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  چکیده
کرد، پاسخ ایمنی، جیره بر عمل 6-به امگا 3-این آزمایش به منظور بررسی اثر نسبت اسیدهاي چرب امگا

جوجه گوشتی یک روزه به  192هاي گوشتی انجام شد. هاي خون و الگوي اسیدهاي چرب جوجهفراسنجه
هاي متعادل بر پایه با جیره 6و  5، 4، 3، 2، 1هاي هاي گروهگروه تقسیم شدند. جوجه 6طور تصادفی به 

و  9به  1، 7به  1، 5به  1، 3به  1، 1به  1، 6-به امگا 3- کنجاله سویا و به ترتیب داراي نسبت امگا-ذرت
هاي عملکرد داري بر شاخصتاثیر معنی 6-به امگا 3-هاي متفاوت امگاتغذیه شدند. نسبت 11به  1

دار وزن سنگدان در که غیر از افزایش معنی حالی ثبت شد، در 3نداشت. بهترین درصد الشه در گروه 
- به امگا 3-هاي مختلف مشاهده نشد. اثر نسبت امگاجزا در گروهداري در وزن سایر ا، تفاوت معنی4گروه 

باالتر بود. با افزایش این  5هاي ایمنی طبیعی پرنده، متغیر بود. درصد لمفوست در گروه بر شاخص 6
کمترین سطح گلوکز خون نسبت، تیتر آنتی بادي علیه بیماري نیوکاسل و آنفلوآنزاي طیور افزایش یافت. 

گلبولین سرم در  لیکاهش یافت و 3آلبومین سرم و پروتئین کل در گروه اگرچه بود.  4 گروهمربوط به 
آن در گروه  ینو سطح باالتر 3کلسترول عضله سینه در گروه  ین سطحترافزایش یافت. پایین 3و  2گروه 

- بت امگاهاي با تفاوت پایین نسمشاهده شد. کلسترول در عضله ران نتایج معکوسی را نشان داد. گروه 6
 بیشتري در عضله سینه داشتند. در DHAو به خصوص  3-، محتواي اسیدهاي چرب امگا6-به امگا 3

در  6-و اسیدهاي چرب امگا SFA ،MUFAهاي با تفاوت زیاد این نسبت، ذخیره که در گروه حالی
عضله سینه در در  6-به امگا 3-ها افزایش یافت. بهترین نسبت اسیدهاي چرب امگامقایسه با سایر گروه

بود. بر مبناي نتایج این  3به  1در آن  6-به امگا 3- مشاهده شد که نسبت اسیدهاي چرب امگا 2گروه 
هاي داري بر عملکرد رشد جوجهتاثیر معنی 6-به امگا 3-توان نتیجه گرفت که نسبت امگاتحقیق، می

به  1بود. نسبت  5به  1ر آن گوشتی نداشت. بهترین درصد الشه در گروهی مشاهده شد که این نسبت د
  هاي سالمت را ثبت کرد.بهترین شاخص 3
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  چکیده
از  ،به منظور بررسی تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی و ویتامین اي بر عملکرد رشد و کیفیت گوشت

روز استفاده شد. این آزمایش در قالب  42مدت بهقطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه   240
با اثرات  4×2بلدرچین در هر تکرار با آرایش فاکتوریل  15تکرار و  4طرح کامالً تصادفی با 

درصد) پودر  3و  5/1اصلی جیره و جنس اجرا شد. چهار تیمار غذایی با افزودن دو سطح (
کیلوگرم به جیره پایه فرموله شد. نتایج گرم ویتامین اي به ازاي هر میلی 300کنگرفرنگی و 

داري بر نشان داد که مکمل نمودن جیره پایه با پودر کنگرفرنگی و ویتامین اي به طور معنی
داري بر طور معنی). تیمارهاي غذایی به>05/0Pآزمایش موثر بود ( 21رشد در روز  عملکرد
). مقدار >05/0P( و ظرفیت نگهداري آب گوشت سینه موثر بودند TBARSمقادیر 

TBARS  گوشت سینه تحت تاثیر سطوح پودر برگ کنگرفرنگی قرار نداشت، اما تیمار ویتامین
 5/1هایی که از تیمارهاي ). در بلدرچین>05/0Pداري کاهش داد (اي مقدار آن را به طور معنی
ده بودند اي تغذیه کرگرم به ازاي هر کیلوگرم ویتامینمیلی 300درصد پودر کنگرفرنگی و 

هاي دریافت کننده داري ظرفیت نگهداري آب گوشت سینه در مقایسه با بلدرچینطور معنیبه
). چربی خام و ظرفیت نگهداي آب گوشت سینه تحت تاثیر >05/0Pجیره پایه کمتر بود (

درصد پودر برگ کنگرفرنگی منجر به افزایش مقدار  3). جیره >05/0Pجنس قرار داشت (
وشت ران در مقایسه با شاهد گردید. روشنایی گوشت سینه و ران و نیز زردي در گ  *bشاخص 

نتایج نشان داد که مکمل  ،طور کلی). به>05/0Pگوشت ران تحت تاثیر جنس قرار داشت (
ها نشد اما ممکن نمودن جیره با پودر برگ کنگرفرنگی منجر به بهبود عملکرد رشد بلدرچین

  یو و کیفیت گوشت را داشته باشد.است توان بهبود وضعیت اکسیدات
  

 نویسنده مسئول:
Firooz Samadi, Ph.D 
F.samadi@gau.ac.ir 

 
 کلمات کلیدي:

 کنگر فرنگی
 کیفیت گوشت
 عملکرد رشد

 بلدرچین ژاپنی



  

 

Poultry Science Journal 
ISSN: 2345-6604 (Print), 2345-6566 (Online) 

http://psj.gau.ac.ir 
 

  

پاسخ  ایمنی  و  بر عملکرد رشد، در آب آشامیدنی  ).Thymus vulgaris L( اثر عصاره آویشن
  جمعیت باکتریایی روده در جوجه هاي گوشتی

 
Saki AA, Kalantar M & Khoramabadi V 

  
  .گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

  
Poultry Science Journal 2014, 2 (2): 113-123 

 

 
Please cite this article as: Saki AA, Kalantar M & Khoramabadi V. 2014. Effects of drinking Thyme 
Essence (Thymus vulgaris L.) on growth performance, immune response and intestinal selected bacterial 
population in broiler chickens. Poult. Sci. J. 2 (2): 113-123. 
                                                                                                                                © 2014 PSJ. All Rights Reserved  

  

  

 
 

 تاریخچه مقاله:
2014آگوست،  25دریافت:   

2014سپتامبر  9ویرایش:   
2014سپتامبر،  14پذیرش:   

 

  چکیده
لیتر/ لیتر) بر عملکرد میلی 2/0و  15/0، 1/0این تحقیق اثر عصاره آویشن نوشیدنی (صفر، 

را مورد بررسی قرار داد. تعداد  هاي گوشتیرشد، پاسخ ایمنی و جمعیت باکتریایی روده در جوجه
) در قالب طرح کامال تصادفی در چهار تیمار آزمایشی 308قطعه جوجه نر یک روزه (راس  500

، 8- 21جوجه در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد رشد در دوره هاي 25با پنج تکرار و 
ون شامل: نیوکاسل، ، تیتر سرم خ42و  21روزگی بررسی شد. در روزهاي  8-42و  42-22

آنفوالنزاي پرندگان، برونشیت عفونی و بورس عفونی مورد ارزیابی قرار گرفت. جمعیت 
روزگی بررسی شد. سطوح مختلف عصاره آویشن  42و  21باکتریایی مواد هضمی روده نیز در 

داري افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك را در مقایسه با گروه شاهد نوشیدنی به صورت معنی
، تحت 42و  21بادي سرم در روزهاي ). تیتر آنتی>05/0Pروزگی بهبود داد ( 8-42در دوره 

تاثیر تیمارهاي مختلف قرار نگرفت. سطوح مختلف عصاره آویشن نوشیدنی تعداد جمعیت کل 
روزگی را در  42و  21هاي کالي و باکتري گرم منفی در سنباکتریایی، جمعیت باکتري اي

هاي اسیدالکتیک در سطوح مختلف ). تعداد باکتري>05/0Pاهد کاهش داد (مقایسه با گروه ش
داري بیشتر از گروه شاهد روزگی به صورت معنی 42و  21هاي عصاره آویشن نوشیدنی در سن

لیتر/ لیتر) میلی 2/0سطح  ). سطوح مختلف عصاره آویشن نوشیدنی (مخصوصاً>05/0Pبود (
باکتریایی اسیدالکتیک را به عنوان شاخص سالمتی در عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و جمعیت 

  هاي مختلف رشد بهبود داد.دوره
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  ) با و بدون پروبیوتیک Agaricus bisporusتاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی (
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  هچکید
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح ضایعات قارچ خوراکی و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، 

در قالب  2×3هاي گوشتی بود. یک آزمایش فاکتوریل ترکیب الشه و کیفیت گوشت جوجه
طرح کامال تصادفی با دو سطح پروبیوتیک (صفر و مقدار توصیه شده) و سه سطح ضایعات 

انجام شد. سطوح  )308سویه راس ( ) با استفاده از جوجه گوشتی نر%6و  %3، 0اي (قارچ دکمه
داري بر وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی نداشتند. مختلف ضایعات قارچ و پروبیوتیک تاثیر معنی

هاي گوشتی تحت تاثیر سطوح مختلف قارچ و پروبیوتیک قرار همچنین ترکیب الشه جوجه
هاي آلدئید گوشت سینه جوجهديروبیوتیک میزان مالوننگرفت. استفاده از ضایعات قارچ و پ

 pHمیزان . )>05/0P(داري کاهش داد روز پس از کشتار به طور معنی 30گوشتی را در زمان 
روز پس از  30و 1گوشت سینه پرندگانی که از مکمل پروبیوتیک استفاده کرده بودند در زمان  

طور کلی، در شرایط این آزمایش استفاده به .)>05/0P(داري کاهش یافت کشتار به طور معنی
درصد، باعث بهبود نسبی عملکرد رشد و  6از ضایعات قارچ خوراکی به خصوص در سطح 

  کاهش اکسیداسیون گوشت شد.
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  چکیده
 تیفیو ک يدبر عملکرد تولی )Hemicell®ماناناز (بر پایه بتا میاثرات آنز یهدف از مطالعه حاضر بررس

 به شده هی) تغذWDW( خرماي کامل ضایعاتی تدریجیسطوح  يحاو ییغذا جیرهمرغ در تخم
دوره اوج پس از الین) -هاي(سویه، لگهورن  گذارتخم قطعه مرغ 336 تعدادگذار بود. تخم هايمرغ
در ایزونیتروژنیک  ایزوانرژتیک و یشیآزما رهیشت ج. هتقسیم شدندقفس  56 در یبه طور تصادف دیتول

 غلظت مکمل 2درصد) و  30و  WDW  )0 ،10 ،20چهار سطح  شامل 2×  4 لیفاکتوریک آزمایش 
 32از سن قفس)  ه در هرپرند 6قفس ( 7به  ییغذا آماده شد. هر تیمار درصد) 06/0و  0آنزیم بتاماناناز (

-اندازه خوراكمرغ و مصرف مرغ روزانه، وزن تخمتخم دیتول ش،یه شد. در طول آزمایتغذ گیهفت 38تا 
 هیچ اثر متقابلینشان داد که  جیشد. نتا رکوردگیري زیمرغ نتخم یفی، صفات ک6در هفته  .ندشد يریگ
از  شیب ییمکمل غذا .نداشتمرغ وجود بر عملکرد و صفات تخم میو مکمل آنز WDW سطوح نیب

10٪ WDW در  شیآزمادوره در طول را مرغ تخم ايتودهوزن مرغ و تخم دیتول داريبه طور معنی
 ٪30از  استفاده. )P>05/0داد () کاهش شاهد جیره( WDWفاقدتغذیه شده با جیره  هايبا مرغ سهیمقا

WDW شاهد نسبت به گروه کل دوره را  ییغذا لیتبدضریب  داريمعنیبه طور  ،ییغذا جیره در
ضخامت پوسته تخم  به کاهشمنجر  WDW ٪30و  20 چنین تیمارهايهم .)P>05/0افزایش داد (

شاخص در جیره غذایی  WDW ٪10 استفاده از. )P>05/0گردید ( WDW ٪10در مقایسه با مرغ 
بر  يداریاثر معن می. مکمل آنز)P>05/0افزایش داد ( WDW ٪30با گروه شاهد و  سهیدر مقارا زرده 

 یم ش،یآزما نیحاصل از ا جی. بر اساس نتانداشتمرغ تخم یفیک صفات نیو همچن يدیعملکرد تول
اثرات  بدونتخمگذار  هايدر جیره غذایی مرغدرصد  10تواند تا  یم WDWگرفت که  جهیتوان نت

  .استفاده شودمرغ تخم تیفیعملکرد و ک بر منفی
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) به جیره بر Cinnamomum verum) و دارچین (Curcuma longaاثر افزودن پودر زردچوبه (

  هاي گوشتیها و بعضی از خصوصیات سیستم ایمنی جوجهعملکرد، وزن نسبی اندام
 

Naderi M1, Akbari MR1, Asadi-Khoshoei E1, Khaksar K2 & Khajali F1 
  

  گروه علوم دامی، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد، ایران.1
  دامپزشک عمومی استان چهار محال و بختیاري، شهر کرد، ایران.2
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  چکیده
هاي مرتبط به منظور بررسی اثرات افزودن پودر زردچوبه و دارچین به جیره بر عملکرد و بعضی از شاخص

در قالب  308روزه از سویه راس قطعه جوجه گوشتی یک 240هاي گوشتی، تعداد با سیستم ایمنی جوجه
- هاي آزمایشی عبارت بودند از: جیره پایه ذرتی مورد استفاده قرار گرفتند. جیرهیک طرح کامالً تصادف

پودر زردچوبه؛  g/Kg5/2 قسمت در میلیون آویالمایسین؛ جیره پایه +  10سویا (شاهد)؛ جیره پایه + 
پودر دارچین؛ و جیره پایه+  g/Kg5/2 پودر زردچوبه؛ جیره پایه +  g/Kg5/7 جیره پایه + 

g/Kg5/7  پودر دارچین. مصرف خوراك، افزایش وزن، و ضریب تبدیل خوراك در انتهاي دوره آغازین
 42روزگی) و همچنین براي کل دوره آزمایش (صفر تا  42تا  22روزگی) و دوره رشد ( 21(صفر تا 

روزگی، دو جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب شده و  21گیري شد. در سن روزگی) اندازه
بادي علیه هاي سفید و تیتر آنتیهاي خونی جهت انجام شمارش تفریقی گلبولري شدند. نمونهخونگی

پودر زردچوبه به جیره  g/Kg5/2 مورد استفاده قرار گرفتند. افزودن  NDVو  IBV ،IBDهاي واکسن
دوره منجر به بهبود اضافه وزن در دوره آغازین و بهبود ضریب تبدیل خوراك در دوره آغازین و کل 

). همچنین، افزودن آویالمایسین به جیره منجر به P>05/0پرورش در مقایسه با گروه کنترل گردید  (
). P>05/0بهبود ضریب تبدیل خوراك در دوره رشد و کل دوره پرورش، در مقایسه با گروه شاهد گردید (

سبب  g/Kg5/7 و پودر دارچین در سطح  g/Kg5/7 و  g/Kg5/2 افزودن پودر زردچوبه در سطوح 
). نتایج این پژوهش نشان داد که پودر زردچوبه در P>05/0ها شد (ها به لنفوسیتکاهش نسبت هتروفیل

هاي محرك رشد باشد. همچنین، کاهش بیوتیکتواند جایگزینی بالقوه براي آنتیمی g/Kg5/2 سطح 
دهنده اثر این تواند نشانجیره، میها با افزودن پودر زردچوبه و دارچین به ها به لنفوسیتنسبت هتروفیل

  هاي گوشتی باشد.ها در جهت تخفیف استرس در جوجهافزودنی
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  تاثیر استفاده از مکمل سولفات روي و کروم آلی بر عملکرد، کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی 

  بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی
 

Rouhalamini SM1, Salarmoini M1 & Asadi-Karam Gh2 

 
  ، ایران.کرمان ،نشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنردا ،دامیعلومگروه 1
  ، کرمان، ایران.دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بیوشیمیگروه 2
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  چکیده
م ومنظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف سولفات روي و پیکولینات کر این آزمایش به

بر عملکرد، پاسخ ایمنی و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی انجام گردید. 
تکرار با  3تیمار که هر تیمار داراي  9روزگی) به طور تصادفی در  7قطعه، سن  540پرندگان (

شامل سطوح مختلف  3×3تقسیم شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل  قطعه بلدرچین بود، 20
 میکروگرم/ 1000و  500م (صفر، وگرم/کیلوگرم) و کرمیلی 80و  40مکمل روي (صفر، 

روزگی تا انتهاي  7کیلوگرم) انجام شد. پرندگان بر روي بستر پرورش داده شدند و از سن 
رض تنش گرمایی قرار گرفتند. نوع مکمل ) در مع17تا  9ساعت ( 8آزمایش روزانه به مدت 

م بود. با افزایش وم مورد استفاده در آزمایش به ترتیب سولفات روي و پیکولینات کروروي و کر
 م در جیره، مصرف خوراك به طور خطی کاهش و ضریب تبدیلوسطح مکمل روي و کر

ه طور خطی افزایش داد. م افزایش وزن روزانه را نیز بوبهبود یافت. استفاده از مکمل کر غدایی
م در جیره غذایی، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و وبا افزایش سطح مکمل روي و کر

هاي رسد استفاده از مکملهاي کیفیت گوشت بهبود یافتند. بر اساس نتایج، به نظر میشاخص
م در شرایط تنش گرمایی در بهبود عملکرد، پاسخ ایمنی و کیفیت گوشت بلدرچین وروي و کر

 1000گرم/ کیلوگرم روي و میلی 80ها با موثر باشند. لذا مکمل کردن جیره بلدرچین
  بار تنش گرمایی مفید باشد.تواند در کاهش اثرات زیانم میومیکروگرم/کیلوگرم کر
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  نانو ذرات نقره  با تغذیه شدههاي گوشتی گوشت جوجه هاي کیفیتبررسی شاخص

  زئولیت برپوشش داده شده 
  

Hashemi SR1, Davoodi D2, Dastar B1, Bolandi N1, Smaili M1 & Mastani R1 
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  چکیده
با نانو ذرات نقره  تغذیه شدههاي گوشتی هاي کیفیت گوشت جوجههدف از این مطالعه بررسی ویژگی

 5قطعه جوجه گوشتی در قالب طرح کامالً تصادفی با  375آزمایشی با  زئولیت بود. برپوشش داده شده 
 %1 مکمل شده باشاهد  یمارتزئولیت و  %1تیمار آزمایشی شامل تیمار شاهد، تیمار شاهد مکمل شده با 

، یک 42نانونقره اختصاص داده شد.  در روز  %75/0و  0/ 5، 25/0یت پوشش داده شده با سه سطح زئول
قطعه پرنده از هر تکرار جهت بررسی صفات کیفیت گوشت ران و سینه کشتار گردید. نتایج آزمایش نشان 

ر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت ولی ظرفیت نگهداري هاي کیفیت گوشت سینه تحت تاثیداد که شاخص
پوشش داده شده  بر زئولیت، تغذیه شده بودند  ام نانو نقرهپیپی 75و  50با  آب عضله ران  پرندگانی که 

).  همچنین >05/0Pزئولیت تغذیه شده بودند ( %1بیشتر از پرندگانی بود که با تیمار شاهد مکمل شده با 
 پوشش داده شده بر زئولیت تغذیه شده بودند از ام نانو نقرهپیپی 75 و 50با نی که عضله ران پرندگا

). >05/0P) باالتري نسبت به پرندگانی که از تیمار شاهد استفاده کرده بودند برخوردار بود (*Lروشنایی (
پرندگانی که   ) در پرندگانی که از تیمار شاهد استفاده کرده بودند نسبت به *bاما شاخص زردي گوشت (

پوشش داده شده بر زئولیت استفاده کرده بودند بیشتر بود. در آنالیز پروفایل  ام نانو نقرهپیپی 75از جیرهِ 
پوشش  ام نانو نقرهپیپی 75بافت، باالترین میزان سختی، صمغیت و پیوستگی در پرندگانی که از جیره 

و در عضله ران بیشترین میزان صمغیت و پیوستگی در داده شده بر زئولیت استفاده کرده بودند دیده شد 
). به طور >01/0P( مشاهده شدتغذیه شده بودند نقره  زئولیت بدون مکمل نانوجیره  ی که ازپرندگان

تواند باعث بهبود ظرفیت پوشش داده شده بر زئولیت می نانو نقرهخالصه نتایج این تحقیق نشان داد که 
پوشش  نانو نقرهرچند آزمایشات بیشتري جهت مکانیسم دقیق عمل ذرات نگهداري آب عضله ران شود ه

  باشد.داده شده بر زئولیت الزم می
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  گزارش موردي نادر از مخرج کلوآکی دوگانه در یک مرغ مادر گوشتی

  

Madadi MS1, Karimi H2 & Azari M3 
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  چکیده
نجر به ایجاد تواند مهاي مختلف بدن پرندگان میمراحل رشد و تمایز اندام طیاختالل در 

هاي غیرطبیعی از نظر ساختاري و عملکردي شود. مشخص شده است که بیشتر ضایعات اندام
سري ها در هنگام هچ شدن تخم اتفاق افتاده با این وجود ممکن است یکایجاد شده در اندام

دن هاي باختالالت نیز بعد ازمرحله هچري اتفاق افتد. عامل بیشتر اختالالت مادرزادي اندام
هنوز شناخته نشده است. هر چند مشخص شده است که بیشتر اختالالت مادرزادي با عامل 

باشند. اختالت مادرزادي زیادي در دستگاه نامشخص، همراه با ضایعه یا اختالل  ژنتیکی می
گوارش و ادراري تناسلی مشاهده شده است. این گزارش یک اختالل بسیار نادر مربوط به 

کند. در این مرغ هفته را توصیف می 33ت) دوگانه در یک مرغ مادر گوشتی مخرج کلوآکی (ون
بر مورد مطالعه، در حین کالبدگشایی یک تخم مرغ کامل و سالم با پوسته آهکی در لوله تخم

بر راست نیز تحلیل رفته بود. مرغ داراي دو کلوآك با ساختاري چپ مشاهده گردید و  لوله تخم
ساختاري بود و نواحی کوپرودیوم، یورودیوم و پروکتودیوم در هر دو  کامالً  طبیعی از نظر

هاي مادر فقط یک کلوآك قابل تشخیص بودند. اختالل مخرج کلوآکی (ونت) دوگانه در مرغ
توسط کریو و روبرت گزاش شده است و بعد از آن زمان تا حال هیچ  1928 -1929بار در سال 

    ت.گزارشی در این مورد مشاهده نشده اس
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