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*مسئول مکاتبهEmail: mohammadi@guilan.ac.ir :

چکیده
گزنه گیاهی دارویی است که خواص آنتیاکسیدانی ،ضدمیکروبی و ضدالتهابی دارد و میتواند به عنوان جاایززی آنتای-
بیوتیک در جیره طیور استفاده شود .هدف ای تحقیق بررسی اثرات سطوح مختلف پودر بار گیااه گزناه بار عکلکارد و
سیستم ایکنی جوجههای گوشتی بود .برای ای منظور تعداد  022قطعاه جوجاه گوشاتی یاک روهه ساویه را  823 -باا
طرح کامالً تصادفی با  5تیکار 4 ،تکرار و  02مشاهده در هر تکرار بررسی شدند .مقاادیر فافر اشااهد  0/5 ،0 ،2/5 ،و 0
درفد پودر بر گزنه اه روه اول تا  40به جیرههای غذایی دوره آغاهی  ،رشد و پایانی جوجههای گوشتی افازوده شاد.
مصرف خوراک روهانه و افزایش وهن روهانه انداههگیری و ضریب تبادی خاوراک محاسابه شاد .بارای ارهیاابی ایکنای
هومورال ،گلبول قرمز گوسفندی ( )SRBCدر روههای  3و  00پرورش به جوجهها تزریاق و ساطوح مختلاف آنتایباادی
سرم بر علیه آن در روههای  85 ،03 ،00و  40پرورش به روش هکاگلوتیناسیون انداههگیری شاد .جهات بررسای ایکنای
سلولی واکنش به تزریق هیر پوستی فیتوهکاگلوتینی ( )PHA-Pدر روه  01پرورش مورد ارهیابی قارار گرفات .در پایاان
دوره پس اه کشتار وهن اجزای الشه ،بور

فابریسیو

و تیکو

انداههگیاری شاد .نتاایش نشاان داد کاه اساتفاده اه 0

درفد پودر بر گزنه باعث افزایش وهن روهانه و بهبود ضریب تبدی در دوره پایانی و ک دوره نسبت به گروه شااهد
شد ا . P<2/25استفاده اه  0/5و  0درفد پودر بر گزنه باعث افازایش وهن باور
پودر بر

گزنه نیز باعث افزایش وهن تیکو

فابریسایو

و  0/5 ،0و  0درفاد

نسبت به گروه شاهد شدند ا . P<2/25در روههای  85 ،03و  40پارورش،

جیرههای حاوی  0/5و  0درفد پودر بر گزنه موجب افزایش عیار  Anti-SRBCک و  IgGنسبت به گروه شاهد شادند
ا . P<2/25جیرههای حاوی  0/5 ،0و  0درفد پودر بر گزنه ،شاخص تحریک پوستی را نسبت باه  PHA-Pدر مقایساه
با گروه شاهد افزایش دادند ا . P<2/25در نهایت میتوان گفت استفاده اه  0درفد پودر بر گزنه در جیره باعاث بهباود
عکلکرد و ارتقای ایکنی سلولی و هومورال جوجههای گوشتی شد.
واژگان کلیدی :پودر بر گزنه ،جوجه گوشتی ،سیستم ایکنی ،عکلکرد
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میباشد .در بخش هوایی گزنه چندی فالونول گلیکوهید

مقدمه
هشدارهای جهانی برای کاهش و حتی حذف آنتی-

شناسایی شده است اچائوراسیا و ویچ

بیوتیکهایی که به عنوان محرک رشد در پرورش دام و

فالونوئید جدا شده اه عصاره متانولی گزنه عک

طیور استفاده میشوند ،موجب انجام تحقیقات جدید

ککوتاکسی نوتروفی را تقویت کرده و فعالیت کشندگی

جایززی هایی بیخطر و مؤثر شده است.

آن را افزایش میدهد اآکبای و هککاران  . 0228فالونول

یکی اه مشکالت مصرف آنتیبیوتیک وجود بقایای آن

گلیکوهید

و

در گوشت طیور است که باعث مقاومت آنتیبیوتیکی در

ضدباکتریایی دارد اگلسی و هککاران  . 0224گیاهان

انسان میشود ااسکیت  . 0200اه یک طرف افزایش

غنی اه فالونوئید موجب تقویت سیستم ایکنی و تولید

تقاضای عکومی برای جایززینی مواد طبیعی به جای

آنتیبادی میشوند اکاتونی و هککاران  . 0223تحقیقات

آنتیبیوتیک ،و اه طرف دیزر ،مکک کردن جیرههای

نشان داده است عصارههای اتانولی و آبی گزنه سیستم

غذایی با گیاهان دارویی که اثرات مفیدی برای سیستم

ایکنی را تحریک میکنند اسبنم و هککاران  0225و

ایکنی دارند و میتوانند به جای آنتیبیوتیک ارتقاء

بورسوک و هککاران  . 0200اه اثرات مفید دیزر گیاه

دهنده رشد شوند ،به ای واقعیت منجر شد که تحقیق در

گزنه اثر ضد التهابی اگلسی و هککاران  0224و خلیلی

مورد گیاهان دارویی ضروری شود امککارتنی . 0220

و هککاران  0221است و اه تولید بیش اه حد نیتریک

یکی اه ای گیاهان دارویی گزنه میباشد که با نام علکی

اکساید ا NOجلوگیری میکند اسبنم و هککاران . 0225

 Urtica dioica L.متعلق به خانواده  Urticaceaاست.

ففامهر و هککاران ا 0200گزارش کردند استفاده اه

در بی گونههای گزنه Urtica urens ،و Urtica dioica

پودر گزنه به عنوان افزودنی خوراکی باعث بهبود

برای یافت

به دلی

مصارف طوالنی مدتشان به عنوان گیاه

گیاه

گزنه

فعالیت

. 0231

آنتیاکسیدانی

عکلکرد جوجههای گوشتی شده است.

دارویی در سطح جهان شناخته شده هستند .انتشار

با توجه به خصوفیات گیاه گزنه و اه آنجائیکه در

عکومی گیاه گزنه در نقاط مرطوب ایران ااستانهای

مورد اثر پودر بر

گزنه بر ایکنی طیور ،گزارش هیادی

شکالی نواحی غربی و مرکزی مانند اففهان ،شاهرود،

وجود ندارد ،لذا هدف ای تحقیق بررسی اثر پودر بر

بسطام و کاشان است اقهرمان  . 0810مکک گزنه به

گزنه بر عکلکرد و سیستم ایکنی جوجههای گوشتی بود.

خاطر ترکیبات ضدمسکومیت ،هزینه پایی و دسترسی
آسان ،به عنوان یک افزودنی معکول در تغذیه انسان

مواد و روشها

استفاده میشود اینر  . 0222اه عصاره ریشه گزنه

بر های گیاه گزنه اه شهرستان املش تهیه و سپس در

برای درمان هیپرپالهی پروستات استفاده میشود

به مدت  10ساعت در سایه

اففرینژاد  . 0225بر

دمای  80درجه سلسیو

گزنه حاوی ترکیبات مختلف

خشک شد .پس اه آن با آسیاب به فورت پودر

مانند استرولهای گیاهی ،بسیاری اه کاروتنوئیدها مانند

درآمدند و تا همان استفاده ،در دمای  -02درجه
گزنه به روش

بتاکاروت  ،گزانتوفی ها ،هیززانتی  ،ترپ ها اونس

سلسیو

نزهداری شدند .اه پودر بر

 ، 0200ترکیبات فعال بیولوژیک مانند اسیدکافئیک،

فیامزو

و هککاران ا 0224عصارهگیری و میزان

اسیدمالیک و اسیدکوئینیک اابرتریس و هککاران ، 0221

فالونوئید موجود در آن به روش اسپکتروفتومتری

اسیدفرمیک ،اسیداستیک ،اسیدبوتریک ،اسیدکوماریک،

انداههگیری شد ادو و هککاران  . 0222مقدار فالونوئید

اسیدکربنیک ااتلس و یالسی  0200تان  ،ویتامی های

ک بر حسب کاتچی  520/5 ،میلیگرم در  022گرم ماده

 E ،B2 ،A ،C ،Kو اسیدفولیک اتیتا و هککاران 0228

خشک تعیی

شد 022 .قطعه جوجه نر و ماده ابه
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فورت مخلوط یک روهه گوشتی سویه را  823-در

فورت گرفته بر اسا

قالب یک طرح کامالً تصادفی با  5گروه و  4تکرار و 02

شد .نتیجه مثبت وقتی است که حداق در  52درفد اه

قطعه جوجه در هر تکرار مورد آهمایش قرار گرفت.

 ،SRBCآگلوتیناسیون مشاهده شود .اه تفاض عیار

مقادیر  0/5 ،0 ،2/5و 0

ایکونوگلوبولی

 Gاه عیار  Anti-SRBCک  ،عیار

گزنه به فورت مخلوط در دان بود

ایکونوگلوبولی

 Mبدست آمد .به منظور بررسی

گروههای آهمایشی شام
درفد پودر بر

لزاریتم بر مبنای  0یادداشت

که در طول دوره پرورش در اختیار جوجهها قرار داده

سیستم ایکنی سلولی در روه  01دوره پرورش 2/0

گزنه

میلیلیتر اه محلول  0میلیگرم Sigma, St, ( PHA-P

دریافت نکرد .جیرههای غذایی جوجهها با توجه به

 )Louis Mo, USAدر  0میلیلیتر بافر فسفات سالی به

ترکیب مواد خوراکی پیشنهادی توسط انجک تحقیقات

چی پوستی بال راست تزریق شد .سپس  2/0میلیلیتر

شد و یک گروه به عنوان گروه شاهد ،پودر بر

ملّی و با استفاده اه احتیاجات غذایی سویه را 823-

محلول بافر فسفات سالی

تهیه شدند اجدول  . 0مصرف خوراک روهانه و افزایش

پوستی بال چپ تزریق شد 04 .و  43ساعت پس اه

وهن روهانه تعیی و ضریب تبدی خوراک محاسبه شد.

تزریق ،ضخامت پوست بال با دستزاه میکرومتر ابا

برای بررسی پاسخ ایکنی هومورال در روههای  3و 00

دقت  2/20میلیمتر انداههگیری و شاخص تحریک

دوره پرورش  2/0میلیلیتر سوسپانسیون  05درفد

میتوژن با تفاض

تزریق  PBSاه

گلبول قرمز گوسفند ا SRBCدر بافر فسفات ( )PBSدر

ضخامت مح تزریق  PHA-Pمحاسبه شد اگراسک

شرایط استری تهیه و در ماهیچه سینه تکام جوجهها

 . 0202در  40روهگی  0جوجه اه هر تکرار کشتار و

تزریق شد اروستایی علیمهر و هککاران  . 0820در

اجزای الشه شام کبد ،طحال و چربی بطنی و اندامهای

روههای  85 ،03 ،00و  40دوره پرورش اه طریق ورید

بور فابرسیو

با تراهوی دیجیتال

بال خونزیری انجام شد .بعد اه لخته شدن خون ،سرمها

احساسیت  2/0گرم توهی و نسبت وهن آنها به وهن

به ککک سانتریفیوژ ادور  0522و همان  02دقیقه

هنده محاسبه شد.

جکعآوری و در دمای  -02درجه سیلسیو

ذخیره

به عنوان شاهد به چی

ضخامت مح

و تیکو

به منظور بررسی اثر پودر بر

گزنه بر عکلکرد،

شدند .تعیی عیار  Anti-SRBCک و IgGعلیه ،SRBC

ففات الشه و ارهیابی عیار آنتیبادی اه یک طرح کامالً

با روش هکاگلوتیناسیون انجام شد اگراسک . 0202

تصادفی بدون هیر مشاهده و برای انداههگیری

سرمها پس اه یخگشایی جهت غیرفعال کردن عوام

حساسیت پوستی به تزریق  PHA-Pاه طرح کامالً

ککپلکان نکونهها ،به مدت  82دقیقه در دمای  51درجه

تصادفی با  5گروه و  4تکرار اقفس و  5هیر مشاهده

سلسیو

نزهداری شدند .سپس نکونهها به دو بخش

در هر تکرار استفاده شد .نتایش با استفاده اه نرمافزار

تقسیم شدند .بخش اول جهت تعیی عیار آنتیبادی ک

 SASا 0224و رویه  GLMمورد تجزیه و تحلی آماری

و بخش دوم جهت تعیی عیار  IgGمورد استفاده قرار

قرار گرفت و برای مقایسه میانزی ها برای ففات

گرفت .به منظور غیرفعال کردن  IgMو تعیی عیار IgG

مورد نظر اه آهمون چند دامنهای دانک استفاده شد

در بخش دوم نکونهها ،محلول  0/4درفد -0

ا. P<2/25

مرکاپتواتانول ( )Sigma, St, Louis Mo, USAدر بافر
فسفات بهفورت  0:0احجکی با سرم مخلوط شد و به
مدت  82دقیقه در دمای  81درجه سلسیو

ذخیره شد.

شکاره اولی خانهای که  52درفد آگلوتیناسیون در آن

نتایج
نتایش تأثیر سطوح مختلف پودر بر

گزنه بر میانزی

مصرف خوراک روهانه ،افزایش وهن روهانه و ضریب
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تبدی غذایی در جدول  0نشان داده شده است .اثر

افزایش عیار  IgGشد ا . P<2/25عیار  IgGدر  85و 40

گزنه بر مصرف خوراک در

گزنه نسبت به

سطوح مختلف پودر بر
دورههای آغاهی
روهگی

روهگی در گروه  0درفد پودر بر

ا 0-04روهگی  ،رشد ا05-03

شاهد بیشتری افزایش را داشت ا . P< 2/25عیار IgM

معنیدار نبود

در  85 ،03 ،00و  40روهگی ،تحت تأثیر گروههای

و پایانی ا02-40روهگی

ا . P>2/25افزایش وهن روهانه در دوره آغاهی  ،بی

آهمایشی قرار نزرفت ا. P>2/25

گروه شاهد با سایر گروهها اختالف معنیداری نشان

نتایش حاف

نداد ا . P>2/25اما در دورههای رشد ،پایانی و ک

حساسیت پوست بال  04و  43ساعت پس اه تزریق در

دوره ا0-40روهگی  ،گروه  0درفد پودر بر

اه تزریق هیرجلدی  PHA-Pبر میزان

گزنه

جدول  5نشان داده شده است .نتایش حاف اه بررسی

باعث افزایش وهن روهانه شد ا P<2/25و سایر گروه-

اختالف تورم بال راست اه بال چپ  04و  43ساعت

ها تفاوتی را نشان ندادند .میانزی ضریب تبدی خوراک

پس اه تزریق ،نشان داد که مصرف  0/5 ،0و  0درفد

در دوره آغاهی و رشد تحت تأثیر گروههای آهمایشی

پودر بر

گزنه نسبت به شاهد باعث افزایش شاخص

قرار نزرفت ا . P>2/25میانزی ضریب تبدی خوراک

تحریک و بهبود سیستم ایکنی سلولی شد ا. P<2/25

گزنه در دورههای پایانی و

گروه  0درفد پودر بر

ک دوره ،ککتر اه گروه شاهد بود ا P<2/25و سایر
گروهها تفاوتی را نشان ندادند.

بحث
نتایش آهمایش نشان داد که استفاده اه پودر بر

گزنه

گزنه بر

تأثیر معنیداری در مصرف خوراک در دورههای

ففات الشه در  40روهگی در جدول  8نشان داده شده

آغاهی  ،رشد  ،پایانی و ک دوره پرورش در جوجه

است .نسبت وهن الشه ،کبد ،طحال ،سینه ،ران و چربی

گوشتی نداشت .ولی مکک ساهی جیره با  0درفد پودر

نتایش مربوط به اثر سطوح مختلف پودر بر

محوطه بطنی ،به وهن هنده بی

گروه شاهد با بقیه

گروهها اختالف معنیداری نشان نداد ا . P>2/25نتایش

گزنه ،باعث افزایش وهن روهانه و بهبود ضریب تبدی
خوراک جوجهها شد .کویسی

و میزان ا 0222و

نشان داد که

ففامهر و هککاران ا 0200گزارش کردند که استفاده

بیشتری افزایش وهن مربوط به گروههای حاوی 0/5

اه  %0پودر گزنه ،سبب بهبود افزایش وهن روهانه

گزنه نسبت به شاهد بود

جوجههای گوشتی میشود .ضریب تبدی خوراک تابعی

گزنه

اه عوام افزایش وهن و خوراک مصرفی روهانه است

میانزی درفد وهنی بور
و 0درفد پودر بر

فابریسیو

ا . P<2/25هکچنی  0/5 ،0و  0درفد پودر بر
باعث افزایش وهن تیکو
اثر سطوح مختلف پودر بر

شد ا. P<2/25
گزنه بر میزان عیار Anti-

 SRBCک  IgG ،و  IgMدر روههای  85 ،03 ،00و 40

که با توجه به نتایش مصرف خوراک ،میتوان اختالف
ضریب تبدی خوراک گروهها را در عام افزایش وهن
دانست .مشخص شده است که مکک ساهی جیره با

پرورش در جدول  4نشان داده شده است .عیار Anti-

گیاهان و تولیدات فیتوژنیک میتواند به باهده مؤثر در

 SRBCک  IgG ،و  IgMدر  00روهگی تحت تأثیر

استفاده اه خوراک منجر شود و در نتیجه رشد بدن و

گروههای آهمایشی قرار نزرفت ا . P>2/25عیار Anti-

 SRBCک در  85 ،03و  40روهگی نشان داد که گروه-
های  0/5و  0درفد پودر بر

گزنه نسبت به گروه

شاهد بیشتری افزایش را داشتند ا . P<2/25مصرف ،0
 0/5و  0درفد پودر بر

گزنه در  03روهگی باعث

باهده خوراک بهبود پیدا کند ابدفورد  . 0222گزارشها
نشان میدهد که گیاهان اثرات درمانی و تقویتکنندگی
سیستم ایکنی دارند و میتوانند بر فرآیندهای
فیزیولوژیک رشد طیور مؤثر باشند اکرا

و هککاران

 . 0224بهبود عکلکرد رشد جوجهها میتواند ناشی اه

اثر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه گزنه بر عملکرد ،صفات الشه و پاسخ ایمنی جوجههاي گوشتی

ویژگی ضدمیکروبی و ضدقارچی گیاه گزنه باشد .اثبات

فابریسیو

شده است که ترکیبات فنلی گزنه مانند کارواکول و

علت ترکیبات ذکر شده در گیاه گزنه باشد.

تیکول ،فعالیت ضدقارچی و ضدمیکروبی قاب مالحظه-

نتایش نشان داد که افزودن  %0-0پودر بر

ای داشته اگلسی

و تیکو

22

در تحقیق حاضر میتواند به
گزنه سبب

و هککاران  0224و باعث کاهش

افزایش معنیدار پاسخهای هومورال و سلولی سیستم

تعداد میکروبهای بیکاریها روده ،مکانعت اه اتالف

ایکنی جوجههای گوشتی در مقایسه با شاهد شد .ولی

مواد مغذی و سالمت بیشتر روده در طیور میشوند

در روه  40پرورش عیار  IgGتنها در تیکار حاوی 0

ارکوکوئیالی  . 0221اه دیزر ترکیبات مؤثر گزنه،

درفد پودر بر گزنه بیشتر اه شاهد بود .پاسخ ثانویه

اسیدهای آلی است .اسیدهای آلی در خوراک طیور با

آنتیبادی بر علیه  SRBCتزریق شده با قدرت بیشتری

ایجاد شرایط اسیدی در دستزاه گوارش ،باعث حذف

هکراه بود هیرا با افزایش س جوجهها سیستم ایکنی

رقابتی باکتریهای مضر ،کاهش کلونیزه شدن عوام

آنها تکام بیشتری مییابد و سلولهای خاطره تولید

بیکاریها و کاهش تولید ترکیبات سکی باکتریایی شده

شده در پاسخ اولیه موجب تقویت تولید آنتیبادی در

طریق اه آسیب سلولهای اپیتلیال دستزاه

پاسخ ثانویه میشوند ،بنابرای میتوان انتظار داشت که

و اه ای

گوارش مکانعت میکنند ادنلی و هککاران  0228و گونال
و هککاران  . 0221بنابرای
بر

پاسخ ثانویه نسبت به پاسخ اولیه شدیدتر باشد ،ای

افزودن  % 0پودر خشک

موضوع در روه  03که شروع پاسخ ثانویه بود کامالً

گزنه به جیره جوجههای گوشتی احتکاالً سبب

مشهود است اما ای پاسخ ماندگار نیست و در روههای

بهبود عکلکرد تولید میشود.
نتایش ای

 85و  40نسبت به روه  03مقداری ککتر شده است.

تحقیق نشان داد که مکک ساهی جیره

تغییرات عیار آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفند در

گزنه تأثیری در باهده الشه ،وهن

آهمایشهای مختلف مکک است تحت تأثیر روش تزریق

کبد ،طحال ،سینه ،ران و چربی بطنی نداشت اما وهن

آنتیژن ،س و همینه ژنتیکی جوجهها باشد اوندرهیپ

افزایش یافت .گزنه یک

و هککاران  . 0231مطالعات نشان داده است که گیاهان

ماده غذایی است که به آسانی هضم میشود و دارای

غنی اه فالونوئید و ترکیبات ترپنی با افزایش فعالیت

موادی چون ویتامی  ،Cپروویتامی  Aو اسیدهای آلی

ویتامی  Cو با اثر ضدباکتریایی خود موجب تقویت

است اآالردیس  . 0228ویتامی  Cبهعلت خافیت آنتی-

سیستم ایکنی و تولید آنتیبادی میشوند اکوک و

اکسیدانی ،اه بافتهای لنفوئیدی حفاظت میکند و

سامان  0221و کاتونی و هککاران . 0223

جوجهها با پودر بر
بور

فابریسیو

و تیکو

کارآیی آنها را افزایش میدهد اآماکی و هککاران
 . 0222هکچنی اثبات شده که ویتامی  Aدر نزهداری و
رشد اندامهای لنفی تأثیر دارد ،بهطوریکه در جیرههای
حاوی سطوح پایی ویتامی  ،Aرشد ای اندامها دچار
آسیب و اختالل میشوند اداویسون  . 0228گزارش
شده است که استفاده اه اسیدهای آلی ،وهن بور -
فابریسیو

را در جوجههای گوشتی افزایش میدهد

اعبدلفتاح وهککاران  . 0223لذا افزایش وهن بور -
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جدول -1اجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجههای گوشتی در دورههای آغازین ،رشد و پایانی
آغاری

رشد

پایانی

درفد اجزای خوراک

ا 0-04روهگی

ا 05-03روهگی

ا 02-40روهگی

ذرت

51/35

10/15

15/31

کنجاله سویا (%44 CP

83/02

80/31

01/30

روغ گیاهی اسویا

2/55

0/41

0/41

دی کلسیم فسفات

0/30

0/10

0/51

کربنات کلسیم

0/02

0/22

2/23

نکک طعام

2/04

2/04

2/04

جوش شیری

2/05

2/05

2/05

2/05

2/05

2/05

مکک معدنی

0
0

2/05

2/05

2/05

دیال-متیونی

2/80

2/01

2/08

ال-لیزی هیدروکلراید

2/00

2/02

2/01

ال-ترئونی

2/21

2/25

2/24

مکک ویتامینه

درفد ترکیب شیکیایی
قاب

انرژی

متابولیسم

0302

0252

8252

اKcal/kg

00/22

02/12

03/02

پروتئی

ا%

2/23

2/34

2/30

2/41

2/40

2/42

کلر ا%

2/08

2/00

2/00

سدیم ا%

2/05

2/05

2/05

لیزی ا%

0/88

0/01

0/24

متیونی ا%

2/14

2/51

2/50

متیونی  +سیستی ا%

0/22

2/32

2/30

ترئونی ا%

2/33

2/13

2/10

کلسیم ا%
فسفر در دستر

ا%

 -0هر کیلوگرم مواد معدنی حاوی :منزنز ااکسیدمنزنز  01 %10گرم ،آه اسولفاتآه  05 %02گرم ،روی ااکسیدروی  00 %11گرم ،مس
اسولفاتمس  4 %05گرم ،ید اکلسیم یدات  2/01 %10گرم ،سلنیوم ا 0 %0گرم.
 -0هر کیلوگرم مواد ویتامینی حاوی ویتامی  Aا 522222واحد بی الکللی بر گرم  0/3گرم ،ویتامی  B1ا 2/03 %23/3گرم ،ویتامی  B6ا%23/5
 2/8گرم ،ویتامی  B12ا 2/05 %0گرم ،ویتامی  D3ا 522222واحد بی الکللی بر گرم  2/4گرم ،ویتامی  Eا 522واحد بی الکللی بر گرم 8/1
گرم ،ویتامی  K3ا 2/4 %52گرم ،ویتامی  B9ا 2/005 %32گرم ،ویتامی  B5ا 8 %22گرم ،ویتامی  H2ا 2/5 %0گرم.
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اثر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه گزنه بر عملکرد ،صفات الشه و پاسخ ایمنی جوجههاي گوشتی

جدول  -2اثر سطوح مختلف پودر برگ گزنه بر میانگین مصرف خوراک روزانه ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک
در دورههای مختلف آزمایشی
0/5
گروهها

شاهد

دوره

 2/5درفد پودر

 0درفد پودر

بر گزنه

بر گزنه

درفد
پودر

 0درفد پودر
بر گزنه

بر

P-value

SEM

گزنه
83/51

81/38

81/22

81/11

83/21

2/001

2/11

رشد ا05-03

23/14

21/32

23/81

020/54

020/14

2/104

2/14

پایانی ا02-40

011/34

015/10

011/83

012/12

012/50

2/128

2/01

020/83

022/43

020/02

020/04

028/425

2/501

2/42

04/01

08/10

08/13

04/12

04/18

2/00

2/40

51/38b

51/38b

51/22b

51/11b

10/81a

2/52

31/42 b

32/28b

24/40ab

21/80ab

022/58a

2/52

آغاهی ا0-04

میانزی مصرف
خوراک روهانه
اگرم/جوجه/روه

ک دوره ا0-40
آغاهی ا0-04

میانزی افزایش

رشد ا05-03

وهن روهانه

پایانی ا02-40

اگرم/جوجه/روه

52/51ab

51/41b

51/01b

53/12b

0/52

0/52

0/12

0/50

میانزی ضریب

رشد ا05-03

0/12

0/12

0/12

تبدی خوراک

پایانی ا02-40

0/28a

0/38ab

0/11ab

0/13ab

ک دوره ا0-40

0/14a

0/12ab

0/13ab

0/11ab

ک دوره ا0-40
آغاهی ا0-04

0/12

2/28
2/24
2/20

10/44a

2/18

0/54

2/205

0/10

2/44
2/10

2/203

0/12b

2/280

2/00

0/10b

2/205

2/03

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح  2/25است.

جدول -3اثر سطوح مختلف پودر برگ گزنه بر بازده الشه و نسبت اجزای الشه جوجههای گوشتی به وزن زنده
گروهها

باهده الشه ا%

کبد

طحال

بور

فابریسیو

چربی بطنی

تیکو

شاهد

10/01

0/02

2/021

2/214b

2/841c

0/34

2/213 b

سینه
01/54

ران
00/58

 2/5درفد پودر بر گزنه

10/55

0/21

2/235

2/812bc

0/13

01/14

00/81

 0درفد پودر بر گزنه

10/08

0/20

2/021

2/231ab

2/504a

0/13

03/03

00/33

 0/5درفد پودر بر گزنه

10/08

0/23

2/021

2/002a

2/411ab

0/15

 0درفد پودر بر گزنه

18/82

0/04

2/021

2/000a

2/418ab

01/12

00/13

02/04

00/85

SEM

2/851

2/244

2/225

2/224

2/2213

2/211

2/822

2/020

P-value

2/44

2/52

2/11

2/24

2/28

2/33

2/40

2/30

0/53

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح  2/25است

فالونوئیدها میتوانند اه طریق حذف رادیکالهای آهاد و
با خواص آنتیاکسیدانی خود ،استر

اکسیداتیو را

در جیره غذایی بلدرچی های بالغ تخمگذار افزایش یافت
اجونگ و هککاران . 0222

کاهش داده و موجب افزایش فعالیت سلولهای لنفاوی

نتایش نشان داد که مصرف پودر بر

شوند اپیتا و سیکونتی 0223؛ ژو و هککاران  0222و

افزایش شاخص تحریک و بهبود سیستم ایکنی سلولی

کستانتینی و دلامو  . 0221تحقیقات نشان داده است که

شد .فیتوهکاگلوتینی

جداساهی شده اه

ایکونوگلوبولی ک و  IgGدر اثر مصرف کاروتنوئیدها

لوبیای قرمز است و تکثیر سلولهای  Tرا با ککتری اثر

یک لکتی

گزنه باعث
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بر سلولهای  Bتحریک میکند .ای تحریک اه طریق

داد ابورسوک و هککاران  . 0225تحقیقات نشان داده

اتصال به سلولهای  Tفورت میگیرد که نتیجه آن

است که بدون استفاده اه هیچگونه میتوژنی ،عصاره

حساسیت شدید باهوفی های پوستی بوده و باعث تورم

آبی گزنه تکثیر لنفوسیت  Tرا تحریک نکوده است

پوست میشود .ای آهمایش به عنوان یک روش برای

اسبنم و هککاران  . 0225هکچنی ثابت شده در محیط

پاسخهای وابسته به لنفوسیتهای  Tو عکلکرد ایکنی

کشت آهمایشزاهی ،فالونوئید اکوئرستی

تولید

وابسته به سلول استفاده میشود .شاخص التهاب

سلولهای  Tککک کننده نوع یک را افزایش داد و باعث

کلونهای

افزایش تولید اینترفرونگاما و اینترلوکی یک شده که

لنفوسیت  Tبرای آنتیژنهای خاص است .بیان شده که

نشاندهنده افزایش ایکنی سلولی است انایر و هککاران

عصاره اتانولی گزنه در موش ،ایکنی سلولی را افزایش

. 0220

نشانزر اثرات تحریکی روی تشکی

جدول -4اثر سطوح مختلف پودر گزنه بر میزان عیار  Anti-SRBCکل IgG ،و (log2) IgM
 Anti-SRBCک
گروهها

 00روهگی

 03روهگی

 85روهگی

 40روهگی

شاهد

0/10

5/52b

0/25b

0/10c

 2/5درفد پودر بر گزنه

0/31

5/54b

8/81b

8/21bc

 0درفد پودر بر گزنه

0/25

1/12ab

8/12ab

8/05abc

 0/5درفد پودر بر گزنه

0/00

3/52a

4/88a

4/01a

 0درفد پودر بر گزنه

0/23

2/00a

4/52a

8/31ab

SEM

2/214

2/431

2/011

2/011

P-value

2/08

2/28

2/20

2/20

شاهد

2/81

0/10 b

b

0/00

b

0/31

 2/5درفد پودر بر

گزنه

2/10

0/02 b

0/00b

0/15ab

 0درفد پودر بر

گزنه

2/45

8/15 a

0/10 ab

0/05ab

 0/5درفد پودر بر گزنه

2/15

4/22a

8/04ab

8/25b

a

a

a

IgG

 0درفد پودر بر گزنه

2/31

4/81

8/81

8/31

SEM

2/220

2/014

2/010

2/081

P-value

2/48

2/220

2/23

2/20

IgM
شاهد

0/00

8/48

0/43

2/15

 2/5درفد پودر بر گزنه

0/05

8/05

0/00

2/31

 0درفد پودر بر گزنه

0/10

8/38

0/23

2/31

 0/5درفد پودر بر

گزنه

0/81

4/52

0/43

0/22

 0درفد پودر بر

گزنه

0/02

4/15

0/00

2/31

SEM

2/218

2/085

2/218

2/210

P-value

2/82

2/03

2/40

2/22

حروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح  2/25است.
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اه ترکیبات مؤثر دیزر گزنه در ایکنی سلولی،

امکگراو و آردیا  . 0224تحقیقات نشان داده است که

هستند .اسبچههایی که اه

مکک ساهی بتاکاروت در تغذیه انسان ،تعداد سلولهای

در جیره غذایی به

 Tککک کننده را افزایش داد اآلکساندر و هککاران

کاروتنوئیدها و بتاکاروت

کاروتنوئیدها اگزانتوفی و لوتئی

عنوان مکک غذایی استفاده کرده بودند ،نسبت به تزریق

 0235و واتسون و هککاران . 0220

فیتوهکاگلوتینی پاسخ ایکنی سلولی باالیی نشان دادند
جدول 5-اثر سطوح مختلف پودر برگ گزنه بر پاسخ پوست بال به تزریقPHA-P
شاخص تحریک بعد اه  04ساعت اmm

گروهها

شاخص تحریک بعد اه  43ساعت اmm
c

شاهد

b

 2/5درفد پودر بر گزنه

b

 0درفد پودر بر گزنه

a

2/81

2/81

 0/5درفد پودر بر گزنه

2/85a

2/88a

 0درفد پودر بر گزنه

2/80a

2/80ab

SEM

2/202

2/202

P-value

2/220

2/228

2/02

2/02

bc

2/00

2/00

a

حروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح  2/25است.

باعث بهبود افزایش وهن روهانه ،ضریب تبدی خوراک

نتیجهگیری کلی
به طور کلی براسا

نتایش ای

استفاده اه  0درفد پودر بر

تحقیق میتوان گفت
گزنه در جیره غذایی،

و ارتقای ایکنی هومورال و سلولی جوجههای گوشتی
شد.
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Abstract
Nettle is medicinal plant with antioxidant, anti-microbial and anti-inflammatory properties and can
be an alternative to antibiotics in poultry diets. The aim of this study was to investigate the effect of
different levels of leaf powder of Urtica dioica L. on performance, carcass traits and immune
system in broilers. One day old broiler chicks (200 Ross 308) were divided into 5 treatments with 4
replicates and 10 chickens per cage. The treatment groups received 0 (control), 0.5, 1, 1.5 and 2
percent dietary Urtica dioica L. leaf powder, respectively during days 0-42 in starter, grower and
finisher diet. Daily feed intake, daily body weight gain and feed conversion ratio (performance)
were measured.The birds were immunized with sheep red blood cell (SRBC) on days 8 and 22 of
age and serum antibody levels produced in response to SRBC were measured on days 21, 28, 35
and 42. Skin response to Phytohemagglutinin-P (PHA-P) injected intradermally on day 16 was
measured. The weights of carcass components and bursa of fabricius and thymus were measured
after slaughter. The results indicated that 2% powder increased body weight gain and reduced feed
conversion ratio in finisher and entire period compared to the control group (P<0.05). Bursa of
fabricius weight was increased with consumption of 1.5 and 2% powder and thymus weight was
increased with consumption of 1, 1.5 and 2% powder in comparison to control group (P<0.05).The
inclusion of 1.5 and 2% powder to diet increased total anti-SRBC and IgG titer on days 28, 35 and
42 (P<0.05). One, 1.5 and 2% leaf powder increased cellular immunity on PHA-P injection
(P<0.05). It is concluded that 2% nettle leaf powder increased performance, cellular and humoral
immunity of broilers.
Keywords: Broiler, Immunity system, Nettle leaf powder, Performance

