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چکیده
یشیاکلی ایلیوم جمعیت باکتري اشرزنجبیل بر سیستم ایمنی وریشه تخم گشنیز و پودراي به منظور بررسی تاثیر افزودنمطالعه

4بادر قالب طرح کامال تصادفی 500کاب قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه 160هاي گوشتی انجام شد. در این آزمایش از جوجه
) 2پایه)، ) شاهد (جیره 1هاي آزمایشی شامل : جیرهروز استفاده شد. 42مدتبهقطعه جوجه)10هر تکرار داراي (تکرار4و تیمار

1) جیره شاهد به عالوه 4درصد پودر زنجبیل و 75/0) جیره شاهد به عالوه 3تخم گشنیز، پودر درصد 5/1جیره شاهد به عالوه 
ها جوجهسیاهرگ بالخونگیري از روزگی)، 42در پایان دوره پرورش (سن درصد پودر زنجبیل بودند. 5/0تخم گشنیز و پودر درصد 

تیمارهاي آزمایشی نتایج نشان داد که بین .برداري شدهمچنین قسمتی از ایلیوم براي آزمایشات کشت میکروبی، نمونهو انجام گرفت
هر چند .)>05/0p(داري وجود داشت اختالفات معنیهاو لنفوسیتهاوتروفیلهاي خونی مرتبط با ایمنی، در درصد ناز نظر فراسنجه

دار نبود. نتایج همچنین نشان داد که تیمارهاي داراي افزودنی در ها اختالفات معنیائوزینوفیلهاي سفید و رصد گلبولاز نظر د
استفاده از گشنیز در افزایش به طور کلی .)>05/0p(تري داشتندیشیاکلی پایینداري جمعیت اشرقایسه با تیمار شاهد به طور معنیم

استفاده از هر دو گیاه دارویی گشنیز و زنجبیل در کاهش جمعیت باکتري جهت تقویت سیستم ایمنی و همچنین هامیزان لنفوسیت
اشریشیاکلی موثر بوده است.

شیاکلی، سیستم ایمنییهاي کلیدي: جوجه گوشتی، گیاهان دارویی، اشرواژه

مقدمه
هاي غذایی هستند که در صنعت پرورش طیور باعث بهبود تحریک رشد و بازده افزودنیها از مهمترینبیوتیکآنتی

ها که باعث ایجاد مقاومت باکتریایی در حیوانات و انتقال آن به بیوتیکشوند. با توجه به عوارض نامطلوب آنتیخوراك می
با توجه به این . )10اده از آنها به وجود آورده است (هایی را در رابطه با استفگردد، نگرانیانسان از طریق زنجیره غذایی می

قیقات زیادي در هاي اخیر تحشود، در سالاعث کاهش تولید و بازده خوراك میبیوتیک بنکته که ممنوعیت استفاده از آنتی
ات موثره که گیاهان دارویی و ترکیبددهگرفته است. مطالعات اخیر نشان میها صورت بیوتیکهاي آنتیرابطه با جایگزین

گیاهان دارویی . )5ها مورد توجه قرار گیرند (بیوتیکعنوان جایگزینی مناسب براي آنتیتوانند بهموجود در اسانس آنها می
هاي اسانسی استخراج شده از آنها حاوي مواد آروماتیک و فرار مختلفی هستند که بسیاري از آنها داراي خواص و روغن

هاي مضر موجود در دستگاه آنها باعث کاهش تراکم باکترياین خاصیت ضدمیکروبی موجود درو باشند میکروبی میضد
درصد 5/0-1). تخم گیاه گشنیز حاوي 2گردند (و یا منجر به تقویت سیستم دفاعی بدن آنها می)4(گوارش طیور شده 

) که مهمترین ماده 7باشد (میبورنئول، کاروون، لیمونن، کامفور گرانیول،، لینالولروغن اسانسی است که غنی از ترکیبات 
میکروبی داشته ستخراج شده از این گیاه اثرات ضدهاي ا). اسانس13باشد (موثره آن لینالول بوده که بسیار حائز اهمیت می
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بورنئول، کامفن، سیترال، اوکالیپتول، هاي اسانسی مانند . زنجبیل حاوي روغن)8باشد (و محرك دستگاه گوارش می
همچنین زنجبیل بدلیل ).14(باشد میلینالول، زینجبرین، فنالندرن، زینجیبرول( جینجرول، زینجیرون، شوجاول) و رزین 

تواند بر روي جمعیت میکروبی دستگاه گوارش داشتن خاصیت ضدمیکروبی و متعادل نمودن فلور میکروبی روده می
تخم گشنیز و پودرلذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف).9د (موثر باشهاي گوشتیجوجه

.باشدمیهاي گوشتی یشیاکلی، در دستگاه گوارش جوجهزنجبیل بر سیستم ایمنی و جمعیت باکتري اشر

مواد و روش ها
تکرار با 4تیمار و4گنبد، در قالب طرح کامال تصادفی با این آزمایش در سالن مرغداري دانشکده کشاورزي دانشگاه 

م شد. آب و خوراك حاوي واحد آزمایشی انجا16در 500کاب قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه160استفاده از تعداد 
جداول ترکیب ها براساسهاي غذایی جوجهها قرار گرفت. جیرهپودر گیاهان مورد مطالعه، به صورت آزاد در اختیار جوجه

5/1) جیره شاهد به عالوه 2) شاهد (جیره پایه)، 1هاي آزمایشی شامل : ) تعیین شد. جیرهNRC,1994مواد خوراکی (
تخم پودر درصد 1) جیره شاهد به عالوه 4درصد پودر زنجبیل و 75/0) جیره شاهد به عالوه 3تخم گشنیز، پودر درصد 

ها (براي اطمینان از خالی ساعت گرسنگی دادن به جوجه6، پس از 42د. در روز درصد پودر زنجبیل بودن5/0گشنیز و 
کشی آزمایشی بوده انتخاب و پس از وزنبودن دستگاه گوارش آنها) یک قطعه جوجه که وزن آن بیانگر میانگین وزن واحد 

. خونگیري نیز در گیري انجام شدهتعیین وضعیت میکروفلور آن نمونگیري از ایلیوم به منظورکشتار شدند و جهت اندازه
براي جلوگیري از لخته EDTAها انجام گرفت و در لوله هاي مخصوص خونگیري حاوي روز کشتار از سیاهرگ بال جوجه

هاي تجزیه آماري دادههاي سفید بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد. ریخته شد و جهت شمارش فراوانی انواع گلبول
ها انجام گرفت و مقایسه میانگین1/9نسخه SAS)2001(کامال تصادفی با استفاده از نرم افزار آزمایشی در قالب طرح

درصد انجام شد.5) در سطح LSDدار (با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی

نتایج و بحث
- یشیاکلی ایلیوم جوجهراشبر پاسخ ایمنی و جمعیت باکتريتخم گشنیز و زنجبیل پودر نتایج مربوط به تاثیر افزودن 

هاي خونی تیمارهاي آزمایشی از نظر فراسنجهکه بین ایج نشان دادنتنشان داده شده است.1هاي گوشتی در جدول 
هر چند از نظر درصد . )>05/0p(داري وجود داشت اختالفات معنیهاو لنفوسیتهامرتبط با ایمنی، در درصد نوتروفیل

کنند. هاي موجود از روند خاصی تبعیت نمیحال دادهدار نبود. با این ها اختالفات معنیائوزینوفیلهاي سفید و گلبول
-ها را داشتند. لنفوسیتترین درصد لنفوسیتنجبیل به ترتیب باالترین و پایینهاي داراي گشنیز و مخلوط گشنیز و زتیمار

- مییافتلنفاويهايعقدهوطحالتیموس،نظیرلنفوئیديهايبافتدرکههستندايشدهگرانولهغیرهايلکوسیتها،

تشکیلراطیورخونسفیدهايگلبولاکثریتهالنفوسیتمیکربی،حمالتوبیماريوجودعدموعاديدر حالتشوند
عهدهبهراسلولیواسطهباایمنیتظاهراتهمچنینوباديآنتیتولیدوظیفهنهایتدرکههایی هستندسلولوداده

).12دارند (
شیاکلی نتایج حاصل نشان داد که تیمارهاي داراي افزودنی در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داري جمعیت اشری

رسد که افزودن مخلوط گشنیز و زنجبیل بیشترین تاثیر را بر جمعیت به نظر می.)>05/0p(تري داشتندپایین
) در توافق بود. 9) و مومنی و همکاران (11از این مطالعه با نتایج شانون و همکاران (اشریشیاکلی داشته است. نتایج حاصل 

) کاهش در جمعیت اشریشیاکلی در نتیجه استفاده از زنجبیل 9) و مومنی و همکاران (11در مطالعه شانون و همکاران (
بر باکتریال و اثر انقباضی اصیت آنتیدهد و خموجود در زنجبیل جنبش لوله گوارش را افزایش میجینجرولگزارش شد. 

). هرچند آنها 1کاهش در جمعیت اشریشیاکلی در نتیجه استفاده از گشنیز نیز گزارش شده است ().3لوله گوارش را دارد (
ن در اسانس گشنیز مهمترین وکارو- Dماده گزارش کردند که حساسیت اشریشیاکلی نسبت به اسانس گشنیز کمتر است. 

).6(دهدمیشیاکلی نسبت به گشنیز مقاومت کمتري از خود نشان یباشد و ثابت شد که باکتري اشرضدباکتریایی میعامل 
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در مطالعه حاضر به نظر می رسد استفاده توام از گشنیز و زنجبیل بیشترین تاثیر را بر کاهش جمعیت اشریشیاکلی داشته 
است.

و جمعیت اشریشیاکلیخون سفیدهايگلبولانواعفراوانیزنجبیل براثر کاربرد پودر تخم گشنیز و .1جدول
SEMتیمارهاصفات

گشنیز+ زنجبیلزنجبیلگشنیزشاهد
50/1766/2637/1975/1807/3سفید(درصد)گلبولهاي
b66/31a00/50b50/30b75/2676/4ها(درصد)لنفوسیت
ab66/58b66/43a05/62a00/6609/5ها(درصد)نوتروفیل

ها(درصد)ائوزینوفیل
اشریشیاکلی

66/9
a00/120

33/6
b00/70

33/6
bc00/40

25/7
c00/20

20/3
66/4

a,b:05/0(هستنددارمعنیاختالفآماري دارايلحاظازنامشابهحروفداراياعدادردیفهردرp<.(
SEMمیانگین خطاي استاندارد :

گیرينتیجه
هاي درصد پودر زنجبیل در جیره جوجه75/0توان بیان داشت که استفاده از سطح گیري کلی مییک نتیجهبه عنوان 

کاهش شاهد بهنسبتیبه طور قابل توجهراکیلئوم روده باریبخش ایکروبیت میجمعطول دوره آزمایش،گوشتی در 
درصد باالترین فراوانی گلبولهاي 5/1. تخم گشنیز دیگر گیاه دارویی مورد استفاده این آزمایش بود که در سطح داده است

پودر درصد 1زنجبیل + پودر درصد 5/0. استفاده از مخلوط داشتنسبت به شاهد و سایر تیمارها را سفید و لنفوسیتها 
که در نهایت شدکلی و در نتیجه کاهش بار میکروبی روده در جمعیت اشریشیايجیره باعث کاهش چشمگیردرگشنیز 

شود.و همچنین سالمت مصرف کنندههاي گوشتیدر جوجهو سالمتتواند منجر به افزایش عملکردمی
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Effect of adding coriander seed and ginger root powder on the immunity system and
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Abstract
A study carried out to evaluate the effect of adding the coriander seed and ginger root powder

on the immune system and populations of E.coli ileum of broilers. In this experiment 160 broilers
(Cobb500) in a completely randomized design with 4 treatments and 4 replications (10 broilers per
replicate) were used for 42 days. Treatments include: (1) basal diet (control), (2) basal diet + 1.5%
of coriander seed powder, (3) basal diet + 0.75% of ginger root powder, )٤( basal diet + 1%
coriander seed powder with 0.5% of ginger root powder. At the end of the growing period (42
days), blood sampels were collected from a vein chicken wings and also part of the ileum culture
experiments, samples were taken. The results showed that in blood parameters related to immune
system, the percentage of neutrophils and lymphocytes, there was significant difference (P<0.05)
between treatments. Although the percentage of white blood cells and eosinophils were not
significant. The results also showed that the activity in comparison to the control populations of
E.coli significantly lower (P<0.05). The overall use of coriander in increased levels of lymphocytes
to strengthen the immune system and also use both the herb coriander and ginger was effective in
reducing populations of E.coli.
Keywords: Broiler, herbs, E. coli, immune system
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