریپتوفان ()%
سدیم ()%

دورههای پرورش
8-80روزگی 88-32روزگی
2683/8
22/983
0/3089
0/3636
8/383
0/2663
0/0388

4024/8
86/33
0/336
0/3062
8/438
0/4433
0/0692

0/300
0/333
متیونین ()%
0/83
0/24
دی ال متیونین
8/832
8/294
الیزین ()%
0/83
0/84
ال الیزین
0/2
0/2
نمک خوراکی
ویتامین  4/9 :Aگرم ،ویتامین  0/49 B1گرم ،ویتامین  8/93 B2گرم ،ویتامین 2 B3گرم ،ویتامین  0/9 B6گرم ،ویتامین  0/4 B12گرم ،ویتامین  ،0/3 D3ویتامین  3/2 Eگرم،
ویتامین  0/3 K3گرم ،ویتامین  0/23 B9گرم ،ویتامین  9 B5گرم ،ویتامین 2 Hگرم ،منگنر اکسید  42گرم ،آهن سولفات  30گرم ،اکسید روی  22گرم ،اکسید مس  3گرم،
سلنیوم  3گرم ،کولین کلراید  200گرم ،آنتی اکسیدانت  0/2گرم.
1- Propolis
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مواد و روشها
در شروع آزمایش ،تعداد  423عدد تخممرغ بارور از سویه
گوشتی راس  403با میانگین وزنی  96/43گرم و در سن 39
هفتگی گله مادر تهیه شد و بهطور انفرادی وزن کشی و به
صورت تصادفی در  9تیمار آزمایشی و هر تیمار دارای  4تکرار
با  83مشاهده در قالب طرح کامال تصادفی تقسیم شدند .در
روز  83انکوباسیون ابتدا محل مایع آمینوتیک تخممرغها با
استفاده از روش نوربینی مشخص و سپس یک میلیلیتر از
محلولهای تهیه شده با سرنگ شماره  22به مایع آمینوتیک
تخممرغهای بارور تزریق شدند .تیمارهای آزمایشی شامل:
شاهد (بدون تزریق) ،شاهد با تزریق آب استریل (کنترل
منفی) ،تزریق محلول  900 ،400 ،830و  8200قسمت در
میلیون عصاره بره موم در  90میلیلیتر آب استریل به مایع
آمنیوتیک بود .عصاره روغنی بره موم در این تحقیق به
صورت آماده از شرکت تقدیس مشهد تهیه شد .پس از اتمام
تزریق ،محل آن با الکل ضدعفونی شده و با پارافین مسدود
شدند .سپس تخممرغها دوباره در دستگاه جوجه کشی با
دمای هچر  43/3درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  30درصد
قرار داده شدند .در روز تفریخ ،جوجههای هر گروه آزمایشی
شمارش و وزن کشی شده و به سالن پرورشی انتقال داده
شدند .برای بررسی عملکرد پس از تفریخ ،از هر تیمار که
شامل سه تکرار بودند  83قطعه جوجه وزن شدند و هر تیمار
در گروههای مشابه برای یک دوره  9هفتهای پرورش یافتند.
پرندگان مورد آزمایش در قفس به طور ردیفی قرار داده شده و
تهویه و نور ارایه شدند .تمام جوجهها در تیمارهای مختلف به
صورت آزادانه از یک جیره آزمایشی مشترک تغذیه شدند .آب
آشامیدنی به طور آزاد در اختیار جوجهها گذاشته شد .مواد
تشکیلدهنده و مواد مغذی ترکیب جیره آزمایشی بر اساس
توصیه انجمن تحقیقات ملی آمریکا  )29( NRC 1994در
جدول  8ارائه شده است .مصرف خوراک روزانه (روز/
جوجه/گرم) از تفاضل خوراک باقیمانده درآخر هفته مورد نظر
از وزن خوراک ابتدای همان هفته محاسبه شد .برای تعیین

وزن بدن ،جوجهها در پایان هر هفته پس از  3ساعت
گرسنگی جهت تخلیه دستگاه گوارش توزین شده و میانگین
وزنی هر واحد آزمایشی و هر گروه محاسبه گردید .در این
پژوهش برای بررسی ایمنی همورال از تست گلبول قرمز
گوسفندی استفاده شد .بدین منظور در روزهای  28و 23
پرورش مقدار  0/8میلیلیتر از محلول  2درصد گلبول قرمز
گوسفندی ( )SRBCدر بافر فسفات ( )PBSبا استفاده از
سرنگ انسولین به داخل عضله سینه به سه قطعه جوجه از هر
تکرار تیمار تزریق شد .برای اندازهگیری پاسخ ایمنی هومورال
در روزهای  23و  43پرورش به مقدار  2سیسی از ورید بال
جوجههای تزریق شده خونگیری انجام گرفت .پس از لخته
شدن نمونههای خون ،سرم آنها جدا و به مدت  80دقیقه با
دور  4000سانتریفیوژ و برای انجام مراحل بعدی آزمایش در
دمای  -20درجه سلسیوس نگهداری شدند .برای تعیین تیتر
پاسخ کل ( )IgG + IgMاز روش هماگلوتیناسیون ()20
میکروتیتر استفاده شد .در هنگام قرائت نمونه لگاریتم در
مبنای  2عکس آخر رقتی که در آن هماگلوتیناسیون دیده
میشود به عنوان عیار پادتنی ثبت شد .برای اندازهگیری IgM
و  IgGکه اجزای پاسخ به  SRBCهستند ،با جداسازی پادتن
مقاوم به مرکاپتااتانول که در حقیقت  IgGهست و کسر این
مقدار از پاسخ کل میتوان پادتن حساس به مرکاپتااتانول را
بدست آورد که معرف  IgMمیباشد ( .)80بعد از جمعآوری
اطالعات ،تجزیه آماری درصد جوجهدرآوری ،وزن جوجه
تفریخ شده و نسبت وزن جوجه تفریخ شده به وزن تخممرغ
در قالب طرح کامال تصادفی و تجزیه آماری  ،SRBCضریب
تبدیل خوراک ،افزایش وزن روزانه ،میانگین افزایش وزن
روزانه و میانگین خوراک مصرفی در قالب طرح
اندازهگیریهای مکرر ( )Measurement Repeatبا استفاده
از نرمافزار آماری  SASانجام شد ( .)42مقایسه میانگین
تیمارها برای صفات مورد بررسی با استفاده از آزمون دانکن و
در سطح احتمال آماری  0/03انجام شد (.)42
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نتایج و بحث
اثر تزریق داخل تخممرغی بره موم بر صفات
جوجهدرآوری ،وزن جوجه تفریق شده و نسبت وزن جوجه

تزریق شده به وزن تخممرغ جوجههای گوشتی در جدول 2
ارائه شده است.

جدول  -2مقایسه صفات عملکرد جوجهها در تیمارهای عصاره بره موم (قسمت در میلیون)

نسبت وزن جوجه تفریخ شده به
وزن تخممرغ

02/95

51/01

55/01

02/11

09/98

05/15

2/90

1/25

حروف غیرمشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنیدار در سطح  1/15است.

همانطور که مشاهده میشود تزریق عصاره
برهموم تاثیر معنیداری بر درصد جوجه درآوری جوجههای
گوشتی در مقایسه با گروه شاهد نداشت .اوهتا و همکاران
( )21گزارش کردند که تزریق داخل تخممرغی بره موم سبب
کاهش درصد جوجه درآوری در مقایسه با گروه شاهد شده
است .یونی و فرکت ( )90با تزریق داخل تخممرغی بره موم
افزایش معنیداری در درصد جوجهدرآوری در مقایسه با گروه
شاهد مشاهده کردند .کوسکون و همکاران ( )1بیان کردند که
با تزریق اسید آمینهها ،ویتامین  ،Cکربوهیدراتها و
هورمونها درصد جوجه درآوری تحت تاثیر قرار نمیگیرد.
آیگون و همکاران ( )8گزارش کردند که تزریق داخل
تخممرغی عصاره برم موم تاثیری بر درصد جوجه درآوری
بلدرچینهای ژاپنی نداشت .پوررضا و همکاران ( )21بیان
کردند که دقت و مهارت همراه با سرعت عمل باال در مراحل
تزریق داخل تخممرغی از عوامل تاثیرگذار بر درصد جوجه
درآوری میباشد .یونی ( )95اعتقاد داشتند که تزریق برخی
مواد مغذی به داخل تخممرغ سبب عدم تعادل مواد مغذی
تخممرغ در طی انکوباسیون شده و بدین ترتیب سبب کاهش
رشد و توسعه جنین و در نهایت مرگ جنین میشوند .نتایج
حاصل از تزریق سطوح مختلف برهموم به تخممرغهای بارور
تاثیری بر وزن جوجههای تفریخ شده نداشت .کادام و
همکاران ( )29نشان دادند که تغذیه جنینی با عصاره برهموم،
میتواند وزن جوجههای تفریخ شده را بهبود بخشد .همچنین
در این راستا نیز یونی و فرکت ( )91گزارش کردند که تزریق
داخل تخممرغی بره موم سبب افزیش وزن جوجههای تفریخ

شده میشود .ژای و همکاران ( )81با تزریق عصاره برهموم به
تخممرغهای لگهورن سفید در روز  95جوجهکشی ،تاثیری بر
وزن جوجههای تفریخ شده مشاهده نکرد .اثر تزریق داخل
تخممرغی بره موم بر نسبت وزن جوجههای تفریخ شده به
وزن تخممرغ نشان داد تزریق سطوح مختلف برهموم نسبت
به گروه شاهد منفی اثر معنیداری نشان نداد .اما گروهی که
 9211قسمت در میلیون بره موم دریافت کرده بود افزایش
غیرمعنیداری در مقایسه با گروههای دیگر داشت .یونی و
فرکت ( )91نشان دادند که تزریق داخل تخممرغی بره موم
سبب بهبود نسبت وزن جوجه تفریخ شده به وزن تخممرغ
قبل از تزریق شد.
نتایج مربوط به تزریق داخل تخممرغی بره موم بر
عملکرد رشد جوجههای گوشتی در جدول  9ارائه است .نتایج
نشان داد تزریق سطوح مختلف بره موم به تخممرغهای
بارور تاثیر معنیداری بر مصرف خوراک در سه بازه زمانی
 9-91روزگی99-82 ،روزگی و کل دوره پرورشی نداشت.
تحقیقات نشان داده که استفاده از مقدار  251میلیگرم بره
موم موجب افزایش مصرف خوراک شده که نشان دهنده
عملکرد بهتر جوجههای گوشتی است ( .)91در تحقیقی
بونومی و همکاران ( )1با افزودن  91قسمت در میلیون برهموم
به جیره غذایی مرغهای تخمگذار افزایشی در خوراک مصرفی
مشاهده کردند .مطالعه قیصری و همکاران ( )98نشان
میدهد که استفاده از عصاره بره موم سبب افزایش مصرف
خوراک جوجههای گوشتی میشود.
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)Table 2. Comparison of performance characteristics of chicks in oil-extracted propolis treatments (ppm
تیمارهای آزمایشی
9211ppm
011 ppm
911 ppm
951 ppm
شاهد منفی شاهد مثبت
P value
SEM
بره موم
بره موم
بره موم
بره موم
1/99
8/58
52/91
09/51
50/55
51/20
59/11
00/19
درصد جوجه درآوری
1/91
9/59
89/15
82/91
82/18
81/11
91/11
82/09
وزن جوجه تفریخ شده
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جدول  -3اثر تزریق عصاره بره موم به تخممرغ بر عملکرد رشد در دورههای مختلف پرورشی

همانطور که مشاهده میشود تزریق بره موم به
تخممرغهای بارور اثری بر افزایش وزن بدن و افزایش وزن
روزانه جوجههای گوشتی در دوره  0-01روزگی،
 00-40روزگی و کل دوره نداشت .درحالی که تزریق آب
مقطر (شاهد مثبت) به تخممرغها اثر کاهشی بر وزن بدن و
افزایش وزن روزانه نسبت به گروه شاهد منفی داشت.
همچنین گروهی که  051قسمت در میلیون بره موم تزریق
شده بود کاهش غیرمعنیداری نسبت به گروه شاهد منفی
نشان داد .خجسته و شیوازاد ( )00گزارش کردند که افزودن
عصاره اتانولی بره موم در جیره غذایی ،میانگین افزایش وزن
روزانه جوجههای گوشتی را در کل دوره آزمایشی تحت تاثیر
قرار داد .تزریق داخل تخممرغی ویتامین سبب افزایش وزن
جوجههای گوشتی در سن  00-04روزگی گردید (.)0
اندرسون و همکاران ( )0گزارش کردند که استفاده از  5درصد
عصاره بره موم سبب افزایش وزن جوجههای گوشتی شده
است .آتیا و همکاران ( )3گزارش کردند که استفاده از عصاره
بره موم در جیره جوجههای گوشتی سبب بهبود وزن بدن
گردید .عزیززاده و همکاران ( )5بیان کردند که عصاره بره
موم به دلیل داشتن خاصیت ضد میکروبی سبب کاهش
میکروفلورای مضر روده شده و همچنین با کاهش فعالیت

فسفولیپاز  A2و سیکلواکسیژناز میتواند از افزایش التهاب و
ضخامت روده ناشی از میکروبهای مضر بکاهد و از این
طریق سبب بهبود هضم و جذب مواد خوراکی در روده شود در
نتیجه آن عملکرد رشد نیز بهبود یابد .در گزارشی نشان داده
شده است دوزهای باال از عصاره بره موم در انسان موجب
افزایش پروتئینهای سطح سلولی و گونههای واکنشپذیر
اکسیژناز شده و از طرفی سطح پتانسیل غشای میتوکندریایی
کاهش مییابد که با سیگنالهای واسطهی پروتئین سلولی،
آپوپتوز یا مرگ سلولی رخ میدهد ( .)00نتایج بدست آمده از
تاثیر عصاره بره موم بر ضریب تبدیل خوراک نیز نشان داد که
تزریق عصاره بره موم به تخممرغهای بارور تاثیری بر ضریب
تبدیل غذایی جوجههای گوشتی در دورههای 0-01روزگی،
 00-40روزگی و کل دوره پرورشی نداشت .در گزارشی
استفاده از  051میلیگرم برهموم در جیره موجب بهبود در
ضریب تبدیل خوراک در جوجههای گوشتی شده است (.)06
مغایر با نتایج این تحقیق رودسری و همکاران ( )30گزارش
کردند که مکمل کردن بره موم در جیره جوجههای گوشتی
سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد
میشود.

جدول  -4تاثیر مقادیر مختلف عصاره بره موم بر میزان عیار  ،anti-SRBCایمونوگلوبولین  Gو  Mجوجههای گوشتی ()log2

Table 4. Effect of different amounts of oil-extracted propolis on the level of anti- SRBC titers, immunoglobulin G (IgG) and
)M (IgM) in broiler chicks (log2

تیمارهای آزمایشی
 311 ppmبره
051 ppm
موم
بره موم

شاهد منفی

شاهد مثبت

 00روزگی
 35روزگی

4/11
4/33a

3/11
3/11b

4/33
3/33ab

 00روزگی
 35روزگی

0/11
0/33

0/00
0/11

0/11
0/33

 011 ppmبره
موم

0011ppm
بره موم

SEM

P value

3/11
3/00ab

3/11
0/00b

3/11
3/33ab

1/30
1/31

1/10
1/13

0/11
0/11

0/33
0/00

0/33
0/00

1/33
1/43

1/31
1/00

0/11
0/00b

0/00
0/11b

0/00
0/00b

1/54
1/31

1/30
1/10

Anti- SRBC

IgG

IgM

0/33
0/33
3/11
 00روزگی
0/11b
0/11b
3/11a
 35روزگی
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Table 3. Effect of in ovo of oil-extracted propolis on growth performance in different periods of rearing
تیمارهای آزمایشی
0011ppm
011 ppm
311 ppm
051 ppm
شاهد مثبت
شاهد منفی
P value
SEM
بره موم
بره موم
بره موم
بره موم
مصرف خوراک (روز/جوجه/گرم)
1/00
3/03
60/00
05/00
03/43
00/01
60/00
06/01
دوره 0-01روزگی
1/40
06/30
400/1
400/3
410/4
400/5
450/0
400/0
دوره 00-40روزگی
1/63
54/50
611/5
000/0
014/0
005/6
003/0
005/6
کل دوره
وزن بدن (گرم)
1/06
00/01
001/4
000/5
055/6
034/0
000/6
005/3
دوره 0-01روزگی
1/30
050/50
0610/0
0400/0
0515/4
0530/0
0335/3
0033/6
دوره 00-40روزگی
1/34
031/06
0400/0
0040/0
0001/0
0154/0
0606/5
0411/3
کل دوره
افزایش وزن روزانه (روز/جوجه/گرم)
1/06
0/00
30/5
33/0
30/0
06/0
00/0
36/4
دوره 0-01روزگی
1/43
5/06
00/00
50/54
03/53
00/03
50/00
60/30
دوره 00-40روزگی
1/50
4/13
46/00
51/10
51/50
50/05
45/03
50/03
کل دوره
ضریب تبدیل غذایی
1/00
1/33
0/30
0/06
0/14
0/40
0/00
0/00
دوره 0-01روزگی
1/30
1/00
0/00
0/60
0/00
0/10
0/51
0/60
دوره 00-40روزگی
1/54
1/00
0/06
0/05
0/00
0/44
0/41
0/60
کل دوره
حروف غیرمشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنیدار در سطح  1/15است
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نتایج مربوط به تزریق  SRBCدر زمانهای  19و  12بعد از
تفریخ بر میزان عیار آنتیبادی IgG ،و  IgMدر زمانهای 12
و  95روز بعد از تفریخ در جدول  4نشان داده است.
تزریق داخل تخممرغی  951قسمت در میلیون عصاره
بره موم اثر معنیداری در تیتر آنتیبادیهای تولید شده علیه
 SRBCدر زمان  12داشت ( .)p>1/10درحالی که تزریق
 SRBCبه ورید جوجههای گوشتی نشان داد تخممرغهای
که  011 ،951و  9111قسمت در میلیون بره موم تزریق شده
بود آنتیبادیهای کمتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند
( .)p>1/15نتایج مربوط به تاثیر تزریق داخل تخممرغی
عصاره بره موم در طی انکوباسیون نشان داد که غلظت
ایمینوگلوبولینهای  Gدر زمانهای  12و  95روز بعد از تفریخ
تحت تاثیر سطوح تزریق شدهی بره موم قرار نگرفتند.
همچنین نتایج نشان داد که غلظت ایمینوگلوبولین  Mدر
گروههای که تزریق در آنها صورت گرفته بود غلظت کمتری
در زمان  95از خود نشان دادند .گلبولهای قرمز خون
گوسفندی ( )SRBCیک آنتیژن وابسته به سلولهای T
است به طوری که هنگام وارد شدن به بدن ،نیازمند همکاری
سلولهای  Tبرای فعال سازی سلولهای  Bو در نتیجه آن
تولید آنتیبادی است .تزریق داخل رگی  ،SRBCتیتر
آنتیبادی باالتری را نسبت به تزریق عضالنی نشان میدهد و
همچنین با افزایش درصد  SRBCو دوز تزریق ،تیتر
آنتیبادی باالتری تولید میشود ( .)91قیصری و همکاران
( )94نشان دادند که استفاده از عصاره بره موم در جیره
جوجههای گوشتی تاثیری بر غلظت آنتیبادیهای تولید شده
ناشی از تزریق  SRBCنداشت .انگ و همکاران ( )91با
بررسی  9الی  4درصد عصاره بره موم در جیره جوجههای
گوشتی نشان دادند که سطوح اضافه شده نتوانست محرکی
برای سیستم ایمنی بدن باشد .برخی مطالعات نیز نشان
میدهد که استفاده از عصاره بره موم در جوجههای گوشتی

سبب افزایش غلظت ایمینوگلوبولین  Gنسبت به گروه شاهد
میشود ( .)49،2گیورگی و همکاران ( )95بیان کردند که
استفاده از بره موم در جوجههای گوشتی سبب افزایش سیستم
ایمنی میشود .در مطالعه دیگر کوئی چانگووینگ و همکاران
( )91گزارش کردند که افزودن بره موم به جیره غذایی
سیستم ایمنی جوجههای گوشتی را افزایش میدهد.
فالونوئیدها که یکی از ترکیبات بره موم میباشند که سبب
تحریک تولید آنتیبادی در جوجههای گوشتی میشود (.)90
در تحقیقی مشاهده شده است که استفاده از بره موم سبب
تقویت اینترلوکین  9 ،1 ،9شده و این نیز میتواند سبب
افزایش تولید آنتیبادیها شود ( .)12قیصری و همکاران ()94
بیان کردند که عدم تاثیرگذاری بره موم در پاسخ سیستم
ایمنی احتماال به دلیل سطوح کم استفاده شده باشد.
نتیجهگیری میشود که تزریق داخل تخممرغی عصاره
بره موم در سطوح مختلف تاثیری بر مصرف خوراک ،وزن
بدن ،افزایش وزن روزانه ،ضریب تبدیل غذایی ،درصد
جوجهدرآوری ،وزن جوجههای تفریخ شده و وزن جوجههای
تفریخ شده به وزن تخممرغ جوجههای گوشتی در دورههای
 9-91روزگی 99-41 ،روزگی و کل دوره در شرایط این
تحقیق نداشت .اما استفاده از سطوح  9111قسمت در میلیون
عصاره بره موم توانست سبب بهبود وزن بدن و وزن
جوجههای تفریخ شده به وزن تخممرغ نسبت به گروه شاهد
مثبت شود .نتایج مربوط به تیترآنتیبادیهای تولید شده در اثر
تزریق  SRBCدر  12روزگی نشان داد آنتیبادیهای تولید
شده در گروههای دریافتکننده سطوح  011 ،911و 9111
قسمت در میلیون عصاره بره موم اثر کاهشی در مقایسه با
گروه شاهد (منفی) داشته است .همچنین نتایج مربوط به تیتر
آنتیبادیهای تولید شده در اثر تزریق  SRBCدر  95روزگی
نیز نشان از اثر کاهشی در گروههای تزریق شده از عصاره بره
موم در مقایسه با گروه شاهد (منفی) داشت.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effects of in-ovo injection of oil-extracted
propolis on the growth performance and immune status of broiler chicks (Ross 308) after
hatching. A total of 324 fresh hatching eggs were randomly distributed into six treatment groups
of 54 eggs per treatment with three replicates of 18 eggs each. Treatments included sham as
negative control (without injection), positive control with sterile water injection, and in ovo
injection 4 levels (150, 300, 600 and 1200 ppm) of oil- extracted propolis solution prepared in
60thml of sterile water, one ml into site of the embryo in sac of amniotic fluid into eggs at the
15 day of incubation. The results showed that propolis extract injected into eggs at day 15 of
incubation did not show effect on hatchability, body weight and weight of the hatched chicks
hatched egg weight (p>0.05). But in eggs, which injected 1200 ppm of oil-extracted propolis,
the ratio of the weight of hatched chicks to egg weight was more numerically than the control
group. Ovo injection levels of oil-extracted propolis were no significant on feed intake, body
weight, average daily gain and feed conversion ratio in total rearing periods among treatments.
The results obtained of the antibodies produced by the injection of SRBC at 28 days showed
that groups receiving levels 300, 600 and 1200 ppm oil-extracted propolis and positive control
had a tendency to decrease in antibodies produced in compared with the negative control group
(P<0.06). While in ovo injection of 150 ppm of oil-extracted propolis increased the antibody
titer compared with other treatments (p<0.05). Also the results of titer antibodies produced by
the injection of SRBC in 35 days also showed the effect of decreasing in propolis extract
injected groups compared with the control group (p<0.05). The results show that in-ovo
injection of propolis oil extract on day 15 of incubation fertilized eggs could not improve
growth performance and immune system of broiler chickens.
Keywords: Propolis extract, Growth performance, Blood cells, Immune response, Broiler
chickens

