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چکیده
ها بعد ی جوجهمنیاستمیستیعملکرد رشد و وضعهاي مادر گوشتی بر مرغموم در تخممنظور بررسی اثر تزریق عصاره برهبه 

توزین و در قالب طرح 308سویه راس مرغتخمعدد 324کشی، جوجه14. در روز پژوهش حاضر طراحی و اجرا شداز تفریخ 
شاهد (بدون تزریق)، تقسیم شد. تیمارها شامل مرغتخمعدد 18هر تکرار شامل تکرار و3گروه آزمایشی با 6کامال تصادفی در 

قسمت در میلیون عصاره بره موم بودند از محلول تهیه شده 1200و 600، 300، 150شاهد با تزریق آب استریل، تزریق محلول 
نتایج نشان تزریق انجام گرفت.ها مرغتخمیک به مایع آمنیوتلیترمیلیکشی یک جوجه15در روز ،آب استریللیترمیلی60در 

هاي تفریخ شده و انکوباسیون تاثیري بر درصد جوجه درآوري، وزن جوجه15در روز مرغتخمداد که تزریق عصاره بره موم به 
یون عصاره قسمت در میل1200هاي که مرغتخماما در).p<05/0(نشان ندادمرغتخمهاي تفریخ شده به وزن نسبت وزن جوجه

بود. از نظر عددي در مقایسه با گروه شاهد بیشتر مرغتخمهاي تفریخ شده به وزن بره موم تزریق شده بود، نسبت وزن جوجه
ن روزانه و ضریب زداري بر مصرف خوراك، وزن بدن، افزایش وی سطوح مختلف عصاره بره موم تأثیر معنیمرغتخمتزریق داخل 

در SRBCهاي تولید شده در اثر تزریق باديآنتینتایج بدست آمده از ).p<05/0(پرورشی نداشتايهتبدیل غذایی در کل دوره
تمایل قسمت در میلیون عصاره بره موم و شاهد مثبت 1200و 600، 300هاي دریافت کننده سطوح روزگی نشان داد گروه28
150مرغی در حالی که تزریق داخل تخم).p>06/0(منفی داشتندهاي تولید شده در مقایسه با گروه شاهد باديآنتیکاهش در به 

همچنین نتایج مربوط ).p>05/0(در مقایسه با تیمارهاي دیگر شدباديآنتیقسمت در میلیون عصاره بره موم سبب افزایش تیتر 
ریق عصاره بره موم صورت گرفته روزگی نشان داد در گروهی که تز35در SRBCهاي تولید شده در اثر تزریق باديآنتیبه تیتر 

نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق عصاره بره موم بر ).p>05/0(در مقایسه با گروه شاهد منفی پایین بودباديآنتیبود تیتر 
گوشتی شود.هايانکوباسیون نتوانست سبب بهبود عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه15هاي بارور در روز مرغتخم

هاي گوشتیهاي خونی، پاسخ ایمنی، جوجهموم، عملکرد رشد، سلولهاي کلیدي: عصاره برهواژه

مقدمه
هاي یک روزه و یکی از اهداف مهم تولیدکنندگان جوجه

هاي با هاي گوشتی، تولید جوجهپرورش دهندگان جوجه
هاي بهبود یافته از جمله نرخ جوجه درآوري، وزن شاخص

ها ش نرخ تلفات، مقاومت در مقابل بیماريجوجه یکروزه، کاه
باشد. همچنین افزایش تولید در دام و سرعت رشد مطلوب می

و طیور مستلزم سالم بودن آنها بوده که این با افزایش قدرت 
هاي بیولوژیکی از طریق سیستم ایمنی به وسیله انواع محرك

داخل. تزریق)19،1(باشدپذیر میجیره یا تزریق امکان
فرکت ویونیجدیدي است که توسطآوريفنمرغیمتخ

را براي توسعه جنین به افزودنیشد. در این روشمطرح)36(
هايافزودنیدوران جنینی،اواخرکنند. درمرغ تزریق میتخم

ازقبلجنینتوسطوهضمآمنیوتیک،شده به مایعتزریق
بهندتوامیمرغتخم). تغذیه داخل 36شود (میجذبتفریخ
رشد، بهبود راندماننرخافزایشگوارش،ظرفیتبهبود

ایمنیپاسخبهبودتفریخ،ازپسمیرومرگکاهشغذایی،
ورشداسکلتی،اختالالتبروزکاهشروده،هايژنآنتیبه

). 13شود (سینه منجرعملکرد گوشتوماهیچهرشدافزایش
طیور استفاده هاي بیولوژیکی که در جیره دام و از افزودنی

ها و بره موم را ها، مخمرها، پروبیوتیکتوان آنزیمشود میمی
بیوتیکی طبیعی است که زنبور عسل موم آنتی). بره24نام برد (

آوري کرده و در کیسه هاي درختان و گیاهان جمعاز رزین
ها، بزاق و سایر آوري رزینکند. در هنگام جمعگرده ذخیره می

شود و همچنین موم با آن ترکیب میترشحات زنبور و
موم برهشده که تحت عنواناي رزینی تشکیل سرانجام ماده

هاي فرار بره موم داراي فعالیت روغن. )34شود (شناخته می
ي سیستم کننده)، آنتی اکسیدانی و تحریک23ضدمیکروبی (

فعالیت ضدمیکروبی بره موم به دلیل ). 11ایمنی هستند (
زیاد استرهاي کافیئنات و ترکیبات فالونوئیدي وجود مقادیر

) بیان کردند که استفاده 30(کوئی چانگووینگ). 25می باشد (
شود. از بره موم سبب افزایش سیستم ایمنی بدن می

هاي از اثرات مثبت بره موم بر وزن بدن، افزایش وزن گزارش
هاي گوشتی روزانه، ضریب تبدیل غذایی و تلفات در جوجه

هاي ). با توجه به ویژگی33استرس مشاهده شده است (تحت 
اکسیدانی، ضدباکتریایی، ضد ذکر شده براي بره موم (آنتی

ي اثرات تزریق ویروسی و ...) تاکنون مطالعات کمی در باره
ی بره موم بر وضعیت سیستم ایمنی و عملکرد مرغتخمداخل 

ین هاي گوشتی گزارش شده است. بنابر این در ارشد جوجه
مرغی بره موم بر عملکرد رشد اثرات تزریق داخل تخمتحقیق

هاي گوشتی مورد بررسی و وضعیت سیستم ایمنی در جوجه
قرار گرفت.

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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 2................................................................  گوشتی هایجوجه رشد و وضعیت سیستم ایمنی بر عملکرد مرغی عصاره بره مومتخم  داخل تزریق بررسی اثرات

 هامواد و روش
مرغ بارور از سویه عدد تخم 423در شروع آزمایش، تعداد      

 39گرم و در سن  43/96با میانگین وزنی  403گوشتی راس 
طور انفرادی وزن کشی و به هیه شد و بههفتگی گله مادر ت
تکرار  4تیمار آزمایشی و هر تیمار دارای  9صورت تصادفی در 

در مشاهده در قالب طرح کامال تصادفی تقسیم شدند.  83با 
ها با  مرغ تخمانکوباسیون ابتدا محل مایع آمینوتیک  83روز 

از  لیتر میلیاستفاده از روش نوربینی مشخص و سپس یک 
به مایع آمینوتیک  22های تهیه شده با سرنگ شماره  لمحلو
های آزمایشی شامل:  تیمار های بارور تزریق شدند. مرغ تخم

شاهد )بدون تزریق(، شاهد با تزریق آب استریل )کنترل 
قسمت در  8200و  900، 400، 830منفی(، تزریق محلول 

لیتر آب استریل به مایع میلی 90میلیون عصاره بره موم در 
آمنیوتیک بود. عصاره روغنی بره موم در این تحقیق به 

پس از اتمام صورت آماده از شرکت تقدیس مشهد تهیه شد. 
تزریق، محل آن با الکل ضدعفونی شده و با پارافین مسدود 

 با کشی دستگاه جوجه دوباره در ها مرغ تخمشدند. سپس 
 درصد 30 نسبی رطوبت وسلسیوس  درجه 3/43 هچر دمای
های هر گروه آزمایشی  در روز تفریخ، جوجه .شدند داده قرار

شمارش و وزن کشی شده و به سالن پرورشی انتقال داده 
 هک ماریاز هر ت، خیعملکرد پس از تفر یبررس یراشدند. ب

 ماریقطعه جوجه وزن شدند و هر ت 83شامل سه تکرار بودند 
. دافتنیپرورش  یا هفته 9دوره  کی یمشابه برا یها در گروه
و  قفس به طور ردیفی قرار داده شده در مورد آزمایش پرندگان

به  مختلف تیمارهای در ها جوجه تمام. تهویه و نور ارایه شدند
 آب .شدند تغذیه مشترک آزمایشی جیره یک از آزادانه صورت

 مواد. ها گذاشته شددر اختیار جوجه آزاد طور به آشامیدنی
بر اساس  آزمایشی یرهج ترکیب مغذی مواد و دهندهتشکیل

 در NRC 1994 (29)توصیه انجمن تحقیقات ملی آمریکا 
/ روز) روزانه خوراک مصرف .است شده ارائه 8 جدول
 نظر مورد هفته درآخر باقیمانده خوراک تفاضل از( گرم/جوجه

برای تعیین  .شد محاسبه همان هفته ابتدای خوراک وزن از

ساعت  3س از ها در پایان هر هفته پوزن بدن، جوجه
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 

 23 و 28 روزهای گوسفندی استفاده شد. بدین منظور در
 قرمز ولگلب درصد 2 از محلول لیترمیلی 8/0 مقدار پرورش

 از استفاده با (PBS)فسفات  در بافر (SRBC) گوسفندی
جوجه از هر  سینه به سه قطعه داخل عضله به انسولین سرنگ

 هومورال ایمنی گیری پاسخاندازه شد. برای تزریق تکرار تیمار
سی از ورید بال سی 2پرورش به مقدار   43 و 23 روزهای در

 لخته از پس رفت.گ های تزریق شده خونگیری انجامجوجه
 با دقیقه 80 به مدت و جدا هاآن سرم خون، هایشدن نمونه

 آزمایش در بعدی مراحل انجام برای و سانتریفیوژ 4000دور 
برای تعیین تیتر  .شدند نگهداری سلسیوس درجه -20 دمای

( 20( از روش هماگلوتیناسیون )IgM  +IgGپاسخ کل )
ئت نمونه لگاریتم در میکروتیتر استفاده شد. در هنگام قرا

 عکس آخر رقتی که در آن هماگلوتیناسیون دیده  2مبنای 
 IgMگیری شود به عنوان عیار پادتنی ثبت شد. برای اندازهمی
هستند، با جداسازی پادتن  SRBCکه اجزای پاسخ به  IgGو 

هست و کسر این  IgGمقاوم به مرکاپتااتانول که در حقیقت 
ن پادتن حساس به مرکاپتااتانول را توامقدار از پاسخ کل می
آوری بعد از جمع(. 80باشد )می IgMبدست آورد که معرف 

درآوری، وزن جوجه آماری درصد جوجه تجزیه اطالعات،
مرغ تفریخ شده و نسبت وزن جوجه تفریخ شده به وزن تخم

، ضریب SRBCتصادفی و تجزیه آماری  کامال طرح قالب در
ن روزانه، میانگین افزایش وزن تبدیل خوراک، افزایش وز

 روزانه و میانگین خوراک مصرفی در قالب طرح 
 استفاده ( باRepeat Measurementهای مکرر )گیریاندازه

(. مقایسه میانگین 42انجام شد ) SAS آماری افزارنرم از
تیمارها برای صفات مورد بررسی با استفاده از آزمون دانکن و 

 (.42انجام شد ) 03/0در سطح احتمال آماری 

 

  

 NRC (29 )های گوشتی طبق توصیه اجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه -8جدول 
Table 1. The ingredients and nutrients composition of  broiler chickens diets 

 های پرورشدوره )%( اجزای خوراک
 های پرورشدوره ترکیب شیمیایی روزگی88-32روزگی            80-8

 روزگی88-32روزگی      80-8

 8/2683 8/4024 (kcal/kgانرژی  قابل متابولیسم ) 33/33 30/33 دانه ذرت
 33/86 983/22 )%(پروتئین خام  43/44 33/43 کنجاله سویا
 336/0 3089/0 )%( فسفر قابل دسترس 30/4 2 روغن گیاهی

 3062/0 3636/0 )%( متیونین+ سیستین 90/8 30/8 دی کلسیم فسفات
 438/8 383/8 )%(آرژنین  80/8 23/8 پودر صدف

 4433/0 2663/0 )%( تریپتوفان 32/0 33/0 مکمل ویتامینه
 0692/0 0388/0 )%( سدیم 32/0 33/0 مکمل معدنی

 300/0 333/0 )%(متیونین  83/0 24/0 دی ال متیونین
 832/8 294/8 )%( الیزین 83/0 84/0 ال الیزین
 - - - 2/0 2/0 اکینمک خور
گرم،  E 2/3، ویتامین D3 3/0گرم، ویتامین  B12 4/0گرم، ویتامین  B6 9/0گرم، ویتامین B3 2گرم، ویتامین  B2  93/8گرم، ویتامین  B1  49/0گرم، ویتامین  A :9/4ویتامین 
گرم،  3گرم، اکسید مس  22گرم، اکسید روی  30گرم، آهن سولفات  42اکسید  گرم، منگنر H2 گرم، ویتامین B5 9گرم، ویتامین  B9 23/0گرم، ویتامین  K3 3/0ویتامین 
 گرم. 2/0گرم، آنتی اکسیدانت  200گرم، کولین کلراید  3سلنیوم 

 

1- Propolis 
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 نتایج و بحث
 مرغی بره موم بر صفات اثر تزریق داخل تخم     

درآوری، وزن جوجه تفریق شده و نسبت وزن جوجه جوجه

 2های گوشتی در جدول  مرغ جوجهتخم تزریق شده به وزن
 .ارائه شده است

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

Table 2. Comparison of performance characteristics of chicks in oil-extracted propolis treatments (ppm) 

 
   های آزمایشیتیمار

 ppm 951 شاهد مثبت شاهد منفی
 بره موم

ppm 911 
 بره موم

ppm 011 
 بره موم

ppm9211  
 SEM P value بره موم

 99/1 58/8 91/52 51/09 55/50 20/51 11/59 19/00 درصد جوجه درآوری

 91/1 59/9 15/89 91/82 18/82 11/81 11/91 09/82 وزن جوجه تفریخ شده

نسبت وزن جوجه تفریخ شده به 
 25/1 90/2 15/05 98/09 11/02 01/55 01/51 95/02 مرغ تخموزن 

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

 

 شود تزریق عصاره  طور که مشاهده می همان    
های  داری بر درصد جوجه درآوری جوجهموم تاثیر معنیبره

شاهد نداشت. اوهتا و همکاران گوشتی در مقایسه با گروه 
ی بره موم سبب مرغ تخم( گزارش کردند که تزریق داخل 21)

کاهش درصد جوجه درآوری در مقایسه با گروه شاهد شده 
ی بره موم مرغ تخم( با تزریق داخل 90کت )راست. یونی و ف

درآوری در مقایسه با گروه داری در درصد جوجهافزایش معنی
( بیان کردند که 1کوسکون و همکاران )شاهد مشاهده کردند. 

ها و  ، کربوهیدراتCها، ویتامین  آمینه  با تزریق اسید
 گیرد.ها درصد جوجه درآوری تحت تاثیر قرار نمی هورمون

( گزارش کردند که تزریق داخل 8آیگون و همکاران )
ی عصاره برم موم تاثیری بر درصد جوجه درآوری مرغ تخم

( بیان 21شت. پوررضا و همکاران )های ژاپنی ندا بلدرچین
کردند که دقت و مهارت همراه با سرعت عمل باال در مراحل 

مرغی از عوامل تاثیرگذار بر درصد جوجه تزریق داخل تخم
( اعتقاد داشتند که تزریق برخی 95باشد. یونی )درآوری می

سبب عدم تعادل مواد مغذی  مرغ تخممواد مغذی به داخل 
کوباسیون شده و بدین ترتیب سبب کاهش مرغ در طی انتخم

شوند. نتایج رشد و توسعه جنین و در نهایت مرگ جنین می
های بارور  مرغ موم به تخمحاصل از تزریق سطوح مختلف بره

کادام و های تفریخ شده نداشت.  تاثیری بر وزن جوجه
موم، ( نشان دادند که تغذیه جنینی با عصاره بره29همکاران )

را بهبود بخشد. همچنین  های تفریخ شدهزن جوجهتواند ومی
( گزارش کردند که تزریق 91در این راستا نیز یونی و فرکت )

های تفریخ  ی بره موم سبب افزیش وزن جوجهمرغ تخمداخل 

موم به ( با تزریق عصاره بره81شود. ژای و همکاران ) شده می
ی بر کشی، تاثیرجوجه 95های لگهورن سفید در روز مرغتخم

های تفریخ شده مشاهده نکرد. اثر تزریق داخل وزن جوجه
های تفریخ شده به  مرغی بره موم بر نسبت وزن جوجهتخم

موم نسبت مرغ نشان داد تزریق سطوح مختلف برهوزن تخم
داری نشان نداد. اما گروهی که به گروه شاهد منفی اثر معنی

د افزایش قسمت در میلیون بره موم دریافت کرده بو 9211
های دیگر داشت. یونی و داری در مقایسه با گروهغیرمعنی
مرغی بره موم که تزریق داخل تخم دادند ( نشان91فرکت )

 مرغ تخم وزن به شده تفریخ جوجه وزن نسبت سبب بهبود
 تزریق شد. از قبل
مرغی بره موم بر نتایج مربوط به تزریق داخل تخم     

نتایج  ارائه است. 9در جدول  های گوشتی عملکرد رشد جوجه
های  مرغنشان داد تزریق سطوح مختلف بره موم  به تخم

 داری بر مصرف خوراک در سه بازه زمانی بارور تاثیر معنی
و کل دوره پرورشی نداشت.  یروزگ99-82 ،یروزگ 91-9

گرم بره میلی 251تحقیقات نشان داده که استفاده از مقدار 
وراک شده که نشان دهنده موم موجب افزایش مصرف خ

. در تحقیقی (91های گوشتی است )عملکرد بهتر جوجه
موم قسمت در میلیون بره 91( با افزودن 1بونومی و همکاران )
گذار افزایشی در خوراک مصرفی های تخمبه جیره غذایی مرغ

 ( نشان 98مشاهده کردند. مطالعه قیصری و همکاران )
بره موم سبب افزایش مصرف دهد که استفاده از عصاره می

 شود.های گوشتی می خوراک جوجه
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 4................................................................  گوشتی هایجوجه رشد و وضعیت سیستم ایمنی بر عملکرد مرغی عصاره بره مومتخم  لداخ تزریق بررسی اثرات

  پرورشی های مختلفبر عملکرد رشد در دوره مرغ تخماثر تزریق عصاره بره موم به   -3جدول 
Table 3. Effect of in ovo of oil-extracted propolis on growth performance in different periods of rearing 

   تیمارهای آزمایشی 

 ppm 051 شاهد مثبت شاهد منفی 
 بره موم

ppm 311 
 بره موم

ppm 011 
 بره موم

ppm0011  
 SEM P value بره موم

  )روز/جوجه/گرم(مصرف خوراک 
 00/1 03/3 00/60 00/05 43/03 01/00 00/60 01/06 روزگی0-01دوره 
 40/1 30/06 1/400 3/400 4/410 5/400 0/450 0/400 روزگی00-40دوره 

 63/1 50/54 5/611 0/000 0/014 6/005 0/003 6/005 کل دوره 
  وزن بدن )گرم(

 06/1 01/00 4/001 5/000 6/055 0/034 6/000 3/005 روزگی0-01دوره 
 30/1 50/050 0/0610 0/0400 4/0515 0/0530 3/0335 6/0033 روزگی00-40دوره 

 34/1 06/031 0/0400 0/0040 0/0001 0/0154 5/0606 3/0411 کل دوره
  افزایش وزن روزانه )روز/جوجه/گرم(

 06/1 00/0 5/30 0/33 0/30 0/06 0/00 4/36 روزگی0-01دوره 
 43/1 06/5 00/00 54/50 53/03 03/00 00/50 30/60 روزگی00-40دوره 

 50/1 13/4 00/46 10/51 50/51 05/50 03/45 03/50 کل دوره
  یضریب تبدیل غذای

 00/1 33/1 30/0 06/0 14/0 40/0 00/0 00/0 روزگی0-01دوره 
 30/1 00/1 00/0 60/0 00/0 10/0 51/0 60/0 روزگی00-40دوره 

 54/1 00/1 06/0 05/0 00/0 44/0 41/0 60/0 کل دوره
  است 15/1دار در سطح حروف غیرمشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنی

 

شود تزریق بره موم به ه مشاهده میطور کهمان     
های بارور اثری بر افزایش وزن بدن و افزایش وزن  مرغ تخم

 ی،روزگ 0-01های گوشتی در دوره   روزانه جوجه
ی و کل دوره نداشت. درحالی که تزریق آب روزگ 40-00

ها اثر کاهشی بر وزن بدن و  مرغ تخممقطر )شاهد مثبت( به 
 گروه شاهد منفی داشت.افزایش وزن روزانه نسبت به 

قسمت در میلیون بره موم تزریق  051همچنین گروهی که 
داری نسبت به گروه شاهد منفی معنیغیر شده بود کاهش

( گزارش کردند که افزودن 00خجسته و شیوازاد ). نشان داد
عصاره اتانولی بره موم در جیره غذایی، میانگین افزایش وزن 

کل دوره آزمایشی تحت تاثیر های گوشتی را در  روزانه جوجه
ی ویتامین سبب افزایش وزن مرغ تخم. تزریق  داخل قرار داد

(. 0روزگی گردید ) 00-04های گوشتی در سن  جوجه
درصد  5( گزارش کردند که استفاده از 0اندرسون و همکاران )

های گوشتی شده  عصاره بره موم سبب افزایش وزن جوجه
کردند که استفاده از عصاره  ( گزارش3است. آتیا و همکاران )

های گوشتی سبب بهبود وزن بدن  بره موم در جیره جوجه
( بیان کردند که عصاره بره 5گردید. عزیززاده و همکاران )

موم به دلیل داشتن خاصیت ضد میکروبی سبب کاهش 
میکروفلورای مضر روده شده و همچنین با کاهش فعالیت 

واند از افزایش التهاب و تو سیکلواکسیژناز می A2فسفولیپاز 
های مضر بکاهد و از این  ضخامت روده ناشی از میکروب

طریق سبب بهبود هضم و جذب مواد خوراکی در روده شود در 
نتیجه آن عملکرد رشد نیز بهبود یابد. در گزارشی نشان داده 

های  باال از عصاره بره موم در انسان موجب شده است دوز
پذیر  های واکنش سلولی و گونه های سطح افزایش پروتئین

اکسیژناز شده و از طرفی سطح پتانسیل غشای میتوکندریایی 
ی پروتئین سلولی،  های واسطه یابد که با سیگنال کاهش می

(. نتایج بدست آمده از 00دهد )آپوپتوز یا مرگ سلولی رخ می
تاثیر عصاره بره موم بر ضریب تبدیل خوراک نیز نشان داد که 

های بارور تاثیری بر ضریب  مرغ تخمره بره موم به تزریق عصا
ی، روزگ0-01های  های گوشتی در دوره تبدیل غذایی جوجه

در گزارشی  ی و کل دوره پرورشی نداشت.روزگ 40-00
موم در جیره موجب بهبود در گرم برهمیلی 051استفاده از 

(. 06های گوشتی شده است )ضریب تبدیل خوراک  در جوجه
( گزارش 30نتایج این تحقیق رودسری و همکاران ) مغایر با

های گوشتی  کردند که مکمل کردن بره موم در جیره جوجه
 بدیل خوراک نسبت به گروه شاهد سبب بهبود ضریب ت

 .شودمی

 

 (log2) های گوشتیجوجه Mو  G ، ایمونوگلوبولینanti-SRBCتاثیر مقادیر مختلف عصاره بره موم بر میزان عیار  -4جدول 
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

 ppm 051 شاهد مثبت شاهد منفی
 بره موم

ppm 311  بره
 موم

ppm 011  بره
 موم

ppm0011  
 SEM P value بره موم

Anti- SRBC  
 10/1 30/1 11/3 11/3 11/3 33/4 11/3 11/4 روزگی 00
 a33/4 b11/3 ab33/3 ab00/3 b00/0 ab33/3 31/1 13/1 روزگی 35

IgG  
 31/1 33/1 33/0 33/0 11/0 11/0 00/0 11/0 روزگی 00
 00/1 43/1 00/0 00/0 11/0 33/0 11/0 33/0 روزگی 35

IgM  
 30/1 54/1 00/0 00/0 11/0 33/0 33/0 11/3 روزگی 00
 a11/3 b11/0 b11/0 b00/0 b11/0 b00/0 31/1 10/1 روزگی 35

  است 15/1دار در سطح حروف غیرمشابه در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنی
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 5.......... .............................................................................................................................................. 9911 بهار/ 91پژوهشهای تولیدات دامی سال نهم/ شماره 

بعد از  12 و 19های  در زمان SRBCنتایج مربوط به تزریق 
 12های  در زمان IgMو  IgG، بادیتفریخ بر میزان عیار آنتی

 نشان داده است. 4روز بعد از تفریخ در جدول  95و 
قسمت در میلیون عصاره  951مرغی تزریق داخل تخم      

های تولید شده علیه  بادیآنتیتیتر داری در بره موم اثر معنی
SRBC  12در زمان ( 10/1داشت>pد .) رحالی که تزریق
SRBC های  مرغهای گوشتی نشان داد تخم به ورید جوجه

قسمت در میلیون بره موم تزریق شده  9111و  011، 951که 
های کمتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند بادی آنتیبود 

(15/1>pنتایج مربوط به تاثیر تزریق داخل تخم .) مرغی
داد که غلظت  عصاره بره موم در طی انکوباسیون نشان

روز بعد از تفریخ  95و  12های  در زمان Gهای  ایمینوگلوبولین
ی بره موم قرار نگرفتند.  تحت تاثیر سطوح تزریق شده

در  Mهمچنین نتایج نشان داد که غلظت ایمینوگلوبولین 
ها صورت گرفته بود غلظت کمتری  های که تزریق در آن گروه

های قرمز خون  ولاز خود نشان دادند. گلب 95در زمان 
 Tهای سلول به وابسته ژنآنتی ( یکSRBCگوسفندی )

 همکاری بدن، نیازمند به شدن هنگام وارد به طوری که است
نتیجه آن  در و Bهای سلول سازی فعال برای T هایلسلو

 ، تیتر SRBC داخل رگی بادی است. تزریقتولید آنتی
دهد و نی نشان میبادی باالتری را نسبت به تزریق عضالآنتی

 و دوز تزریق، تیتر  SRBCهمچنین با افزایش درصد 
(. قیصری و همکاران 91شود ) بادی باالتری تولید میآنتی

( نشان دادند که استفاده از عصاره بره موم در جیره 94)
های تولید شده  بادیهای گوشتی تاثیری بر غلظت آنتی جوجه

( با 91کاران )نداشت. انگ و هم SRBCناشی از تزریق 
های  درصد عصاره بره موم در جیره جوجه 4الی  9بررسی 

گوشتی نشان دادند که سطوح اضافه شده نتوانست محرکی 
 برای سیستم ایمنی بدن باشد. برخی مطالعات نیز نشان 

های گوشتی  دهد که استفاده از عصاره  بره موم در جوجهمی

ه گروه شاهد نسبت ب Gسبب افزایش غلظت ایمینوگلوبولین 
( بیان کردند که 95گیورگی و همکاران )(. 49،2شود )می

های گوشتی سبب افزایش سیستم  استفاده از بره موم در جوجه
شود. در مطالعه دیگر کوئی چانگووینگ و همکاران  ایمنی می

( گزارش کردند که افزودن بره موم به جیره غذایی 91)
دهد.  می های گوشتی را افزایش سیستم ایمنی جوجه

باشند که سبب  فالونوئیدها که یکی از ترکیبات بره موم می
(. 90شود )های گوشتی می بادی در جوجهتحریک تولید آنتی

در تحقیقی مشاهده شده است که استفاده از بره موم سبب 
تواند سبب  شده و این نیز می 9، 1، 9تقویت اینترلوکین 

( 94یصری و همکاران )ق (.12ها شود ) بادی آنتیافزایش تولید 
بیان کردند که عدم تاثیرگذاری بره موم در پاسخ سیستم 

 .ایمنی احتماال به دلیل سطوح کم استفاده شده باشد
ی عصاره مرغ تخمشود که تزریق داخل گیری مینتیجه     

بره موم در سطوح مختلف تاثیری بر مصرف خوراک، وزن 
 ایی، درصد بدن، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذ

های  های تفریخ شده و وزن جوجه درآوری، وزن جوجهجوجه
های  های گوشتی در دوره جوجه مرغ تخمتفریخ شده به وزن 

ی و کل دوره در شرایط این روزگ 99-41ی، روزگ 91-9
قسمت در میلیون  9111تحقیق نداشت. اما استفاده از سطوح 

ن عصاره بره موم توانست سبب بهبود وزن بدن و وز
نسبت به گروه شاهد  مرغ تخمهای تفریخ شده به وزن  جوجه

های تولید شده در اثر  بادی آنتیمثبت شود. نتایج مربوط به تیتر
های تولید  بادیروزگی نشان داد آنتی 12در  SRBCتزریق 

 9111و  011، 911کننده سطوح های دریافت شده در گروه
ر مقایسه با قسمت در میلیون عصاره بره موم اثر کاهشی د

 گروه شاهد )منفی( داشته است. همچنین نتایج مربوط به تیتر
روزگی  95در  SRBCهای تولید شده در اثر تزریق  بادیآنتی

های تزریق شده از عصاره بره  نیز نشان از اثر کاهشی در گروه
 .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 
60 ml of sterile water, one ml into site of the embryo in sac of amniotic fluid into eggs at the 
15

th
 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 
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