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 فيتوشيمي موضوع:

است و در برابر عوامل بيماریزا فعاليت ضد باکتریایي دارد.  مزهميوه هندوانه ابوجهل تلخ :مقدمه و هدف 

با و بدون مکمل پروبيوتيك پروتکسين بر  هندوانه ابوجهلبررسي اثر استفاده از سطوح مختلف پودر ميوه 

 هدف از این پژوهش بود. هاي گوشتيشناسي روده جوجهعملکرد رشد، صفات الشه و ریخت

، 0 × 4تي یك روزه، به طورکامالً تصادفي در یك آزمایش فاکتوریلقطعه جوجه گوش 042: تحقيق روش

سه  درصدپروبيوتيك( به هشت تيمار غذایي با 20/2و صفر و  هندوانه ابوجهلدرصد  6/2و  4/2، 0/2)صفر،

خوراک پرندگان  لیتبد بیضرو  وزن شیافزا خوراک، مصرف روز تغذیه شدند. 40تکرار تقسيم و به مدت 

شناسي روده ها توزین و ریختگيري شد و در پایان آزمایش اندام هاي داخلي جوجهش اندازهدر خالل آزمای

 ارزیابي شد.

درصد هندوانه ابوجهل کاهش، ولي افزایش  6/2و  4/2ها در تيمارهاي مصرف خوراک پرنده :نتایج و بحث

در افزایش مصرف خوراک و  دار(. استفاده از پروبيوتيك تاثير معنيp<20/2دار یافت )وزن بهبود معني

دار (. ضریب تبدیل خوراک در تيمارهاي هندوانه ابوجهل کاهش معنيp<20/2ها داشت )افزایش وزن جوجه

ان دار راندم( اما پروبيوتيك تاثيري بر آن نداشت. پودر هندوانه ابوجهل سبب افزایش معني>p 20/2یافت )

ت متقابل هندوانه ابوجهل و مکمل پروبيوتيك نشان داد که ها شد. اثراالشه، سينه، ران، کبد و قلب جوجه

راندمان  داردرصد هندوانه ابوجهل سبب افزایش معني 6/2و  4/2هاي داراي افزودن پروبيوتيك به جيره

(. ارتفاع و عرض پرز، عمق کریپت و ضخامت ماهيچه موکوسي >p 20/2ها شد)الشه، سينه و قلب جوجه

( و مکمل p<20/2دار یافت )درصد پودر هندوانه ابوجهل افزایش معني 6/2غذایي ها با تيمار روده جوجه

 (.p<20/2ها را افزایش داد )پروبيوتيك ارتفاع پرز و ضخامت ماهيچه موکوسي روده جوجه

درصد پودر ميوه هندوانه ابوجهل و 4/2نتایج این تحقيق نشان داد که  :صنعتي/کاربردي توصيه

ي هاي گوشتا مي توان به عنوان مکمل هاي سيمبيوتيك در جيره غذایي جوجهپروبيوتيك پروتکسين ر

 استفاده کرد.

 

 د واژگان :يکل 

 هندوانه ابوجهل 

  پروتکسين 

 جوجه گوشتی 

http://www.jhd.iaushk.ac.ir/
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 . مقدمه 1

ا هاز راسته کدوئی (Citrullus colocynthi) هندوانه ابوجهل

(Cucurbitalesمی ) .گیاهی علفی، چند ساله، دارای ساقه باشد

ه بشکل کروی  یاز تار است. میوه اخوابیده یا باال رونده و پوشیده 

 و هر نازک ولی سخت است یپوشیده از پوستکه زرد،سبز تا رنگ 

 53 -7میوه تولید کرده که اندازه آنها حدود  03تا  51گیاه حدود 

میلیمتر  6به اندازه . در داخل میوه نیز دانه هایی سانتی متر است

شود امل میدرصد وزن میوه کامال رسیده را ش 71است که حدود 

خاکهای قلیایی و شور رشد کرده و به  و در مناطق کویری(. 5)شکل 

 میوه(. Hussain et al., 2014است )تنش آب و شوری مقاوم 

است که مربوط به ترکیبات مختلف و  تلخ مزهدارای هندوانه ابوجهل 

( Colocynthosideینتوزیدها )کولوسبخصوص ماده ای به نام 

این دارای ترکیبات فعال زیستی مانند گلیکوزیدها،  عالوه بر .باشدمی

 فالونوئیدها، آلکالوئیدها و اسیدهای چرب و اسیدهای فنولیکی است

(Salma, 2012).  هم چنین منبع غنی از آنتی اکسیدانها مانند پلی

(. در Sebbagh et al., 2009ها و استرولهای گیاهی است )فنل

گلیکوسیدهای موجود در برگ این تحقیقات مشخص شده است که 

(. مقدار مواد Hussain et al., 2014گیاه خاصیت ضد سرطانی دارد )

 53درصد پروتئین،  03درصد روغن،  03مغذی دانه این گیاه حدود 

باشد و منبع درصد فیبر می 0درصد خاکستر و 0درصد کربوهیدرات، 

لی از ان است ومناسبی از اسیدهای آمینه آرژنین، متیونین و تریپتوف

 ,National Research Councilباشد)نظر لیزین و ترئونین فقیر می

درصد وزن آن است  03( و مقدار رطوبت میوه بالغ بیش از 2006

(Aviara et al., 2007 مهمترین خصوصیت درمانی مورد بررسی .)

برای هندوانه ابوجهل خواص ضد سرطانی، ضد دیابتی و ضد توموری 

بر این خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و کاهش  آن است عالوه

دهنده لیپید سرم خون در حیوانات و انسان نیز برای آن گزارش شده 

های مختلف این گیاه فعالیت (. عصارهHussain et al., 2014است )

، موریومتیفی سالمونالضد باکتریایی در برابر عوامل بیماریزای مانند 

، پروتئوس ولگاریس، رشیاکلیاش ،استرپتوکوکوس اورئوس

(. عالوه بر Sharma et al., 2010دارد ) استافیلوکوکوس اپیدرمیس

ک با آنتی بیوتی هندوانه ابوجهلاین اثرات ممانعت کننده عصاره میوه 

 ,.Hussain et al( قابل مقایسه است )Novobiocinنووبیوسین )

را  هندوانه ابوجهل(. بنابراین این امکان وجود دارد که میوه 2014

 بتوان به عنوان یک ترکیب افزودنی در جیره طیور استفاده کرد.
ر بر با تاثیهستند که  ایهزندمکملهای میکروبی ها کیوتیپروب

تعادل میکروبی دستگاه گوارش اثرات سودمند و مفیدی بر حیوان 

در طبیعت غیر سمی و غیر ها سمیکروارگانیم نیا. دارندمیزبان خود 

یزا بوده و با حضور در دستگاه گوارش سبب ارتقا سالمتی حیوان بیمار

های های پروبیوتیکی شامل گونهمیزبان می گردد. عمده گونه

باکتریایی الکتوباسیلوس و بفیدوباکتریوم بوده و شامل مخمرهایی 

 جادینه تنها اشود این میکروارگانیسمها مانند ساکارومایسس نیز می

در  زیزا نیماریب یها یو رشد باکتر ریه از تکثکنند، بلکینم یماریب

 ورکروفلیم شیکرده و موجب افزا یریجلوگ واناتیدستگاه گوارش ح

افزایش  (.Kabir, 2009)شوندمیوریگوارش ط ستمیدر س دیمف

میکروارگانیسمهای مفید با تولید آسیدهای آلی و اسیدهای چرب فرار 

زا در روده روده شده و از رشد و تکثیر عوامل بیماری pHسبب کاهش 

به دلیل تاثیر میوه . ( Khan,  &Naz 2013کنند )جلوگیری می

هندوانه ابوجهل بر باکتریهای مضر و نیز بهبود شرایط رشد سایر 

میکروارگانیسمها و نیز اثر پروبیوتیکها بر عملکرد دستگاه گوارش، به 

توام مصرف این گیاه و پروبیوتیک به  منظور شناخت و بررسی اثرات

 هایعنوان یک ترکیب سیمبیوتیک روی عملکرد رشد و روده جوجه

 گوشتی پژوهش حاضر انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

( b( و میوه رسیده هندوانه ابوجهل )aمیوه نارس ) .1شکل 

(Hussain et al., 2014). 

 مواد و روش ها   .2

 . زمان و محل انجام آزمايش2-1

  04به مدت هفت هفته ، از ساان یک تا  5000این تحقیق سااال

روزگی در واحد پرورش طیور مزرعه دانشاااگاه آزاد اساااالمی واحد      

شااهرکرد واقع در ده کیلومتری شااهرکرد و آزمایش های مربوط به  

ریخت شناسی بافت روده در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد 

ش      شکی دان شگاه کلینیک دامپز شهر کیان انجام  و آزمای گاه واقع در 

 شد. 

 . روش پرورش و اجراي طرح تحقيق2-2

سویه راس     403این تحقیق با تعداد  شتی   033قطعه جوجه گو

)چهارساااطو پودر میوه  4×0یک روزه با اساااتفاده از طرا فاکتوریل

هندوانه ابوجهل و دو سطو پروتکسین( در قالب طرا کامال تصادفی    
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سه تکرا    شت تیمار در  شتی   53ر و در هر تکرار با ه قطعه جوجه گو

 اجرا گردید.

 تيمارهاي آزمايشي .2-3

 هاینویسی براساس احتیاجات غذایی جوجه  در این تحقیق جیره

گوشااتی راس تهیه و تنظیم گردید که ترکیب جیره شاااهد و مقدار  

ارایه شااده  5جدول مواد مغذی آن در دوره های مختلف پرورش در 

مایشی پودر میوه هندوانه ابوجهل و پروبیوتیک  است. در تیمارهای آز 

پروتکسااین تهیه شااده از شاارکت نیکوتک، جایگزین شاان در جیره  

در این آزمایش شاااامل گروه تیمارهای مورد مطالعه  شااااهد گردید.

دهم درصااد پودر میوه دو دهم، چهاردهم و شااش هایشاااهد، گروه

 35/3 ن صفر وگیاه هندوانه ابوجهل، با دو سطو پروبیوتیک پروتکسی

 درصد بودند.

 . صفات مورد مطالعه4 -2

صفات عملکردی شامل شامل افزایش وزن، مصرف خوراک و 

گیری شد در پایان ضریب تبدیل خوراک در کل دوره پرورش اندازه

آزمایش از هر قفس دو پرنده به طور تصادفی انتخاب و پس از کشتار، 

زنده(، راندمان سینه، ران، راندمان الشه )درصد وزن الشه به وزن 

گیری شد. از روده به اندازه دو سانتی متر پس از سنگدان و کبداندازه

زائده مکل جدا گردید و بافت روده از نظر طول، عرض و ارتفاع پرز و 

 گیری شد.نیز ضخامت ماهیچه اندازه

 . روش آماري 2-5

بصورت  SASهای این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری داده

با سه تکرار بر پایه کامال تصادفی با رویه  4×0طرا فاکتوریلآزمایش 

GLM  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با استفاده از آزمون

ها قایسه میانگین0درصد م 1ای دانکن در سطو احتمال چند دامنه

 انجام گرفت.

 نتايج و بحث. 3

 عملکرد رشد و صفات الشه  .3-1

( اثر سطوا مختلف هندوانه ابوجهل و 4جدول) با توجه به

 0/3پروتکسین بر مصرف خوراک روزانه نشان داد که با مصرف سطوا 

ها را کاهش ولی درصد هندوانه ابوجهل مصرف خوراک جوجه 6/3و

(. افزودن پروبیوتیک سبب >p 31/3سبب بهبود افزایش وزن آنها شد )

ضریب  ها شد.جوجهافزایش مصرف خوراک و بهبود افزایش وزن 

دار ها با تغذیه هندوانه ابوجهل کاهش معنیتبدیل خوراک جوجه

( اما پروبیوتیک تاثیری بر آن نداشت. نتایج نشان داد >p 31/3یافت )

که وزن نسبی سینه و ران تحت تاثیر مصرف هندوانه ابوجهل و 

داری افزایش یافت به طوری که پروبیوتیک پروتکسین بطور معنی

درصد بیشترین مقدار را نشان دادند. همچنین  6/3و  0/3سطو 

مصرف پروبیوتیک سبب افزایش وزن نسبی الشه، ران، کبد و قلب در 

های (. وزن نسبی سنگدان جوجه0جدول های گوشتی شد )جوجه

های آزمایشی قرار نگرفت اما وزن نسبی کبد گوشتی تحت تاثیر جیره

( نشان داد، به >p 31/3دار )عنیو قلب در اثر تغذیه ابوجهل تفاوت م

درصد هندوانه  6/3طوری که باالترین درصد آنها در سطو مصرف 

ابوجهل مشاهده شد. مشخص شده است که استفاده از مخلوط چند 

های گوشتی سبب بهبود های غذایی جوجهی گیاهی در جیرهعصاره

جود (. مواد موثره موJaved et al.,2009) گرددیم هاجوجهعملکرد 

در گیاهان دارویی مورد استفاده، از قبیل کارواکرول، اثر تحریکی بر 

های گوارشی از لوزالمعده و کبد و روده داشته افزایش ترشحات شیرابه

موجب هضم، جذب و سوخت و ساز بهتر  هارابهیشو ترشو کافی این 

 ی آن بهبود عملکرد است.جهینتکه  شودیممواد مغذی 

های گیاهی اثراتی شبیه جود در عصارهساکاریدهای موپلی

ی هایاکتربها داشته و باعث افزایش اسیدالکتیک و تکثیر بیوتیکپری

ی گرم منفی مثل اشرشیاکلی هایباکترمفید روده و کاهش حضور 

ی هایباکتر. وجود کارواکرول و تیمول سبب افزایش گرددیم

سها و الکتوباسیلویی مثل هایباکتراسیدالکتیک شده و با توجه به 

اق افزایش رشد حیوان اتف در بهبود سیستم ایمنی، هایباکتربیفیدو

(. نشان داده شده است که مصرف Jamroz et al., 2003افتد )می

های گوشتی مقادیر مختلف کیک دانه هندوانه برمصرف خوراک جوجه

به صورت خطی تاثیر داشت و به این ترتیب با افزایش سطوا مصرف 

 (.Bolua et al., 2011) مصرف خوراک کاهش یافت آنها،

 . بافت شناسي روده3-2

، اثر سطوا مختلف هندوانه ابوجهل 0باتوجه به جدول 

 شناسی بافت رودههایی ریختوپروبیوتیک پروتکسین بر شاخص

های گوشتی نشان می دهد. در این خصوص مشاهده گردید که جوجه

دار طول، ارتفاع افزایش معنی با مصرف سطوا مختلف هندوانه ابوجهل

(. >p 31/3های گوشتی مشاهده شد)و عرض و ماهیچه مخاطی جوجه

تلف های مخنتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین ضخامت بخش

درصد هندوانه ابوجهل وجود دارد. طول  6/3و  0/3روده در تیمار های 

بوجهل و پرز و ضخامت ماهیچه مخاطی روده در اثر مصرف هندوانه ا

(. بیشترین طول، عرض و ارتفاع >p 31/3پروتکسین افزایش یافت)

های پرزها و همچنین ضخامت ماهیچه بخش مخاطی روده در جوجه

درصد هندوانه ابوجهل و پروتکسین  6/3تغذیه شده با جیره حاوی 

(. اثر سطوا مختلف هندوانه ابوجهل و 0 جدول) مشاهده شد

هایی هیستوپاتولوژیک و پروبیوتیک پروتکسین بر شاخص
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های گوشتی نشان داد که با مصرف شناسی بافت روده جوجهریخت

سطوا مختلف هندوانه ابوجهل،افزایش طول، ارتفاع، عرض پرز و 

های گوشتی شد.وجود مقادیر متفاوتی از ماهیچه مخاطی جوجه

های مختلف روده نظیر ها در گیاهان دارویی سبب افزایش بخشتانن

های زیر مخاط، بخش عضالنی، سروزی و ضخامت کل بخشمخاط و 

روده و تاثیر بر هضم و جذب مواد غذایی در پرندگان تحت مطالعه 

 (. Rahimian et al., 2013می گردد )

 

 

 
 

 

 های تحت آزمایش ) شاهد( در سنین مختلفترکیب جیره غذایی جوجه  .1جدول 

 روزگي 42 -21 روزگي 21 -14 روزگي 14 -0 تشکيل دهندهدرصد مواد 

 14/61 76/65 35/16 ذرت

 35/47 03/04 70/07 کنجاله سویا

 30/4 30/4 03/5 روغن

 00/5 07/5 16/5 دی کلسیم فسفات

 33/5 50/5 57/5 پودر صدف

 47/3 40/3 03/3 متیونین –دی ال 

 03/3 50/3 50/3 لیزین  -ال

 50/3 40/3 46/3 نمک 

 13/3 13/3 13/3 5مکمل معدنی و ویتامینه

 53/3 53/3 53/3 سدیم بی کربنات

 4/3 4/3 4/3 4شن شسته شده

    ترکیبات محاسبه شده)واحد(

 0313 4013 4313 کیلو کالری بر کیلو گرم()انرژِی قابل متابولیسم

 1/53 43 44 پروتتین خام )درصد(

 33/3 31/3 03/3 کلسیم)درصد(

 03/3 04/3 01/3 قابل دسترس)درصد( فسفر

 56/5 43/5 01/5 لیزین)درصد(

 31/3 37/3 07/3 متیونین + سیستئین)درصد(

 51/3 51/3 56/3 سدیم)درصد(

 K3 ،mg 53333ویتأمین  E ،mg 4333ویتأمین  D3 ،mg 53333ویتأمین A ،IU4333333ویتأمین IU0333333کیلو مکمل ویتأمینه شامل:  1/4هر  .5

 B9 ،mg 51ویتأمین  B6 ،mg 5333ویتأمین  B5 ،mg 0333ویتأمین  B3 ،mg 03333ویتأمین  B2 ،mg 0333ویتأمین  B1 ،mg 6633ویتأمین 

آهن،  mg33333منگنز،  mg533333 کیلو مکمل معدنی شامل: 1/4کولین بود.. **هر  mg 133333و  H2ویتأمین  B12 ،mg 533ویتأمین 

mg533333  ،رویmg53333  ،مسmg5333  ید وmg433 ..سلنیوم بود 

 در تیمارهای مختلف به جای شن پودر هندوانه ابوجهل و پروبیوتیک پروتکسین استفاده شد.  .4

 

 

 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 022-133)ویژه نامه فارسی(،  3هفتم، شماره سال ،داروهاي گياهي

 

130 

 

 های گوشتیاثر هندوانه ابوجهل و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد رشد جوجه. 2جدول 

 مصرف خوراک 

 )پرنده/ روز/ گرم(

 افزايش وزن 

 روز/ گرم()پرنده/ 

 ضريب تبديل خوراک

    اثرات اصلی

 a45/04 b34/06 a33/4 شاهد

 a50/03 b45/07 a05/5 درصد هندوانه ابوجهل4/3

 b07/30 a56/03 ab31/5 درصد هندوانه ابوجهل0/3

 b4/33 a53/00 b70/5 درصد هندوانه ابوجهل 6/3

 * * * pارزش 

 b11/03 b13/06 01/5 بدون پروبیوتیک 

 a60/04 a05/03 05/5 درصد( 35/3پروبیوتیک )با 

 p * * Nsارزش 

    اثرات متقابل

 a43/03 b10/06 a01/5 شاهد

 ab00/33 b43/07 ab37/5 درصد هندوانه ابوجهل4/3

 b44/36 ab60/07 ab34/5 درصد هندوانه ابوجهل0/3

 b74/36 ab73/03 b70/5 درصد هندوانه ابوجهل 6/3

 a06/04 b55/06 a33/4 شاهد باپروبیوتیک

 ab1/33 ab01/07 ab37/5 درصد هندوانه ابوجهل با پروبیوتیک4/3

 ab04/37 a10/00 b77/5 درصد هندوانه ابوجهل با پروبیوتیک0/3

 a45/30 a44/13 b73/5 درصد هندوانه ابوجهل با پروبیوتیک6/3

 053/3 006/4 614/6 انحراف معیار میانگین

 * * * pارزش 

 (.>p 31/3دار است )ی وجود اختالف معنیحروف کوچک متفاوت بر روی اعداد هر ستون نشان دهنده

*( :31/3>p ،)Nsدار: غیرمعنی. 

 

های گوشتی )درصد(وزن نسبی اندام های مختلف جوجهو پروبیوتیک پروتکسین بر اثرهندوانه ابوجهل . 3جدول  

 قلب سنگدان كبد ران سينه الشه 

       اثرات اصلی

 b50/71 b03/46 c31/40   c54/4 04/4 c53/5 شاهد

 b40/71 b35/46 b11/41 b00/4 15/4 c50/5 درصد هندوانه ابوجهل4/3

 a14/76 a04/47 a05/46 b66/4 70/4 b46/5 درصد هندوانه ابوجهل0/3

 a06/77 a00/43 a70/46 a37/4 60/4 a03/5 درصد هندوانه ابوجهل 6/3
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 * p * * * * Nsارزش 

 b54/76 a01/46 b40/41 b 13/4 11/4 b55/5 بدون پروبیوتیک 

 a00/73 a40/47 a45/46 a 76/4 00/4 a00/5 (35/3با پروبیوتیک)

 * * * * * * pارزش 

       اثرات متقابل

 b 56/71 b43/46 c33/41 b13/4 41/4 c46/5 شاهد 

 b44/71 b10/46 b35/46 b63/4 46/4 c44/5 درصد هندوانه ابوجهل 4/3

 b 00/76 b63/46 ab04/47 ab33/4 00/4 c00/5 درصد هندوانه ابوجهل 0/3

 b 14/76 b00/46 ab 00/47 ab03/4 11/4 bc65/5 درصد هندوانه ابوجهل 6/3

 ab 50/77 ab05/47 ab 36/46 b16/4 03/4 ab73/5 شاهد باپروبیوتیک

درصد هندوانه ابوجهل با 4/3

 پروبیوتیک

ab05/73 ab43/47 ab 63/47 a53/0 00/4 ab35/5 

درصد هندوانه ابوجهل با 0/3

 پروبیوتیک

a40/70 a50/40 a 00/47 a05/0 10/4 b04/5 

درصد هندوانه ابوجهل با 6/3

 پروبیوتیک

a31/70 a55/03 a 55/40 a60/0 11/4 a35/4 

 555/3 566/3 705/3 40/0 06/0 04/45 انحراف معیار میانگین

 * p * * * * Nsارزش 

 (.>p 31/3دار است )ی وجود اختالف معنیحروف کوچک متفاوت بر روی اعداد هر ستون نشان دهنده

*( :31/3>p ،)Nsدار: غیرمعنی. 

 

 

 هاي گوشتي )ميکرون(شناسي بافت روده جوجهريختو پروبيوتيک پروتکسين بر اثرهندوانه ابوجهل  .4جدول

ضخامت  عمق كريپت پرز عرض پرز طول 

ماهيچه 

 مخاطي

     اثرات اصلی

 b00/04 b55/7 b46/0 b33/5 شاهد

 ab30/03 b56/7 ab53/1 ab55/5 درصدهندوانه ابوجهل4/3

 a10/13 b60/7 a04/1 ab50/5 درصدهندوانه ابوجهل0/3

 a61/10 a10/3 a31/6 a04/5 درصد هندوانه ابوجهل 6/3

 ** * * * P ارزش
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 b70/03 43/7 54/1 b36/5 بدون پروبیوتیک 

 a60/14 36/7 06/1 a43/5 (35/3با پروبیوتیک )

 * P * Ns Nsارزش 

     اثرات متقابل

 b70/01 b53/7 b56/0 b36/5 شاهد 

 b14/03 b00/7 b00/0 ab57/5 درصد هندوانه ابوجهل 4/3

 b65/00 ba14/3 ab06/1 a45/5 درصد هندوانه ابوجهل 0/3

 b65/13 a70/3 a40/1 a40/5 درصد هندوانه ابوجهل 6/3

 ab40/15 a10/3 a70/1 a03/5 شاهد با پروبیوتیک

 a70/10 a56/0 a00/1 a14/5 درصد هندوانه ابوجهل با پروبیوتیک4/3

 a10/16 a00/0 a10/6 a60/5 درصد هندوانه ابوجهل با پروبیوتیک0/3

 a70/13 a30/53 a30/6 a74/5 درصد هندوانه ابوجهل با پروبیوتیک6/3

 345/3 605/3 405/5 064/1 انحراف معیار میانگین

 * * * * Pارزش 

 (.>p 31/3دار است )ی وجود اختالف معنیحروف کوچک متفاوت بر روی اعداد هر ستون نشان دهنده

*( :31/3>p،)**( :35/3>p ،)Nsدار: غیرمعنی. 

 

 

استفاده از  است کهی مشخص شده در تحقیقعالوه بر این 

 کاهش نسبیشود و میپروبیوتیک موجب افزایش تعداد پرز در روده 

افزایش فراوانی نسبی پرزهای برگی  فراوانی پرزهای زبانی شکل و

و اسید  بیوتیکآنتی، پروبیوتیک اثردر پژوهشی . شکل را به همراه دارد

ت گرفشناسی روده مورد بررسی قرار آلی را بر عملکرد و ریخت

پروبیوتیک سبب افزایش ارتفاع پرز در ومشخص شد که استفاده از 

(. عالوه بر این نشان Gunal et al., 2006) ژوژنوم و ایلئوم گردید

داده شده است که وجود مواد آنتی باکتریال در عصاره گیاهان دارویی 

سبب افزایش فعالیت ضد میکروبی و رشد بهتر سلول های اپیتلیال 

هضم و جذب مواد مغذی در پرندگان تحت مطالعه  روده و افزایش

(. مصرف عصاره گیاهان دارویی با ایجاد Hosseini, 2011گردد )می

زا سبب افزایش خاصیت ضد التهابی و کاهش رشد عوامل بیماری

های مختلف روده از قبیل مخاط و زیر مخاط، سروز، ضخامت بخش

 Shahverdi) شودبخش عضالنی و ضخامت کل ویلی های روده می

et al., 2013). 

 نتيجه گيري. 4

نه ابوجهل و          فاده از ساااطوا مختلف گیاه دارویی هندوا اسااات

پروبیوتیک پروتکساااین سااابب بهبود افزایش وزن روزانه و ضاااریب 

ها شد و افزودن پروبیوتیک پروتکسین به جیره   تبدیل خوراک جوجه

سبب ایجاد اثرات بهتری بر  درصد هندوانه ابوجهل   0/3غذایی حاوی 

ها گردید و می توان این ترکیب را بعنوان سااایمبیوتیک در      جوجه 

 های گوشتی استفاده کرد.جوجهجیره غذایی 

 . تقدير و تشکر5 

بدین وسیله از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 

ه ب به لحاظ تامین شرایط و امکانات الزم برای انجام این تحقیق تشکر

 عمل می آید.

 . منابع6 
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Schatzmayr, G. (2010). Probiotics and phytogenics 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 022-133)ویژه نامه فارسی(،  3هفتم، شماره سال ،داروهاي گياهي

 

022 

 

for poultry: Myth or reality?  . Journal of Applied 

Poultry Research, 19: 194–210. 

Bolua, S.A., Sola-Ojo, F.E., Olorunsanya, O.A. & 

Adekola, O.G. (2011). Effect of graded levels of 

melon Seed (Citrullus lanatus) cake on the 

performance, carcass evaluation and blood 

parameters of broiler chicken. Animal Nutrition and 

Feed Technology, 11: 63-70. 

Gunal, M., Yayli, G., Kaya, O., Karahan, N. &Sulak, O. 

(2006). The effects of antibiotic growth promoter, 

probiotic or organic acid supplementation on 

performance, intestinal microflora and tissue of 

broilers. International Journal of Poultry Science, 

5(2):149-155.  

Hosseini, N.M. (2011). Comparison of using different 

levels of black pepper with probiotic on performance 

and serum composition on broilers chickens. Journal 

of Basic and Applied Scientific Research, 11: 2425-

2428.  

Hussain, A.I., Rathore, H.A., Sattar, M.Z., Chatha, S.A., 

Sarker, S.D. & Gilani, A.H. (2014). Citrullus 

colocynthis (L.) Schrad (bitter apple fruit): A review 

of its phytochemistry, pharmacology, traditional 

uses and nutritional potential. Journal of 

Ethnopharmacology, 155(1):54-66. 

Jamroz, D., Orda, I., Kamel, C., Wiliczkiewicz, A., 

Wertelecki, T. & Skorupinska, I. (2003). The 

influence of phytogenic extracts on performance, 

nutrient digestibility, carcass characteristics, and gut 

microbial status in broiler chickens. Journal of 

Animal Feed Science, 12:583–596.  

Javed, M., Durrani, F.R., Hafeez, A., Khan, R.U. & 

Ahmad, I. (2009). Effect of aqueous extract of plant 

mixture on carcass quality of broiler chicks. Journal 

of Agricultural and Biological Science, 4: 37-40. 

Kabir, S.M.K. (2009). The role of probiotics in the 

poultry industry. International Journal of Molecular 

Sciences, 10: 3531-3546. 

Khan, R.U. & Naz. S. (2013). The applications of 

probiotics in poultry production. World's Poultry 

Science Journal, 69: 621-631. 

National Research Council. (2006). Lost Crops of Africa 

National Academies Press. 

Rahimian, Y., Tabatabaie, S.N. Valiollahi, S.M.R., 

Toghiania, M., Kheiri, F., Zamani, F., Rafiee, A., 

Miric,Y., Asgarian, F. & Khajeali, Y. (2013). Effect 

of use cumulative levels of sesame (Sesamum 

indicum) meal with phytase enzyme on performance 

of broiler chicks. Scientific Journal of Veterinary 

Advances, 2(12): 178-188.  

Salama, H.M.H. (2012). Alkaloids and flavonoids from 

the air dried aerial parts of Citrullus colocynthis. 

Journal of Medicinal Plant Research, 6:5150–5155. 

Sebbagh, N., Cruciani-Guglielmacci, C., Ouali, F., 

Berthault, M.F., Rouch, C., Sari, D.C. & Magnan, C. 

(2009). Comparative effects of Citrullus colocynthis, 

sunflower and olive oil-enriched diet in 

streptozotocin-induced diabetes in rats. Diabetes and 

Metabolism, 35: 178–184. 

Shahverdi, A., Kheiri, F., Faghani, M., Rahimian, Y. & 

Rafiee, A. (2013). The effect of use red pepper 

(Capsicum annum L.) and black pepper (Piper 

nigrum L.) on performance and hematological 

parameters of broiler chicks. European Journal of 

Zoological Research, 2: 44-48.  

Sharma, A., Singh, S. & Nag, T.N. (2010). Antibacterial 

activity of Citrullus colocynthis and Tribulus 

terrestris against some pathogenic bacteria. Asian 

Journal of Microbiology and Biotechnology and 

Environmental Sciences, 12: 633–637. 

  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hussain%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rathore%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sattar%20MZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chatha%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarker%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilani%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24936768


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

