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چکیده
Scandix pecten-veneris(منظور تعیین اثر گیاه سوزن چوپان این آزمایش به L.(سیستم ایمنی، يصفات عملکردبر ،

قطعه جوجه گوشتی ماده از سویه 240در این آزمایش تعداد.انجام شدهاي گوشتی هاي خونی و خصوصیات الشه جوجهفراسنجه
سطوح مختلف درقطعه جوجه در هر تکرار) در قالب طرح کامالً تصادفی 15با تعداد تکرار 4(تیمار آزمایشی4در308راس 

داد از نظر عملکرد رشد، مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی جیره) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشاندرصد5/1و1، 5/0(صفر، 
%5/1در تیمار و ضریب تبدیل غذاییطوري که میانگین وزنوجود داشت، بهداري بین تیمارهادر پایان دوره پرورش تفاوت معنی

و خصوصیات HDLگلیسیرید، کلسترول، ). از نظر غلظت گلوکز، تري>05/0P(باالتر و کمتر از تیمار کنترل بود داريطور معنیهب
شدمشخصو یددگریابیارزمرحلهدر دو هارتیماسیلهوبهیمنیاسیستمتحریکداري بین تیمارها مشاهده نشد. اختالف معنیالشه 

ترتیب در نوبت اول و دوم خونگیري باالتر از سایر درصد به5/1و 1در تیمارهاي گوسفند قرمزلگلبوعلیهديبانتیآرعیاکه
هاي گوشتی در بین تیمارها مشاهده نشد.هاي داخلی جوجهداري بین وزن نسبی الشه و اندام). اختالف معنی>05/0P(تیمارها بود

مشاهده شد% 5/0) در تیمار حاوي 34/4و کمترین آن (% 5/1) در تیمار حاوي 67/5هاي ائوزینوفیل (بیشترین درصد سلول
)05/0P<تواند باعث بهبود صفات عملکردي طیور گیاه سوزن چوپان در کل دوره پرورشی می%5/1طور کلی استفاده از سطح ). به

این گیاه داراي اثرات مثبتی بر توان نتیجه گرفت که اکسیدانی و ضدباکتریایی گیاه، میدیگر با توجه به فعالیت آنتیسويگردد. از 
فعالیت و ایمنی بدن طیور باشد.

Scandix pecten-veneris(سوزن چوپانکلیدي:هاي هواژ L.(هاي گوشتی، ضریب تبدیل غذایی، سیستم ایمنی، عملکرد رشد، جوجه.
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مقدمه
ي طیور، هافرآوردهامروزه عامل اصلی افزایش قیمت 

. باشدمیافزایش قیمت مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه 
هاي خوراك، به همین علت به حداقل رساندن هزینه

هایی که براي افزایش رسد. یکی از روشنظر میضروري به
رود استفاده از کار میهبازده غذایی در پرورش طیور ب

استفاده از .هاستبیوتیکهاي خوراکی مانند آنتییافزودن
هاي محرك رشد در تغذیه حیوانات در بیوتیکآنتیبیشتر

منوع اعالم شد که این م2006اتحادیه اروپا از سال 
ها بیوتیکدلیل خطرات بالقوه استفاده از این آنتیممنوعیت به

باشدمیها در انسان و توسعه مقاومت دارویی باکتري
)Sirohi et al., زیادي براي توسعه سایر هاي تالش).2012

همانند اسیدهاي آلی، وتیکییبرشد غیرآنتیمحركمواد 
است و انجام شدهبیوتیک و گیاهان دارویی پروبیوتیک، پري

اند. ازجمله خوبی در تغذیه دام پذیرفته شدههاین مواد ب
توان به ساده بودن مزایاي استفاده از گیاهان دارویی می

موارد بر عملکرد بیشترکاربرد و نداشتن اثرات سوء در 
ي هاوردهآفرحیوانات و نیز باقی نماندن بقایاي مضر در 

Omar(د کرتولیدي اشاره  et al., 2016.(
نام علمی با(شانه ونوس)گیاه سوزن چوپان 

Scandix pecten-veneris عمومیو نام)Shepherds

needele ( 5گیاهی با عمر کوتاه است که تا ارتفاع حدود
کند. گیاه داراي رشد میدر فصل بهارمترسانتی20تا

با گلهاي شکافدار،کامالًومعطرهاي سبز بسیاربرگ
. اسانس سوزن چوپان حاوي باشدمیکوچک صورتی 

ی ازجمله آلکالوئیدها و فالونوئیدها و غیره هایترکیب
هاي طبیعی،اکسیدانمنابع آنتیاست که یکی از بهترین

هاي گیاهی از این فنلی موجود در اسانسهايترکیب
فالندرن - آلفااسانس سوزن چوپان شامل: گیاه است.

)، %75/10(سیمن- )، پارا%28/16()، لیمونن09/32%(
میرسن- بتاو)%79/3()، کارواکرول%79/9(پنین- آلفا

,Tsakalidi(است)65/3%( 2014.(
هاي ثانویه آروماتیک فنلی یک گروه متابولیتياهترکیب

اي در سراسر گیاه پخش شدند طور گستردههگیاهی هستند که ب

اکسیدانی فعالیت آنتیهمانند ات بیولوژیکی متعدد تأثیرو داراي 
هاياکسیدانی ترکیبو فعالیت ضدباکتریایی هستند. فعالیت آنتی

کاهش - هاي اکسایشبه دلیل ویژگیفنولیک در گیاهان عمدتاً
هاي مهمی را در توانند نقشو ساختار شیمیایی آنهاست که می

هاي آزاد، احاطه کردن فلزات انتقالی و خنثی کردن رادیکال
گانه از طریق تغییر هاي اکسیژن یگانه و سهفرونشاندن مولکول

Lee(ها داشته باشندبا تجزیه پروکسیمکان & Lim, 2000.(
) استفاده از گیاه سوزن 2011و همکاران (Vitinaدر مطالعه 

هاي گوشتی و افزایش چوپان باعث بهبود عملکرد جوجه
در کاربرد اولیه گیاهان دارویی قدرت سیستم ایمنی آنها گردید.

در ولی ،استانجام شدهفراوانی ياهدر جیره طیور آزمایش
به جواب قطعی هاي اولیه نتایج کاربرد همه آنها بررسی
تحقیقات در این زمینه هنوز مراحل رواز ایناند. نرسیده

گذراند و تا کاربردي و اجرایی شدن نتایج مقدماتی خود را می
هدف این براینابناین تحقیقات فاصله زیادي وجود دارد.

پژوهش بررسی اثر این گیاه بر فاکتورهاي عملکردي، سیستم 
ی و خصوصیات الشه در هاي خونایمنی، برخی فراسنجه

باشد.هاي گوشتی میجوجه

هاروشمواد و
مـاده گوشتیقطعه جوجه240تعدادآزمایشاین در

تکـرار (بـا   4گروه آزمایشی و 4در308سویه راس از
قطعه جوجه در هر تکرار) در قالب طرح کـامالً  15تعداد 

بررسی اثرات اسـتفاده از سـطوح مختلـف    براي تصادفی 
صـفر،  مخلوط برگ و سـاقه:  (دارویی سوزن چوپانگیاه 

هاي رشد جوجهجیره) بر عملکرددرصد5/1و1، 5/0
در فصل را شد. مقادیر الزم از گیاه مزبوراستفادهگوشتی 

(اسـتان  از دشت کیاسر مربوط به شهرسـتان سـاري  بهار
ساعت 48به مدت پس از خشک کردنتهیه ومازندران)

)گــرادســانتیدرجــه20درون کــوره الکتریکــی (دمــاي
پس از محاسبه مقدار هریک از آنها در هر وکرده آسیاب 

صـورت  هاي غذایی، با بقیه اقالم غـذایی بـه  یک از جیره
ـ ترکیبکامل مخلوط گردید. شـیمیایی گیـاه سـوزن    ياه

پروتئین خـام، خاکسـتر خـام،    ماده خشک، چوپان شامل 



پودر گیاه ...تأثیر سطوح مختلف 884

، کلسـیم، فسـفر، پتاسـیم،    انـرژي ی خام، الیاف خام،چرب
هـاي اسـتاندارد   با اسـتفاده از روش منیزیم، آهن و روي

A.O.A.C.)19901(جدول گیري شد) اندازه(.

معدنی گیاه سوزن چوپانآنالیز تقریبی مواد مغذي و-1جدول 
/گرمگرممیلیمواد معدنیدرصدمواد مغذي

2/4آهن02/6رطوبت

6/2روي1/3خاکستر

23/80کلسیم41/5پروتئین خام
1/81منیزیم91/0چربی خام

9/112پتاسیم01/31الیاف خام

4/31فسفرKcal/100g(248انرژي (

مرحله آغازین) در دو2(جدول هاي آزمایشیجیره
مواد بر پایهروزگی)22- 42(روزگی) و رشد1- 21(

مواد مغذي توجه به نیازکنجاله سویا و با- خوراکی ذرت
National Research Council (NRC)توصیه شده در

انرژي که همگی داراي هاي گوشتیجوجهبراي)1994(
و با استفاده بودندی نخام یکساقابل متابولیسم و پروتئین 

تیمارهاي .تنظیم گردیدUFFDAنویسیجیرهافزارمنراز 
تیمار شاهد (بدون استفاده از گیاه - 1آزمایشی شامل: 

گیاه %5/0تیمار حاوي جیره - 2)، سوزن چوپاندارویی 
گیاه %1تیمار حاوي جیره - 3،سوزن چوپاندارویی

گیاه %5/1تیمار حاوي جیره - 4وسوزن چوپاندارویی 
وزگی سطوح رها از یکجوجه.سوزن چوپاندارویی 

آزمایش اصلی مختلف جیره را دریافت کرده و وارد
در این یابند.روزگی پرورش می42شوند و تا می

آزمایش پارامترهاي عملکردي، سیستم ایمنی، 
هاي داخلی هاي خونی و وزن نسبی الشه و اندامفراسنجه

در .گیري شدطور جداگانه اندازهدر هریک از تیمارها به
يهاگروهههميبرایطیمحطیشراش،یطول آزما

ساعت 24شامل ينورهبود. برنامکسانییشیآزما

یک يبعديهااول بوده و در هفتههدر هفتییروشنا
حرارت هشد. درجیداده میکیها تارساعت به جوجه

صورت آزاد به غذا ها بهجوجهیکنترل شده و تمامطیمح
ریو ساونیناسیداشتند. واکسیرسدستیدنیو آب آشام

صورت معمول در منطقه و با بهزینیبهداشتاتیعمل
هاي هر جوجه.دیدامپزشک مسئول اعمال گردهیتوص

بعد از روزگی و در پایان هر هفته واحد آزمایشی در یک
و میانگین روهی توزینصورت گبههدو ساعت قطع دان

هاي زنده آن وزن زنده از تقسیم وزن کل بر تعداد جوجه
خوراك مصرفینیانگیمواحد آزمایشی محاسبه شد. 

شده و عیاز تفاضل خوراك توزشییروزانه هر واحد آزما
بر تعداد روز مرغ و میتقسهر هفتهانیدر پاماندهیباق

مصرفی روزانه خوراكمیاز تقسزینییغذالیتبدبیضر
افزایش وزن روزانه .شدوزن روزانه محاسبهشیبر افزا

هر جوجه نیز از تفاضل میانگین وزن پایان هر مرحله از 
میانگین وزن ابتداي هر مرحله تقسیم بر تعداد روز آن 

گیري براي تصحیح صفات مورد اندازهمرحله بدست آمد.
ي آن براساس تلفات از فرمول روز مرغ (تعداد روزها

هاي زنده در آخر آن مرحله) تعداد جوجه×مرحله 
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روزگی 42یک پرنده از هر تکرار در سن .شداستفاده 
هاي داخلی کشتار اندامتعیین خصوصیات الشه وبراي 

به 35و 21ارزیابی سیستم ایمنی در روزهاي برايشد.
لیتر میلی1/0دو قطعه از هر واحد آزمایشی مقدار 

در بافر SRBC (5/0%(گلبول قرمز گوسفندسوسپانسیون 
فسفات استریل، از طریق عضله سینه تزریق شد

)Mehrabadi et al., ر روز بعد از ه7. سپس )2011
طریق ورید بال یک از42و 28تزریق، یعنی روزهاي 

Peterson(شدلیتر خون گرفته میلی et al., براي . )1999
به مدت یک هانمونهجداشدن سرم از خون لخته شده 

آمده با سرم بدستآنگاه در دماي اتاق نگهداري شد، شب
دقیقه 15مدت دور در دقیقه و به4000سرعت 

درجه - 20ها در دماي سانتریفیوژ شده، سپس سرم
ها سرمداده شد.آزمایش قرار متا زمان انجاگرادسانتی

غیرفعال کردن عوامل کمپلمانبراي گشایی، پس از یخ
گرادسانتیدرجه 56دقیقه در دماي 30به مدت هانمونه

SRBCبادي ضدبراي ارزیابی عیار آنتینگهداري شدند.

تندوگلوتیناسیون مورد بررسی قرار گرفبه روش هم
)Peterson et al., هاي چاهکهبه کلی).1999

میکرولیتر محلول بافر 25شکل، مقدار Uمیکروپلیت 
25فسفات افزوده شد. سپس از هر نمونه سرم مقدار 

هگانهاي هشتمیکرولیتر به اولین چاهک هریک از ردیف
میکروپلیت افزوده شد و با استفاده از میکروپیپت سري 

ترتیب که پس تهیه گردید. بدین5/0ت ت با عامل رقّرقّ
سرم و بافر در اولین چاهک هر از چند بار مخلوط کردن 

میکرولیتر از مخلوط به چاهک بعدي 25ردیف، مقدار 
منتقل و این عمل تا آخرین چاهک ادامه یافت. از آخرین 

میکرولیتر از مخلوط بیرون ریخته شد تا 25چاهک نیز 
مخلوط سرم و بافر داشته میکرولیتر 25ها چاهکهکلی

عنوان شاهد در نظر هدر میکروپلیت یک ردیف بباشند. 
آخر به هگرفته شد و به آن سرم اضافه نشد. در مرحل

گلبول %1میکرولیتر سوسپانسیون 25ها هریک از چاهک

ژن افزوده شد و عنوان آنتیبهPBSقرمز گوسفند در 
هدرج37ا به مدت یک ساعت در دماي هپلیت

گذاري شدند. پس از سپري شدن این گراد گرمخانهسانتی
تی که در آن عکس آخرین رق2ّلگاریتم در مبناي مدت

بادي ثبت عنوان عیار آنتیشد بههماگلوتیناسیون دیده می
Wegmann(گردید & Smithies, 1966(.

) از هر واحد 42(روزدوره پرورشپایاندر 
برايو از آنها قطعه پرنده انتخاب شد2آزمایشی 

از )HDLکلسترول وگلیسیرید،تريگلوکز،(گیري اندازه
. پس از انعقاد آمدعمل هخونگیري بطریق ورید بال،

ي سرم جدا شده به میکروتیوب منتقل شده هانمونهخون 
ماندن لخته در سرم و براي اطمینان از عدم باقی

بعددقیقه انجام و 10به مدت 4000در دور ژسانتریفیو
پس از آن و شدسرم شفاف به لوله دیگري منتقل

هاي خونی با روش اسپکتوفتومتري با استفاده از فراسنجه
هاي تشخیصی تهیه شده از شرکت پارس آزمون کیت

از یک پرورش، از هر42گیري شدند. در روز اندازه
ا تزریق شده بود خونگیري و ، به آنهSRBCهایی که پرنده
96ترش خونی تهیه شده، سپس با الکل اتانول گسبعد 

هاي از آن براي تعیین درصد سلولدرجه فیکس شد. پس
ازشمارش براي آمیزي گیمسا و سفید خون از روش رنگ

شداستفاده100میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 
)Gross & Siegel, 1983.(

افزار نرمGLMبا استفاده از رویه هاي آزمایشداده
SASتصادفی مورد در قالب طرح کامال1/9ًویراست
,SASقرار گرفت (وتحلیل تجزیه هسیمقايبرا.)2005

ياشده از آزمون چند دامنهيریگصفات اندازهنیانگیم
صورت طرح بکار رفته بهیاضیدانکن استفاده شد. مدل ر

Yij = µ + Ti + εij ،رابطه که در این بودYij مقدار =
= میانگین کل؛ µعددي هریک از مشاهدات در آزمایش؛ 

Ti اثر تیمار و =εij = اثر خطاي آزمایش در نظر گرفته
شد.
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هاي مورد استفاده در طول دوره آزمایشی بر حسب درصدترکیب جیره-2جدول 

مواد خوراکی (%)
ی)روزگ22-42(مرحله رشدی)روزگ1- 21(مرحله آغازین

%5/1%1%5/0شاهد%5/1%1%5/0شاهد
59/5958/6257/6559/5901/6385/6371/6565/64ذرت

05/3384/3235/3249/3044/2963/2822/2565/24کنجاله سویا
04/132/161/101/129/158/041/141/1ماهیپودر

36/278/226/346/352/28/209/328/4روغن گیاهی
00/05/015/100/05/015/1سوزن چوپانپودر

61/158/162/161/141/141/141/141/1کلسیمکربنات 
34/128/125/125/125/118/112/107/1کلسیم فسفاتدي

34/04/04/04/04/04/04/04/0نمک طعام
25/025/025/025/025/025/025/025/0*مکمل ویتامینی

25/025/025/025/025/025/025/025/0**مکمل معدنی
17/018/019/019/016/015/014/013/0ال متیونیندي

100100100100100100100100جمع
مواد مغذي

30673072307530753150315031503150)کیلوگرم(کیلوکالري برانرژي
01/1911/1909/1909/193/183/183/183/18)%(پروتئین
93/093/094/098/085/085/085/085/0)%(کلسیم

46/046/046/046/046/046/046/046/0)%(دسترسدرفسفر
18/021/023/025/019/021/023/025/0)%(سدیم
04/107/108/109/199/001/102/104/1)%(لیزین

76/078/080/081/073/073/073/073/0)%(متیونین+سیستیین
24/025/025/024/024/024/024/023/0)%(ترپیپتوفان

،گرممیلی211اکسیدروي ،گرممیلی125سولفات آهن،گرممیلی248سولفات منگنز: کیلوگرم شاملازاي هرترکیب مکمل معدنی استفاده شده به*: 
گرممیلی5/2اکسیدانآنتی،گرممیلی625، کولینگرممیلی5/0سلنیوم،گرممیلی25یدات کلسیم،گرممیلی25سولفات مس

المللی، واحد بینD350000ویتامینالمللی،بینواحدA23500ویتامین:کیلوگرم شاملازاي هرترکیب مکمل ویتامینی استفاده شده به: **
، گرممیلی74نیاسین،گرممیلی04/0المللی، بیوتینبینواحدE45المللی، ویتامینبینواحدK5، ویتامینگرممیلیB13/4، ویتامینگرممیلیB25/16ویتامین

گرممیلی5/24اسیدپانتوتنیک،گرممیلی5/2اسیدفولیک،گرممیلی3/7پیریدوکسین
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نتایج
بر چوپانسطوح مختلف گیاه سوزن تأثیرنتایج حاصل از 

در سنین مختلف پرورشیهاي گوشتیجوجهيعملکردصفات
مقایسه نتایج حاصل از ه شده است.ئارا3- 5هايجدولدر 

هاي گوشتی تفاوت تیمارهاي سوزن چوپان بر عملکرد جوجه
افزودن پودر سوزن چوپان ).>05/0P(داري را نشان داد معنی

کل دوره ورشد،هاي گوشتی در دوره آغازینبه جیره جوجه
).>05/0P(ه استدها شکاهش مصرف خوراك جوجهباعث 

که در دوره اول، دوم و کل دوره کمترین خوراك طوريبه
مشاهده شد. هر پودر سوزن چوپان%5/0مصرفی در تیمار 

چند که این کاهش مصرف خوراك اثر خود را در افزایش وزن 

هاي این تیمار کمتر طوري که وزن جوجه، بهکردهروزانه ایجاد 
از گروه شاهد بود. 

%1داري در تیمارهاي تفاوت معنیاز نظر افزایش وزن 
)، >05/0P(مشاهده شد نسبت به تیمار شاهد %5/1و 
طوري که باالترین افزایش وزن بدن در تیمار افزایش به
هسوزن چوپان در هر سه دوره مشاهددرصدي گیاه 1

هاي که افزایش وزن در جوجهشودمشاهده میالبته گردید. 
تغذیه شده به سطح مصرف گیاه بستگی دارد و نکته جالب 
اینجاست که اثر افزودن گیاه به این صورت است که ابتدا با 
افزودن مقادیر پایین کاهش وزن مشاهده گردید و با افزایش 

.شددار مشاهده سطح گیاه افزایش رشد معنی

هاي مختلف آزمایشی هاي گوشتی در دورهاثر مقادیر مختلف گیاه سوزن چوپان بر مصرف خوراك جوجه-3جدول 
ازاي هر قطعه در دوره)(گرم به

دوره روزگی)1- 42(کلگروه آزمایشی روزگی)22-42(رشد روزگی)1-21(آغازین
a5/4576 a3509 a5/1067 شاهد
b7/4493 b2/3460 c5/1033 5/0%
ab5/4582 a5/3529 b818±1053 1%
ab5/4539 b3/3487 b850±2/1052 5/1%

35/15 01/12 6/11 SEM*

027/0 005/0 04/0 داريمعنی
).P<0.05(باشد میدارمعنیاختالفمعنیهبستونهردرمشابهغیرحروف

*:Standard Error of Mean (SEM)

هاي مختلف آزمایشی هاي گوشتی در دورهاثر مقادیر مختلف گیاه سوزن چوپان بر افزایش وزن جوجه-4جدول 
(گرم به ازاي هر قطعه در دوره)

دوره روزگی)1- 42(کلگروه آزمایشی روزگی)22-42(رشد روزگی)1-21(آغازین
a3/2570 b1825 b3/745 شاهد
c5/2506 c7/1779 c8/726 5/0%

a2673 a7/1897 a1/775 1%
b2596 ab5/1843 ab9/752 5/1%

78/44 6/14 35/12 SEM*

006/0 019/0 037/0 داريمعنی
.)P<0.05(باشدمیدارمعنیاختالفمعنیبهستونهردرمشابهغیرحروف

*:Standard Error of Mean (SEM)
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داري از نظر ضریب تبدیل معنیهمچنین تفاوت 
در کل کهطوريهب،مشاهده شدهادورهدر همه خوراك 

و)67/1پودر سوزن چوپان کمترین (%5/1سطح دوره 
ضریب تبدیل خوراك را )75/1تیمار شاهد بیشترین (

).>05/0P(نشان دادند
نتایج حاصل از اثر سطوح مختلف سوزن چوپان بر 

هاي گوشتی هاي داخلی جوجهخصوصیات الشه و اندام

ارائه 6و5هاي بر حسب درصدي از وزن زنده در جدول
داري بر اند. استفاده از گیاه سوزن چوپان اثر معنیشده

درصد الشه، سینه و ران نسبت به کنترل نداشتند. همچنین 
داري بر کار رفته نتوانستند تأثیر معنیهبهايافزودنی

چربی بطنی داشته باشند. وزن کبد نیز تحت تأثیر گیاه 
.)<05/0P(سوزن چوپان قرار نگرفت 

هاي مختلف آزمایشیهاي گوشتی در دورهاثر مقادیر مختلف گیاه سوزن چوپان بر ضریب تبدیل غذایی جوجه-5جدول 
دوره

روزگی)1- 42(کلگروه آزمایشی روزگی)22-42(رشد روزگی)1-21(آغازین

a75/1 a9/1 a43/1 شاهد
ab72/1 a94/1 a42/1 5/0%
b71/1 b85/1 b35/1 1%
c67/1 ab89/1 b39/1 5/1%

029/0 027/0 022/0 SEM*

005/0 045/0 016/0 داريمعنی
.)P<0.05(باشدمیدارمعنیاختالفمعنیبهستونهردرمشابهغیرحروف

*:Standard Error of Mean (SEM)

هاي گوشتی در پایان دورهاثر مقادیر مختلف گیاه سوزن چوپان بر وزن نسبی الشه جوجه-6جدول
گرم وزن زنده)100(گرم به ازاي 

کبد ران سینه و بال الشه گروه آزمایشی
29/2 45/18 55/27 02/62 شاهد
24/2 65/19 47/31 45/64 5/0%
32/2 45/19 57/28 72/62 1%
17/2 42/19 47/28 17/64 5/1%
056/0 21/4 37/5 01/12 *SEM

.)P<0.05(باشدمیدارمعنیاختالفمعنیبهستونهردرمشابهغیرحروف
*:Standard Error of Mean (SEM)
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هاي گوشتی در پایان دورههاي داخلی جوجهسوزن چوپان بر وزن نسبی انداماثر مقادیر مختلف گیاه-7جدول 
گرم وزن زنده)100ازاي (گرم به

طحال بورس سنگدان قلب گروه آزمایشی
116/0 192/0 42/0 52/0 شاهد
113/0 150/0 31/1 455/0 5/0%
117/0 187/0 36/1 515/0 1%
112/0 115/0 43/1 50/0 5/1%
009/0 010/0 069/0 015/0 *SEM

.)P<0.05(باشدمیدارمعنیاختالفمعنیبهستونهردرمشابهغیرحروف
*:Standard Error of Mean (SEM)

دوره نسبت پایانهاي مختلف بدن در وزن نسبی ارگان
ه در چداري را نشان نداد. اگربه گروه شاهد اختالف معنی

صورت عددي مقداري کاهش در وزن برخی تیمارها به
بیشترین این کاهش در اما ها مشاهده شد، نسبی این ارگان

صورت مشاهده گردید. اگرچه این اختالف به%5/0تیمار 
دار نبود.آماري معنی

استفاده از که دهد نشان می8جدول نتایج ارائه شده در
هاي جوجهدر جیره سطوح مختلف پودر سوزن چوپان

بین تیمارها از نظر غلظت را داري گوشتی، اختالف معنی
نشان ندادند HDLگلیسیرید، کلسترول و گلوکز، تري

)05/0p>(.به لحاظ عددي استفاده از گیاه سوزن چوپان اما
ها را کاهش داد.غلظت این فراسنجه

سوزن چوپان بر پارامترهاي خون جوجه گوشتی در پایان دورهاثر مقادیر مختلف گیاه-8جدول 
لیتر)گرم در دسی(میلی

HDL کلسترول تري گلیسرید قندخون گروه آزمایشی
12/58 64/125 79/90 87/202 شاهد
01/59 68/123 62/89 96/198 5/0%
89/59 41/122 60/87 84/196 1%
01/58 61/123 62/86 75/197 5/1%
7/2 40/7 76/6 93/9 *SEM

.)P<0.05(باشدمیدارمعنیاختالفمعنیبهستونهردرمشابهغیرحروف
*:Standard Error of Mean (SEM)

عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند در 
روزگی مورد بررسی قرار گرفت. 42و 28دو مرحله 

کنیم که اختالف مشاهده می9با توجه به جدول 
داري بین تیمارهاي حاوي پودر سوزن چوپان و معنی

روزگی، از نظر عیار42و28تیمار شاهد در 
طوريه). ب>05/0P(وجود دارد SRBCبادي ضد آنتی

پودر سوزن چوپان، بیشترین %5/1که تیمار حاوي 
بادي عیار آنتیبادي و تیمار شاهد کمترین عیار آنتی

عیار پادتن تولید شده با را نشان دادند.SRBCضد 
سطح استفاده از گیاه در جیره رابطه مستقیم داشت و 
استفاده از سطوح باالتر گیاه سبب افزایش میزان 

بادي تولید شده گردید.آنتی
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هاي گوشتیجوجهSRBCبادي ضد سطوح مختلف پودر سوزن چوپان بر عیار آنتیتأثیر-9جدول 

SRBCبادي ضد آنتیعیارتیمار

روزگی42روزگی28
a8/8a4/9شاهد

5/0%b08/9ab3/10
1%c7/10b9/10
5/1%ab0/10c2/11
*SEM54/035/0

004/0045/0داريمعنی
.)P<0.05(باشدمیدارمعنیاختالفمعنیبهستونهردرمشابهغیرحروف

*:Standard Error of Mean (SEM)

سطوح مختلف پودر تأثیرنتایج حاصل از 10در جدول 
هاي گوشتی هاي سفید جوجهسوزن چوپان بر درصد سلول

گونه که از این جدول پیداست، داده شده است. هماننشان
تیمارهاي آزمایشی تأثیرهاي گوشتی تحت خون جوجه
بیشترین درصد طوري که هب).>05/0P(قرار گرفت

و %5/1) در تیمار حاوي 67/5هاي ائوزینوفیل (سلول

مشاهده شد. %5/0) در تیمار حاوي 34/4کمترین آن (
بیشترین مقدار %5/0ها در تیمار میزان هتروفیل خون جوجه

داري نشان داد بود که نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی
)05/0P< .( نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمار شاهد

داد داري نشانکاهش معنی%5/1و % 1نسبت به تیمار
)05/0P<.(

روزگی42هاي گوشتی در سن هاي سفید خون جوجهسطوح مختلف پودر سوزن چوپان بر درصد سلولاثر-10جدول 
H/L لنفوسیت هتروفیل ائوزینوفیل گروه آزمایشی

a64/0 21/53 a75/41 a27/5 شاهد
ab59/0 61/52 b7/46 b28/4 5/0%
ab56/0 1/51 b46/0 b34/4 1%
b53/0 01/52 ab83/42 c67/5 5/1%

015/0 70/6 21/5 26/0 *SEM

03/0 14/0 01/0 01/0 داريمعنی
.)P<0.05(باشدمیدارمعنیاختالفمعنیبهستونهردرمشابهغیرحروف

*:Standard Error of Mean (SEM)

بحث
نتایج مربوط به مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب 
تبدیل در شرایط افزودن مقادیر مختلف گیاه سوزن چوپان 

داده نشان3- 5هايدرصد) در جدول5/1و 1، 5/0،صفر(
استفاده از پودر سوزن چوپان بر مصرف خوراك است.شده

،دادداري را نشانمعنیتأثیردر دوره رشد و کل دوره 
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دار طوري که استفاده از این گیاه باعث افزایش معنیبه
). >05/0P(گردید %5/1و %1خوراك مصرفی در سطوح 

شود، به ذکر شده مشاهده میهايطور که در جدولهمان
لحاظ آماري هم استفاده از سوزن چوپان ضریب تبدیل

بهبود بخشید. اگرچه این بهبود در نیزو وزن راخوراك
سطوح باالي استفاده از گیاه مشهودتر بود.

استفاده از زمان ) 2003و همکاران (Guoعقیده به
شرایط مناسب براي کردن دلیل فراهم بهگیاهان دارویی 

هاي روده، حیوانات کمتر درفعالیت میکروارگانیسم
هاي میکروبی معرض سموم میکروبی و سایر متابولیت

هاي زیست زاینده، قرار ناخواسته همانند آمونیاك، آمین
هاي خوراکی محرك رشد، گیرند. در نتیجه، افزودنیمی

را در شرایط بحرانی هاي سیستم ایمنی میزبان استرس
دهد و باعث افزایش قابلیت دسترسی مواد کاهش می

در نتیجه به ،شوندمغذي ضروري براي جذب در روده می
ژنتیکی خود کمک توان حیوان براي رشد بهتر تا سقف 

ادموايبرافزودن سوزن چوپان با کاهش رقابتکنند.می
دخورتأثیروده يهاگانیسموارمیکرو نمیزبابینيمغذ
ییاغذتبدیلضریبدبهبوو نبدوزن یشافزابررا 

هاي مضر، همچنین در اثر فعالیت میکروبکند. میلعماا
شوند که در ی در روده تولید میهاي بیولوژیک سمآمین

واقع در اثر دکربوکسیالسیون آمینواسیدهاي ضروري 
کاراورین از الیزین و اسکاتول از تریپتوفان) مانند (

آیند، بنابراین با حذف تخمیر میکروبی میبوجود 
نامطلوب در روده کوچک، شرایط براي مواد مغذي 

.یابدضروري محدود کننده براي رشد حیوان بهبود می
ياهداد که افزودن ترکیبا نشانههمچنین برخی آزمایش

هاي فایتوژنیک به جیره باعث بهبود فعالیت آنزیم
Leeروده شد (تریپسین، لیپاز و آمیالز در  et al., 2008 .(

گزارش کردند که افزودن ترکیبی از مواد همچنینآنان 
امالدهید، کارواکرول و اولئورزین نیسفعال گیاهی شامل 

هاي گرم در کیلوگرم جیره جوجهمیلی100به مقدار 
گوشتی سویه تجارتی هوبارد، فعالیت آنزیم لیپاز پانکراس 

افزایش داد.%46تا %38را 

سطوح مختلف پودر سوزن چوپان تأثیرنتایج حاصل از 
هاي گوشتی هاي داخلی جوجهبر خصوصیات الشه و اندام

نشان6و 5هاي بر حسب درصدي از وزن زنده در جدول
داده شده است که با توجه به نتایج، خصوصیات الشه و 

تیمارهاي تأثیرهاي گوشتی تحت داخلی جوجههاي اندام
نتایج تحقیق ). این نتایج با <05/0P(آزمایشی قرار نگرفتند 

Nobakht وAghdam-Shahriar)2011 ( که در رابطه با
شتر و ختلف گیاهان دارویی رازیانه، خارمصرف سطوح م

و Biswasدر تحقیق دیگري .مطابقت داردنعنا بود، 
Wakita)2001دادند که وجود سطوح مختلف برگ) نشان

داري طور معنیهاي گوشتی بهسبز چاي در جیره جوجه
باعث کاهش گوشت ران شد که با نتایج حاصل از این 

و همکارانTakahashiتایج تحقیقات نتحقیق مخالف بود. 
نشان داد، صفات الشه شامل میانگین درصد وزنی ) 2000(

مصرف سطوح مختلف تأثیرالشه، ران و بورس تحت 
گیاهان دارویی مثل کاسنی و رازیانه قرار نگرفت، اما 

مصرف سطوح مختلف تأثیرمیانگین درصد وزنی سینه تحت 
این گیاهان قرار گرفت. 

فایتوژنیک در طیور به عوامل ياهاثربخشی ترکیب
فایتوژنیک، مقدار ياهزیادي وابسته است. تفاوت در ترکیب

جیره، ژنتیک پرنده، ترکیب جیره پایه و اضافه شده آنها به 
ت. ترین این فاکتورها در نظر گرفتوان از مهممدیریت را می

سازي و ثبات آنها (اکسیداسیون و بر این ذخیرهعالوه
اریت) ازجمله مسائلی است که در مورد اثربخشی فرّ

Mountzourisدارد (تأثیرها فایتوژنیک et al., 2011.(
Takahashi کردند که ) گزارش2000(همکاران و

هاي گوشتی مصرف گیاهان دارویی، رشد اندام ایمنی جوجه
ر آنها شد. اما دارا تحریک کرده و سبب افزایش وزن معنی

با توجه به شرایط یکسان براي همه آزمایش، این در 
ها از نظر شرایط مدیریتی در طی دوره پرورش، جوجه

ایمنی مثل بورس و طحال در هاي تفاوتی در وزن اندام
مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نشد.

تفــاوت 7بــا توجــه بــه نتــایج ارائــه شــده در جــدول 
هــاي ســرم خــون در ســن داري در میــزان فراســنجهمعنــی
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رسـد  نظـر مـی  بـه اما). <05/0P(روزگی مشاهده نشد 42
هــاي کــاهش عــددي مقــدار کلســترول پالســما در جوجــه

عنوان شده شود. سوزن چوپان مشاهده میکننده گیاه دریافت
ــا پــريکــه مکمــل هــایی از قبیــل بیوتیــکســازي جیــره ب

ی مثل کاسنی سبب افزایش یهاي بعضی گیاهان داروفروکتان
ها شود و این باکتريهاي مفید مثل الکتوباسیلوس میباکتري

بنـابراین  کننـد.  ماده مصرف میعنوان پیشها را بهبتافروکتان
هاي الکتوباسیلوس قادرنـد تـا   رسد بعضی از گونهینظر مبه

سـپس  ،کلسترول را به داخل غشاء سلولی خود انتقال دهنـد 
و در نهایت سـبب کـاهش جـذب    ده کرآن را هضم و جذب 

Mohan(کلسترول در بدن شـوند  et al., از طرفـی  ).1996
متیـل  -3،هیدروکسـی -3فنولیک فعالیت آنـزیم  ياهترکیب

ــوآنزیم   ــل ک ــاز (Aگلوتاری ــار HMG-coAردوکت ) را مه
گردد. این عمل در نتیجه سنتز کلسترول نیز مهار می،کنندمی

هـاي  در سـطح سـلول  LDLهاي شود که گیرندهموجب می
تسریع شود LDLکبدي افزایش یافته و در نتیجه کاتابولیسم 

)Barreto et al., میزان گلـوکز سـرم خـون، تحـت     ).2008
ــأثیر ــت.  ت ــرار نگرف ــی ق ــاي آزمایش و Nobakhtتیماره

Aghdam-Shahriar)2011(خلوط گیاهـان  با استفاده از م
از لحـاظ عـددي، کـاهش    عشتر و نعنـا دارویی رازیانه، خار

گلیسیرید خون را مشاهده کردند. امـا  سطح کلسترول و تري
کاهش سطح گلوکز خون را ن امحققنتایج، این این مخالف با 

در تیمارهایی که مخلوط گیاهان دارویی را اسـتفاده کردنـد،   
مالحظه نمودند.  

سطوح مختلف پودر سوزن چوپان تأثیرنتایج حاصل از 
هاي گوشتی در جدول جوجهSRBCبادي ضد بر عیار آنتی

بادي ضد داده شده است که از نظر عیار آنتینشان8
SRBCحاوي پودر سوزن چوپان و تیمار در بین تیمارهاي

داري وجود دارد روزگی تفاوت معنی42و 28شاهد در 
)05/0P<پودر سوزن %5/1که تیمار حاوي طوريه). ب

بادي و تیمار شاهد کمترین عیار چوپان بیشترین عیار آنتی
را نشان دادند.SRBCبادي ضد آنتی

توان با تحریک سیستم ایمنی توسط پروتئین خارجی می
البته . کردبادي بر ضد این پروتئین را مشاهده آنتیواکنش 

عنوان شاخصی از توانایی سیستم بادي بهقدرت این آنتی
گیرد همورال در بررسی سیستم ایمنی مورد استفاده قرار می

)Cheng et al., که بر روي فعالیت ضد در این مطالعه). 1991
Malvaمیکروبی سوزن چوپان تحت عنوان  Lavatera انجام

مشخص شد که عصاره اتانولی این گیاه، اثر گردید، 
ضد باکتریایی ضعیفی بر روي استافیلوکوکوس اورئوس، 

شاید بنابراین سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیاکلی دارد.
بتوان بهبود پاسخ ایمنی پرنده در سطوح باالي سوزن چوپان 

سوزن چوپانخاصیت ضد میکروبی گیاهدر جیره را به علت
Cheng(دانست et al., گزارش شده که استفاده از . )1991

Mehrabadi(عصاره گیاه آویشن  et al., ) و یا کاسنی 2011
)Asadi et al., بادي ضد ) موجب افزایش عیار آنتی2014

SRBCتنش که عنوان شده . شوددر مقایسه با تیمار شاهد می
تواند خونگیري میناشی از جابجا کردن پرندگان در طول 

ژن اثر بگذارد. روي پاسخ سیستم ایمنی به آنتی
سطوح مختلف پودر سوزن چوپان تأثیرنتایج حاصل از 

هاي گوشتی در هاي سفید خون جوجهبر درصد سلول
گونه که از این جدول داده شده است. هماننشان8جدول 

هاي گوشتی تحت پیداست درصد ائوزینوفیل خون جوجه
طوريه). ب>05/0P(تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت تأثیر

) در تیمار حاوي 67/5که بیشترین درصد ائوزینوفیل (
) در تیمار شاهد مشاهده شد. 34/4و کمترین آن (5/1%

بیشترین مقدار %5/0ها در تیمار میزان هتروفیل خون پرنده
داري نشان داد بود که نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی

)05/0P<.(هاي آزاد موجب تضعیف سیستم تولید رادیکال
از لحاظ حفظ و افزایش کهشوددفاعی بدن طیور می

. باشدمیسالمتی طیور از اهمیت شایان توجهی برخوردار 
هاي ایمنی بدن که دیواره سلولی بسیاري از سلولطوريهب

ها و ماکروفاژها در برابر صدمات اکسیداتیو همانند لنفوسیت
در نتیجه آنها را در مقابل شرایط تنش ،حساس بودهبسیار 

فنلی گیاهان دارویی با ياه. ترکیبکندمیپذیر بسیار آسیب
اکسیدانی هاي دخیل در سیستم آنتیافزایش کارایی آنزیم

توانند براي سالمتی بدن همانند گلوتاتیون ردوکتاز، می
Takahashiکننده مناسب باشند (مصرف et al., باید ). 2000



5893، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

عمده عصاره ياهتوجه داشت که فالونوئید یکی از ترکیب
شاید بتوان افزایش درصد .پودر سوزن چوپان است

ها و کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمار لنفوسیت
ياهشاهد در مقایسه با سطوح دیگر را به ترکیب

فالونوئیدي موجود در آن ربط داد که در نهایت منجر به 
،تحقیقاین بهبود پاسخ ایمنی شده است. موافق با نتایج 

Nobakht وAghdam-Shahriar)2011( با بررسی اثر
ی آویشن شیرازي، گزنه و یونجه بر ایمنی یگیاهان دارو

ها را هاي گوشتی، بهبود سطح ایمنی جوجهخونی جوجه
.دندگزارش کر

این کلی باید گفت کهگیرينتیجهعنوان بهبنابراین 
پودر سوزن چوپان در تأثیرآزمایش در جهت ارزیابی 

هاي هاي عملکردي و سیستم ایمنی جوجهفراسنجهجیره، بر
نتایج این گوشتی انجام شد و نتایج مثبت آن مشاهده گردید. 

کل در جیره%5/1استفاده از سطح که آزمایش نشان داد 
تواند صفات عملکردي را در مقایسه با میدوره پرورش

نظر بهرو از اینسطوح دیگر و جیره شاهد بهبود بخشد.
رسد با توجه به بومی بودن این گیاه در کشور ما و اثرات می

هاي عملکردي و سیستم ایمنی، بتواند مثبت آن بر فراسنجه
طور کلی ها باشد. بهبیوتیکجایگزین مناسبی براي آنتی

ر سایر نتایج مربوط به ایج استفاده از این آزمایش در کنانت
توان با استفاده از این دهد که میگیاهان دارویی نشان می

از جیره را ها بیوتیکگیاهی زمینه حذف آنتیياهترکیب
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Abstract
This experiment was conducted to determine the effects of needle shepherd (Scandix pecten-

veneris L.) on broiler performance, immune system, blood parameters and carcass
characteristics. In this research, two hundred and forty one-day-old female chickens (Ross 308)
in a completely randomized design were allocated to one of four treatments (four replicates of
15 birds per treatment): control, and the control diet supplemented with 0.5%, 1% and 1.5%
needle shepherd. Results indicated that, the growth performance was affected significantly by
treatments, as the average weight and feed conversion ratio in the treatment of 1.5% was
significantly higher and lower than that of the control, respectively (P<0.05). There were no
significant differences in terms of glucose, triglycerides, HDL cholesterol and characteristics of
carcass among treatments during experiment. The stimulation of immune system was
determined with sheep red blood cell (SRBC) in two stages. It was found that the antibody titer
against SRBC in the groups fed with 1 and 1.5% of plant were more than other groups in the
first and second stages (P<0.05). The highest and lowest percentage of eosinophil’s cells
(5.67% and 4.34%) were observed in the treatments of 1.5% and 0.5%, respectively (P<0.05).
The results obtained in this study indicate that the use level of 1.5% shepherd's needle can
improve poultry performance characteristics. On the other hand, due to the antioxidant and anti-
bacterial activity of the study species, it can be concluded that this plant has a positive effect on
the activity and immunity of poultry.

Keywords: Needle Shepherd (Scandix pecten-veneris L.), performance parameters, broiler,
feed conversation ratio, immune system.


