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 کیده چ

 هدف:پودر بره موم داراي تركيباتي است كه بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه بلدرچين موثر است.  مطالعاتی:زمینه 

ميلي گرم در  1500و  1000، 500، 0ي حاضر به منظور بررسي اثرات مصرف سطوح مختلف پودر بره موم )مطالعه

روز با  36به مدت  اين آزمايش روش کار:هاي بلدرچين اجرا شد. هر كيلوگرم( بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه

رار در تك 4تيمار و  4قطعه بلدرچين ژاپني يک روزه )مخلوط دو جنس(، در قالب طرح كامالً تصادفي با  320استفاده از 

هر تيمار انجام شد. براي ارزيابي اثرات تيمارها وزن زنده، ميانگين مقدار خوراک مصرفي، ضريب تبديل خوراک، 

ش نتايج آزماي نتایج:گيري شد. هاي الشه اندازهپاسخ ايمني و فراسنجه ،يدي اروپا، شاخص عملكرد توليدفاكتور تول

د داري در وزن زنده، بهبوميلي گرم در كيلوگرم سبب افزايش معني 1000نشان داد كه مصرف پودر بره موم به ميزان 

 و 500د نسبت به گروه شاهد و گروه دريافت كننده شاخص عملكر و ضريب تبديل خوراک، بهبود فاكتور توليدي اروپا

ها جوجه الشهبازده تاثيري بر درصد پودر بره موم  مصرف(. P<05/0) ميلي گرم در كيلوگرم بره موم شد 1500

 ميلي گرم در كيلوگرم بره موم سبب افزايش تيتر آنتي بادي عليه بيماري نيوكاسل و 1000(. مصرف P>05/0) نداشت

ر د(. مصرف پودر بره موم P<05/0هاي سفيد در جنس نر و ماده نسبت به گروه شاهد شد )و تعداد كل گلبولآنفلوانزا 

(. P<05/0هاي بلدرچين نسبت به گروه شاهد افزايش داد )هر سه سطح، درصد هماتوكريت را در جنس نر جوجه

هاي بلدرچين با مصرف پودر بره ي جوجه: بر اساس نتايج اين آزمايش، عملكرد رشد و پاسخ ايمننهاييگيري نتيجه

 ميلي گرم در كيلوگرم نسبت به ساير تيمارها بهتر بود.  1000موم به ميزان 

 

 ، گلبول هاي سفيدعملكرد بلدرچين ژاپني، پودر بره موم، تيتر آنتي بادي، کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

ي مرغان، بلدرچين از لحاظ جانور شناسي به راسته

ي مرغان مزرعه و ي قرقاول، زير خانوادهخانواده

در طي چهار دهه گذشته، ي بلدرچين تعلق دارد. گونه

رشد هاي مطلوب از جمله بلدرچين بدليل داشتن ويژگي

توليد باالي تخم و فاصله كوتاه ، سريع و جثه كوچک

نياز به محيط پرورش با ، كم خوراک نياز بهگذاري، تخم

، )كلسترول كم( كيفيت باالي گوشت و تخم، مساحت كم

هاي هاي رايج جوجهبيماريمقاومت به بسياري از 

)برونشيت، نيوكاسل و آنفوالنزاي مرغي(،  گوشتي
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بعنوان پرنده اي با ارزش و تجاري مورد توجه 

 پژوهشگران قرار گرفته است )يالسين و همكاران

(. گوشت بلدرچين به دليل داشتن طعم مطبوع، 1995

پروتئين زياد و كلسترول بسيار كم، طرفداران زيادي را 

مچنين براي درمان بعضي د جلب نموده است و هبه خو

هاي رواني و ها مانند ضعف اعصاب، ناراحتياز بيماري

، مهيني 1990بي خوابي مؤثر است )پاندا و سينگ

 (. 1376و نصيري  1375حسينعلي نيا 

ي ي روز افزون پرورش طيور به شيوهرشد و توسعه

ي متراكم سبب افزايش مصرف مواد افزودني در جيره

ها در طيور شده است. شروع استفاده از افزودني

خوراک طيور به استفاده از آنتي بيوتيک در اواخر 

(. با توجه به 1991گردد )فورست بر مي 1940ي دهه

افزايش مصرف انواع مواد افزودني در خوراک و 

توان هاي طيور به راحتي ميافزايش توليدات فرآورده

ي يک كه تهديد كنندهحجم و ميزان مصرف آنتي بيوت

محيط زيست و سالمت انسان هستند را پيش بيني كرد. 

هاي موجود، افزايش روز افزون بر اساس گزارش

هاي مزمن، وقوع بيماريهاي مادرزادي، ناهنجاري

افزايش مقاومت ميكروبي به دليل مصرف بي رويه 

ي ها در جيرهها است. مصرف آنتي بيوتيکآنتي بيوتيک

، ممنوع شده است 2006اتحاديه اروپا از سال طيور در 

(. بنابراين استفاده از 2007)گارسيا و همكاران 

هاي مطلوب فاقد هايي كه ضمن حفظ ويژگيافزودني

اثرات زيست محيطي باشند، مورد توجه پژوهشگران 

قرار گرفته است. در راستاي تامين نياز پروتئين 

علوم دامي جمعيت رو به افزايش كشور، پژوهشگرهاي 

همواره سعي و تالش زيادي در امر افزايش توليدات، 

در كوتاه ترين زمان ممكن و با صرف حداقل هزينه و 

هاي اخير اند و در دههكمترين عوارض جانبي نموده

هاي هاي خود را به استفاده از افزودنيپژوهش

ي طيور، جهت افزايش و بهبود بيولوژيكي در جيره

هاي اند. از افزودنيف داشتهتوليدات طيور معطو

شود، به هاي طيور استفاده ميبيولوژيكي كه در جيره

ها، ها، پروبيوتيکتوان انواع آنزيمعنوان مثال مي

ها و بره موم را نام برد پروتئين تک سلولي، مخمر

 (.1383)مهدي زاده و همكاران 

 گرده و گل شهد موم، اهان،يگ صمغ بيترك از موم بره

 مكان، به بسته آن باتيترك نوع و مقدار ده وساخته ش

و  است متفاوت آن ديتول روش و يآورجمع زمان

درصد موم و  35تا  25ها، درصد رزين 55تا  45شامل 

 گرده درصد 5 درصد روغن فرار، 10اسيدهاي چرب، 

 و نهايتاميو ،يآل باتيترك از آن گريد درصد 5 و گل

 منگنز، مس، وه،يج م،يسد نقره، مانند يمعدن عناصر

. روغن هاي فرار است سيليس و ميواناد م،يكلس آهن،

بره موم داراي فعاليت ضد ميكروبي و ضد قارچي 

(.بره موم خواص ضد ميكروبي 2001است )فارنلي 

و اسفورسينو همكاران  1999)كوجومگيو و همكاران 

و ساواياو  2001(، ضد قارچي )اوتاو همكاران 2000

ويروسي )آماروسو همكاران (، ضد 2002همكاران 

و  ي سيستم ايمني )ديموو( و تحريک كننده1994

( را دارد. يک كلني زنبور عسل ساالنه به 1991همكاران 

گرم بره موم جمع  200تا  150طور متوسط حدود 

 آوري مي كند.

هاي ذكر شده براي بره موم )خواص با توجه به ويژگي

التهابي،  ضد ميكروبي، ضد قارچي، ضد ويروسي، ضد

ي سيستم ايمني و ...( تاكنون تحقيقي در تحريک كننده

مورد اثرات افزودن پودر بره موم بر عملكرد رشد و 

هاي بلدرچين انجام نشده است؛ پاسخ ايمني جوجه

بنابراين هدف از اين پژوهش بررسي اثرات پودر بره 

هاي بلدرچين موم بر عملكرد رشد و پاسخ ايمني جوجه

 رشد بود.در دوره ي 

 

 مواد و روش ها

جوجه يكروزه بلدرچين از جوجه كشي تهيه  320تعداد 

و پس از وزن كشي به صورت مخلوط به پن ها منتقل 

تيمار  4شدند. آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي با 

قطعه جوجه در هر تكرار  20تكرار با  4و در هر تيمار 
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  NRCها از جداول هاي غذايي بلدرچينانجام شد. نياز

ي ذرت و ي غذايي بر پايه(، استخراج و جيره1994)

ي تهيه شده به چهار (. جيره1سويا تنظيم شد )جدول 

 1000، 500، 0مقدار مساوي تقسيم شد و مقادير 

ميلي گرم در هر كيلوگرم پودر بره موم به  1500و

 اضافه شد.  4و  3، 2، 1ترتيب به تيمارهاي 

به سيستم تهويه، روشنايي و  سالن پرورش مجهز

ها كه در ي سالن از طريق هواكشگرمايي بود. تهويه

سالن تعبيه شده بود، انجام گرفت. براي آماده سازي 

جايگاه ابتدا سالن از گرد و غبار و آلودگي و بقاياي 

 پرورش دوره قبل كامالً پاک شد.

 

 اجزاء و ترکیبات شیمیایی جیره آزمایش-1جدول 

 درصد  اجزاء
 65/47 ذرت

 20/35 سويا  

  00/7 گلوتن ذرت

 20/5 گندم

 26/1 روغن

 85/0 دي كلسيم فسفات

 35/1 سنگ آهک

 18/0 متيونين

 20/0 اليزين

 12/0 ترئونين  

 50/0 مواد معدني و ويتامين

  30/0 جوش شيرين

  15/0 نمک

 مقدار در جیره ترکیبات شیمیایی
ظاهري تصحيح  انرژي قابل سوخت و ساز

 شده براي تعادل صفر نيتروژن

كيلوكالري  5/2899

 در كيلوگرم

 درصد 05/24 پروتئين خام

 درصد 82/0 كلسيم

 درصد 30/0 فسفر كل

 درصد 13/0 كلر

 درصد 15/0 سديم

 درصد 36/1 ليزين  

 درصد0 /59 متيونين

 درصد  02/1 ترئونين

 درصد 21/1 اسيد لينولئيک

 

ي محلول هاي ضد عفوني رايج، وسيلهشست و شو به 

همچون هوآسان و گاز فرمالدئيد ضد عفوني انجام شد. 

براي هر پن يک آبخوري و يک دانخوري مخصوص 

بلدرچين در نظر گرفته شد. دماي سالن قبل از ورود 

درجه سانتي گراد رسيد. و هفتگي  37جوجه ها به 

تا ي سانتي گراد درجه 4تا  3دماي سالن به ميزان 

ي ي چهارم كاهش يافت. دماي سالن در هفتهپايان هفته

درجه  21ي پرورش در حدود پنجم تا پايان دوره

سانتي گراد نگهداري شد. رطوبت سالن در روز اوّل در 

درصد تأمين شد و از روز دوّم به بعد  65حدود 

واكسيناسيون درصد رسانده شد.  55تا  50رطوبت به 

نيوكاسل وآنفلوانزا در پايان ها بر عليه ويروس جوجه

در پايان دوره )روز سي و ي چهارم انجام شد. هفته

مصرفي و ضريب ششم( وزن زنده، مقدار خوراک 

تبديل خوراک بر حسب روز جوجه محاسبه شد. زنده 

ها بصورت درصد و با كسر تلفات مشخص ماني جوجه

شد. با توجه به اطالعات بدست آمده، فاكتور توليدي 

، شاخص عملكرد توليد و نسبت بازده پروتئين اروپا

 هاي زير به دست آمد:طبق فرمول

 

× ميانگين وزن بدن به كيلوگرم 

 زنده ماني

 
= 

شاخص توليدي 

 اروپايي

ميانگين سن )روز(×   FCR  
 

 

  وزن زنده )گرم(
= 

 شاخص عملكرد توليد

 كل مصرف خوراک )گرم( 
 

ي گيري وزن غدهها از طريق اندازهايمني بلدرچين 

تيموس و بورس فابرسيوس بر اساس گرم و 

ايمينوگلوبولين خون از نظر آنتي بادي توليد شده بر 

آنفلوانزا با تيتراسيون خون  عليه ويروس نيوكاسل و

( در روز سي و ششم مورد بررسي قرار HI )تست

 (. 1964گرفت )هاريس 
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 293هاي باقي مانده )م تمام جوجهدر روز سي و شش

قطعه( در واحدهاي آزمايشي كشتار شدند و پس از 

الشه  درصدهاي داخلي، پركني و خارج كردن اندام

اندازه گيري شد. سپس الشه به قطعات مختلف تقسيم و 

نسبت به  قطعات )سينه، ران، كمر و گردن و بال( درصد

ها با استفاده از نرم افزار گيري شد. دادهاندازه الشه

صفات مربوط  يبرا( آناليز شدند. 2001) SASآماري 

به طور جداگانه در  كهخوني  هايو فراسنجه به الشه

استفاده  ريز ياز مدل آمارشد،  يريگهر جنس اندازه

 .شد
Xijk= μ+ai+sexj+ejik  

Xijk=تعداد هر مشاهده 

μ = اثر ميانگين   

ai=اثر تيمار 

Sex j=اثر ثابت جنس  

eijk =اثر خطاي آزمايش 

 

ها، براي صفاتي مثل وزن قبل از تفكيک جنسي بلدرچين

ضريب تبديل غذايي، مقدار خوراک مصرفي از تجزيه 

كواريانس استفاده و نسبت جنسي به عنوان كوواريت 

در مدل قرار داده شد تا اثري كه جنس بر اين صفات 

 در رفته بكار آماري مدل گذاشت بود، تصحيح شود.

 زير بود. بصورت هاهداد اين تجزيه و تحليل
Xijk= μ+ai+bSR(SRij-SR)+ejik 

Xijk=تعداد هر مشاهده 

μ = اثر ميانگين   

ai=اثر تيمار 

bSR=اثر ثابت مربوط به نسبت جنسي 
SRij=نسبت جنسي در تكرارiام  
SR=ميانگين نسبت جنسي 
eijk=اثر خطاي آزمايش  

 

 نتایج و بحث

مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر وزن اثر 

 های بلدرچینزنده و افزایش وزن روزانه جوجه

اثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر عملكرد 

تا سي و  1جوجه هاي بلدرچين )مخلوط دو جنس( از 

نشان داده شده است.  2شش روزگي در جدول 

داري بر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم اثر معني

هاي بلدرچين زنده و افزايش وزن روزانه جوجهوزن 

(؛ به طوريكه بيشترين وزن زنده و P<05/0داشت )

افزايش وزن روزانه با مصرف جيره حاوي پودر بره 

ميلي گرم در هر كيلوگرم خوراک  1000موم به ميزان 

و كمترين وزن زنده و افزايش وزن روزانه با مصرف 

ا نتايج دوران و جيره شاهد مشاهده شد.نتايج  فوق ب

(، هماهنگي 2014( و تايب و سليمان )2013همكاران )

ي (، افزايش وزن زنده2013دارد. دوران و همكاران )

ي الكلي بره گذار را با مصرف عصارههاي تخممرغ

ميلي گرم در هر كيلوگرم خوراک  400موم به ميزان 

(، نيز افزايش 2014گزارش كردند. تايب و سليمان )

هاي بلدرچين را با سطوح مختلف ه در جوجهوزن زند

ميلي گرم در هر  400و  300، 200، 100پودر بره موم )

 و آسيگاز ليتر آب مصرفي( گزارش كردند. همچنين

ي اتري بره سطوح مختلف عصاره ،(2005همكاران )

ميلي گرم در هر كيلوگرم  4000و  2000، 500موم )

كه مصرف خوراک( استفاده كردند و گزارش كردند 

ي ميلي گرم در كيلوگرم عصاره 4000جيره حاوي 

اتري بره موم سبب كاهش وزن زنده و خوراک 

هاي گوشتي شد. حقيقيان رودسري و مصرفي جوجه

هاي ي جوجه(، افزايش وزن روزانه1383همكاران )

ي روغني ي حاوي عصارهگوشتي را با مصرف جيره

كيلوگرم، گزارش ميلي گرم در  250بره موم به ميزان 

ي روغني (، از عصاره2005كردند. زياران و همكاران )

ميلي  1000و  400، 100، 70، 40، 0بره موم به ميزان )

هاي گوشتي استفاده گرم در كيلوگرم خوراک( جوجه

ي روغني بره موم كردند و نتيجه گرفتند كه عصاره

 اثري بر افزايش وزن روزانه نداشت.

فزايش وزن روزانه با مصرف بره بهبود وزن زنده و ا

هاي موجود در بره توان به وجود فالونوئيدموم را مي
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 نوئيدها با نشان دادن اثرات آنتيفالو موم نسبت داد.

ي باند شدن با عناصر يا اكسيداني به وسيله

هاي آزاد در سالمت دستگاه گوارش نقش دارند راديكال

جزاي بره موم اين ا بر (. عالوه2004)وانگ و همكاران 

 همكاران و كوجومگيو)داشته  ميكروبي ضد فعاليت

 سبب سالمت روده شده وافزايش هضم و (1999

 وجذب را به دنبال دارند. همچنين گروه هيدروكسيل

 تواندمي موم بره فالونوئيدي تركيبات در موجود

 ايفاي با طيور در و داشته استروژن شبيه عملكردي

زياران )شود مي وزن افزايشسبب  رشد نقش هورمون

 (.2005 و همكاران

ميلي گرم در  1500مصرف پودر بره موم به ميزان  

كيلوگرم خوراک مصرفي سبب افزايش وزن كمتري 

ميلي گرم در كيلوگرم  1000ي حاوي نسبت به جيره

خوراک پودر بره موم شد. سطوح باالي بره موم 

پذير  هاي واكنشو گونه 1هاي سطح سلوليپروتئين

اكسيژنرا افزايش داده و سطح پتانسيل غشاي 

هاي دهد و با سيگنالميتوكندريايي را كاهش مي

هاي سطح سلولي، سبب بروز ي پروتئينواسطه

هونگژوان و همكاران  (شوندآپوپتوز يا مرگ سلولي مي

2011.) 

 

                                                           
1- Integrin  
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 روزگی( 36) بر میانگین صفات عملکردی جوجه های بلدرچین )مخلوط دو جنس( در کل دوره ر بره موماثر مصرف سطوح مختلف پود-2جدول 

 تیمار
 وزن

 زنده )گرم(

 ضریب

 تبدیل خوراک

 مقدار خوراک

 مصرفی )گرم(

 تعداد

 تلفات

 درصد

 زنده مانی

 شاخص بازده

 2تولید اروپا

 شاخص

 3عملکرد

 187/83d 3/18a 587/28 2/75a 86/25b 125/94d 31/54d شاهد

ميلي گرم 500  213/63b 2/73c 581/69 1/50b 92/50a 206/33b 36/61b 

ميلي گرم 1000  235/81a 2/40d 584/33 1/25b 93/75a 254/32a 40/35a 

ميلي گرم 1500  199/48c 2/94b 583/41 1/25b 93/75a 181/76c 34/08c 

داريسطح معني  < 0001/0  < 0001/0  72/0  009/0  009/0  < 0001/0  < 0001/0  
20/2 اشتباه معيار ميانگينها1  02/0  89/4  29/0  48/1  45/4  27/0  

03/0 اثر بره موم در مقابل تيمار شاهد  006/0  56/0  008/0  008/0  01/0  01/0  
a,b,c,dدارنده از لحاظ آماري تفاوت معني دار مشابغير هاي با حروف در هر ستون، ميانگين (05/0>P) 

1-Standard error of means 2-European Production Efficiency Factor 3-Performance Indexn   
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میانگین اثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر 

 خوراک مصرفی

 36تا  1مصرف سطوح مختلف پودر بره موم از 

ميلي گرم در  1500و  1000، 500روزگي به ميزان 

داري بر مقدار خوراک كيلوگرم خوراک اثر معني

هاي زياران مصرفي نداشت. نتايج فوق با نتايج آزمايش

(، 2013( و دوران و همكاران )2005و همكاران )

، 0(، از سطوح 2005اران و همكاران )هماهنگي دارد. زي

ميلي گرم در كيلوگرم  1000و  700، 400، 100، 70، 40

هاي گوشتي ي روغني بره موم در جوجهعصاره

ي روغني بره استفاده كردند و نتيجه گرفتند عصاره

موم اثري بر مقدار خوراک مصرفي نداشت. دوران و 

به ميزان ي الكلي بره موم (، از عصاره2013همكاران )

ميلي گرم در كيلوگرم خوراک  400و  300، 200، 100

هاي تخم گذار استفاده كردند و نتيجه گرفتند مرغ

داري بر مقدار ي الكلي بره موم اثر معنيعصاره

خوراک مصرفي نداشت. ولي نتايج آزمايش حاضر با 

( و خجسته 1388نتايج خجسته شلماني و تاتينا )

هماهنگي ندارد. خجسته  (2006شلماني و شيوازاد )

(، افزايش مقدار خوراک مصرفي 1388شلماني و تاتينا )

ي الكلي بره هاي گوشتي را با مصرف عصارهجوجه

ميلي گرم در كيلوگرم گزارش  250موم به ميزان 

(، 2006كردند. همچنين خجسته شلماني و شيوازاد )

هاي گوشتي را با افزايش مقدار خوراک مصرفي جوجه

 250و  200ي الكلي بره موم به ميزان ارهمصرف عص

ميلي گرم در كيلوگرم گزارش كردند. آنها افزايش مقدار 

خوراک مصرفي را به بهبود طعم خوراک با مصرف 

بره موم نسبت دادند. بره موم حاوي رزين موم و 

تركيب وانيلين است كه در طعم خوراک نقش مثبت دارد 

ختالف در نتايج (. اين ا1998)كاوازوني و همكاران 

تواند به نوع بره موم مورد استفاده باشد ها ميآزمايش

خوراک خوشخوراكي جيره ها و ميزان مصرف  كه بر

 است.مؤثر

اثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر ضریب 

 تبدیل خوراک

روزگي اثر  36تا  1مصرف پودر بره موم از 

ن هاي بلدرچيداري بر ضريب تبديل خوراک جوجهمعني

(؛ بطوريكه در كل دوره بدترين ضريب P<05/0داشت )

(، با مصرف جيره شاهد و بهترين 18/3تبديل خوراک )

ي حاوي (، با مصرف جيره40/2ضريب تبديل خوراک )

ميلي گرم در هر كيلوگرم  1000پودر بره موم به ميزان 

خوراک مشاهده شد.نتايج فوق با نتايج خجسته شلماني 

(، 1388خجسته شلماني و تاتينا ) ( و2006و شيوازاد )

(، 2006هماهنگي دارد. خجسته شلماني و شيوازاد )

هاي گوشتي را با مصرف بهبود ضريب تبديل جوجه

ميلي گرم  250و  200ي الكلي بره موم به ميزانعصاره

در كيلوگرم گزارش كردند. خجسته شلماني و تاتينا 

ي ها(، نيز بهبود ضريب تبديل خوراک جوجه1388)

ي الكلي بره موم به ميزان گوشتي را با مصرف عصاره

ميلي گرم در كيلوگرم گزارش كردند. ولي اين  250

( و دوران و 1386هاي كيايي و همكاران )نتايج، با يافته

(، هماهنگي نداشت. كيايي و همكاران 2013همكاران )

ميلي گرم در كيلوگرم  4000و  2000(، از سطوح 1386)

هاي گوشتي استفاده در خوراک جوجهپودر بره موم 

كردند و گزارش كردند كه پودر بره موم تاثيري بر 

(، از 2013ضريب تبديل نداشت. دوران و همكاران )

ميلي گرم عصاره ي  400و  300، 200، 100سطوح 

گذار هاي تخمالكلي بره موم در كيلوگرم خوراک مرغ

استفاده كردند و نتيجه گرفتند كه مصرف سطوح 

ختلف پودر بره موم تاثيري بر ضريب تبديل خوراک م

 نداشت.

بره موم حاوي فالونوئيدها است كه گروه هيدروكسيل 

آنها در موقعيتي مشابه استروژن قرار گرفته است. از 

آنجاييكه استروژن اثرات آنابوليكي دارد )شارما و 

توان پيش بيني كرد كه فالونوئيدها (، مي1971همكاران، 

بر ترشح هورمون رشد و سنتز كلسترول و  توانندمي

در نتيجه افزايش وزن در حيوانات مؤثر باشند 



 1395ل سا /1شماره  26هاي علوم دامی/ جلد پژوهشنشریه                                    و ...         محمودآباد ابراهيمی ،یدارستان یقاسم    138

(. همچنين افزايش قابليت هضم مواد 2002)هاوستين 

غذايي نيز با استفاده از مكمل بره موم گزارش شده 

(. در مطالعه حاضر با 2011است )سون و همكاران 

ي، افزايش وزن در مقابل عدم تغيير خوراک مصرف

 ضريب تبديل خوراک بهبود يافت.

  

اثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر میانگین 

 تلفات و درصد زنده مانی

و  1000، 500مصرف سطوح مختلف پودر بره موم 

ميلي گرم در كيلوگرم خوراک، سبب كاهش  1500

هاي بلدرچين ماني جوجهدار تلفات و افزايش زندهمعني

(. كمترين تلفات و P<05/0ي رشد شد )در دوره

هاي دريافت كننده پودر بره ماني درگروهبيشترين زنده

ميلي گرم در  1500و  1000، 500موم به ميزان 

كيلوگرم خوراک مصرفي و بيشترين تلفات و كمترين 

ي شاهد مشاهده شد. نتايج ماني با مصرف جيرهزنده

آزمايش حاضر با نتايج خجسته شلماني و تاتينا 

(، هماهنگي 2006خجسته شلماني و شيوازاد ) ( و1388)

(، كاهش تلفات 2006دارد. خجسته شلماني و شيوازاد )

 200هاي حاوي هاي گوشتي را با مصرف جيرهجوجه

ي الكلي بره موم ميلي گرم در كيلوگرم عصاره 250و 

(، نيز 1388گزارش كردند. خجسته شلماني و تاتينا )

ي با مصرف جيره هاي گوشتي راكاهش تلفات جوجه

ميلي گرم در كيلوگرم عصاره ي الكلي بره  250حاوي 

موم گزارش كردند. همچنين، ساهين و همكاران 

ميلي گرم در كيلوگرم  12و  6، 0(، مقادير 2003)

هاي ي جوجهي الكلي بره موم را در جيرهعصاره

 8تا  5بلدرچين استفاده كردند و افزايش زنده ماني 

هاي بلدرچين گزارش كردند. تايب هدرصدي را در جوج

ميلي گرم  400و  300، 100،200(، نيز 2014و سليمان )

هاي بلدرچين اضافه بره موم را در هر ليتر آب جوجه

هاي بلدرچين كردند و افزايش زنده ماني را در جوجه

 گزارش كردند. 

تواند به ها ميكاهش تلفات و افزايش زنده ماني جوجه

م ايمني از طريق افزايش فعاليت دليل تقويت سيست

ي باريک ماكروفاژها، تغيير جمعيت ميكروبي در روده

و تحريک بافتهاي لنفاوي با استفاده از سطوح مختلف 

و طاهري و  1995بره موم باشد )هگازي و همكاران 

 (.2005همكاران 

اثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر شاخص 

 رد تولید شاخص عملک بازده تولید اروپا و

 داري برمصرف سطوح مختلف پودر بره موم اثر معني

شاخص عملكرد توليد  شاخص بازده توليد اروپا و

(05/0>P).  بهترين شاخص بازده توليد اروپا

ميلي گرم در  1000ي حاوي (، با مصرف جيره32/254)

(، با 94/125كيلوگرم پودر بره موم و كمترين آن )

شد. بهترين شاخص ي شاهد مشاهده مصرف جيره

ي حاوي درصد(، با مصرف جيره 35/40عملكرد توليد )

ميلي گرم در كيلوگرم پودر بره موم و كمترين  1000

ي شاهد مشاهده درصد(، با مصرف جيره 54/31آن )

(، با مصرف 67/1شد. بهترين نسبت بازده پروتئين )

ميلي گرم  1000ي حاوي پودر بره موم به ميزان جيره

(، با 31/1لوگرم خوراک و كمترين آن )در هر كي

ي شاهد مشاهده شد. بهبود شاخص مصرف جيره

بازده توليد اروپا در اين آزمايش با نتايج كاتارزينا و 

(، هماهنگي دارد. 2002( و لي و زانگ )2014همكاران )

(، هماهنگ نيست. 1386ولي با نتايج كيايي و همكاران )

ميلي گرم  4000، و 2000(، از1386كيايي و همكاران )

هاي ي جوجهدر كيلوگرم پودر بره موم در جيره

گوشتي استفاده كردند و گزارش كردند كه پودر بره 

موم بر شاخص بازده توليد اثري نداشت. لي و زانگ 

هاي ي جوجهدرصد بره موم در جيره 5/2(، از 2002)

درصدي در  7/9گوشتي استفاده كردند و افزايش 

يد را گزارش كردند. كاتارزينا و شاخص بازده تول

 50و  10(، گزارش كردند كه مصرف 2014همكاران )

ي بره موم پودري شكل ميلي گرم در كيلو گرم عصاره

هاي گوشتي، سبب بهبود شاخص ي جوجهدر جيره
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تواند به بازده توليد شد. بهبود شاخص بازده توليد مي

بازده دليل اثربخشي بره موم بر افزايش وزن زنده و 

خوراک و كاهش ميزان تلفات باشد و در نتيجه شاخص 

گرم ميلي 1000هاي دريافت كننده بازده توليد در جوجه

در كيلوگرم پودر بره موم بهبود يافت )لي و زانگ، 

2002 .) 

 درصداثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر 

 الشه و قطعات الشه )جنس نر و ماده( 

 درصددر بره موم بر اثر مصرف سطوح مختلف پو

هاي بلدرچين )جنس نر و الشه و قطعات الشه جوجه

نشان داده شده است. مصرف سطوح  3ماده( در جدول 

سينه، درصد داري بر مختلف پودر بره موم اثر معني

و ماده و بر در و كمر و گردن در جنس نر ، بال هاران

(. P>05/0داشت )صد الشه در مخلوط دو جنس ن

نيز گزارش كردند كه (، 2014كاتارزينا و همكاران )

ي بره ميلي گرم در كيلوگرم عصاره 50و  10مصرف 

ل تاثيري بر درصد قطعات الشه موم پودري شك

هاي گو.شتي جنس )درصد سينه( و درصد الشه جوجه

هبود وزن نر نداشت؛ ولي مصرف پودر بره موم سبب ب

. شدنر  جنسها در ها، گردن و بالكل الشه، سينه، ران

كه مصرف گزارش كردند (، 2005دنلي و همكاران )

گرم  5/1و  1، 5/0سطوح مختلف پودر بره موم )صفر، 

هاي جوجهالشه  بازدهدر كيلوگرم جيره( تاثيري بر 

 ؛ ولي مصرف پودر بره موم سبباشتهندبلدرچين 

وزن كل الشه، وزن گوشت بدون  دارافزايش معني

اعماء و احشاء و كاهش وزن چربي  ها،چربي، استخوان

 .شودميو پوست 

 

 

 های بلدرچین )جنس نر و ماده(جوجه قطعات الشه الشه و بازده درصداثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر -3جدول 

 تیمار
 کمر و گردن )درصد( بال )درصد( ران )درصد( سینه )درصد(

الشه بازده 

 )درصد(

 مخلوط دو جنس ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر

 63/94 24/22 26/49 9/09 5/90 22/29 22/40 43/36 44/13 شاهد

59/20 

59/09 

61/87 

 23/06 25/42 8/14 5/97 22/67 22/79 45/01 44/60 ميلي گرم 500

 25/41 26/00 8/03 5/40 22/73 23/11 42/57 44/30 ميلي گرم 1000

 25/73 27/60 8/29 5/37 23/28 23/22 41/93 42/91 ميلي گرم 1500

23/0 سطح معني داري  71/0  84/0  91/0  13/0  19/0  76/0  44/0  16/0  

73/1 78/0 هااشتباه معيار ميانگين   13/1  45/0  68/0  41/0  08/1  33/1  01/1  

 

اثر مصرف سطوح مختلف بره موم بر ایمنی 

 ماده(های بلدرچین )جنس نر و جوجه

اثرات مصرف سطوح مختلف پودر بره موم بر پاسخ 

هاي بلدرچين جنس نر و ماده به ترتيب در ايمني جوجه

نشان داده شده است.اثر مصرف سطوح  5و  4جدول 

 AIو NDداري بر تست مختلف پودر بره موم اثر معني

)تيتر آنتي بادي بر عليه بيماري نيوكاسل و آنفلوانزا در 

بيشترين تيتر آنتي بادي (. P<05/0هر دو جنس داشت)

توليد شده عليه بيماري نيوكاسل و آنفلوانزا )جنس نر و 

ي حاوي پودر بره موم به ميزان ماده(، با مصرف جيره

ميلي گرم در هر كيلوگرم خوراک مشاهده شد.  1000

مايش حاضر با نتايج طاهري و همكاران نتايج آز

(، 2005(، هماهنگي دارد. طاهري و همكاران )2005)

افزايش عيار پادتن ضد ويروس نيوكاسل و آنفلوانزا را 

ي ميلي گرم در كيلوگرم عصاره 100باالتر از  در سطح

الكلي بره موم، گزارش كردند. خالقي ميران و همكاران 

ادي ضد ويروس نيوكاسل (، افزايش تيتر آنتي ب1387)

ميلي گرم در كيلوگرم  300و آنفلوانزا را در سطح 
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ي الكلي بره موم گزارش كردند. بره موم به عصاره

هاي لنفاوي و به صورت طور مستقيم با تحريک بافت

غير مستقيم از طريق تغيير در جمعيت ميكروبي دستگاه 

عالوه بر شود. گوارش باعث بهبود سيستم ايمني مي

 افزايش طريق از موم بره در موجود ، فالونوئيدهايناي

 Tو  B هايسلول ميزان باال رفتن و لنفاوي غدد وزن

شوند )بانكووا و مي خون در پادتن عيار بب افزايشس

 آنتي خاصيت بودن دارا بدليلو  (1983ماركووا، 

 در پروستاگالندين سنتز از مانع التهاب ضد و اكسيداني

 ايمني سيستم تقويت باعث نتيجه در و بدن شده

 (.1390شود )خجسته شلماني و تاتينا، مي

داري بر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم اثر معني

(؛ ولي اثر P<05/0هاي سفيد داشت )تعداد كل گلبول

ها، ها، ائوزينوفيلداري بر تعداد نوتروفيلمعني

بيشترين  (.<05/0P(ها نداشت ها و لنفوسيتمونوسيت

هاي سفيد در جنس نر با مصرف تعداد كل گلبول

ميلي گرم  1000ي حاوي پودر بره موم به ميزان جيره

شد. نتايج آزمايش  در هر كيلوگرم خوراک مشاهده

 هماهنگي داشته و (2012شيهاب و علي ) حاضر با نتايج

اهنگي ندارد. هم (2010با نتايج ستين و همكاران )

ميلي  3و  2، 1، 5/0از مقادير  (2012شيهاب و علي )

هاي ي جوجهگرم در كيلوگرم بره موم در جيره

گوشتي استفاده كردند و نشان دادند كه مصرف بره 

. ستين و شودموم سبب افزايش گلبول هاي سفيد مي

(، گزارش كردند كه سطوح مختلف پودر 2010همكاران )

 گرم در كيلوگرم( بر تعداد 6و  3، 1، 5/0بره موم )

. زياران و داردهاي تخمگذار اثري نهاي سفيد مرغگلبول

(، كاهش تعداد هتروفيل و افزايش تعداد 2005همكاران )

ميلي گرم در  1000و  700ها را در سطوح لنفوسيت

ي روغني بره موم گزارش كردند. كيلوگرم عصاره

دار هتروفيل (، افزايش معني2011فريتاس و همكاران )

ميلي گرم در كيلوگرم  50مصرف و لنفوسيت را با 

 گذار گزارش كردند. هاي تخمي مرغجيره

هاي سطوح مختلف پودر بره موم بر تعداد اجزاي گلبول

هواي سفيد مؤثر نبوود و تنهوا سوبب افوزايش كول گلبول

سفيد شد كه اين خود بيانگر تحريک سيستم ايمني بودن 

ميزبان است. سوطوح مخواطي بودن پرنودگان در تمواس 

مستقيم با محيط و ترشحات داخلي اين سطوح در دفواع 

هاي خووراكي ژنبدن ميزبان دخيل هستند. افزايش آنتي

هووا باعووث از جملووه بووره موووم و متعاقبوواً نفوووذ آنتووي ژن

هاي مربوطه به بافت لنفاوي موجوود در مهاجرت سلول

ها( دسووتگاه گوووارش )مثوول ماكروفاژهووا و لنفوسوويت

طريق غودد لنفواوي بوه جريوان  ها ازشود. اين سلولمي

 IgAيابند. اين مهاجرت سلولي سبب توليد خون راه مي

شوود و بافوت هوا يافوت مي در ترشحات IgAمي شود. 

ها و نخستين خط دفاعي بدن نوع اصلي ايمونوگلوبولين

هوا اسوت )خوالقي ها و ويروسدر برابر ميكروارگانيسم

ودر مصرف سطوح مختلوف پو (.1387ميران و همكاران 

داري بر وزن و درصود غودد تيمووس بره موم اثر معني

ولي مهوديزاده و  (.<05/0P(در جنس نر و ماده نداشت 

ميلوي  40توا  10با اسوتفاده از سوطوح  (1383همكاران )

هواي گرم در كيلوگرم محلول روغني بوره مووم در مرغ

افزايش وزن غدد بورس و تيموس را گوزارش  ،گذارتخم

گوزارش  (1383حقيقيان رودسوري و همكواران ) كردند.

ي ميلي گرم در كيلوگرم عصاره 250كردند كه مصرف 

تيمووس روغني بره موم سوبب افوزايش وزن بوورس و 

گزارش كردند كه افوزودن  (2015شد. اينگ و همكاران )

درصد باقيمانده عصاره گيري بره موم در جيره  4تا  1

مني نشد و تنهوا هاي گوشتي سبب بهبود پاسخ ايجوجه

ها تغييرات جزيي در وزن تيمووس و درصود مونوسويت

 مشاهده شد كه با نتايج مطالعه حاضر هماهنگي ندارد.

هاي تايج اين آزمايش با نتايج آزمايشمتناقض بودن ن

تواند به دليل نوع و تركيب بره محققين ذكر شده مي

نوع تركيب شيميايي  300موم مصرفي باشد. بيش از 

هاي بره موم مناطق مختلف شناسايي در نمونهمختلف 

( كه نوع اين 2001شده است )بانسكوتا و همكاران 

ها و منبع تركيبات به محل و زمان جمع آوري نمونه
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ي زنبورها بستگي دارد )گرين وي و گياهي مورد تغذيه

 (.1996و مارخام و همكاران،  1991همكاران 

لي گرم در مي 1500مصرف پودر بره موم به ميزان 

كيلوگرم خوراک مصرفي سبب بروز پاسخ ايمني 

ميلي گرم در كيلوگرم  1000كمتري نسبت به ميزان 

( گزارش كردند 1988خوراک شد. اسچلر و همكاران )

اي بر كه افزايش مقدار بره موم اثرات ممانعت كننده

هاي ايمني ساز طحال موش توليد آنتي بادي و سلول

د به تركيبات اصلي بره موم داشت. اين اثر مي توان

مانند فالونوئيدها و بنزن نسبت داده شود. مقادير زياد 

تواند اثر منفي بر عملكرد ايمني داشته باشد بنزن مي

(، 1973(. النگ و همكاران )2010)ستين و همكاران 

را  IgM، بدون كاهش سطح IgGو  IgAكاهش سطوح 

آن هاي در افرادي كه در معرض بنزن و همولوگ

تواند عمل بودند، گزارش كردند. اين نتايج مي

ي هاي توليد كنندهي بنزن را بر سلولسركوبگرانه

ايمونوگلوبولين نشان دهد. همچنين آيرون و مور 

(، اثر نسبتاً سمي انتخابي بنزن در گردش 1980)

 ها گزارش كردند.را در خرگوش Bهاي لنفوسيت
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 های بلدرچین )جنس نر(جوجهایمنی بر پاسخ  اثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم-4جدول 

 تیمار
 تیترآنتی بادی علیه

 1بیماری نیوکاسل

 تیتر آنتی بادی علیه

 2Aنوع  آنفلوانزای

گلبول  تعداد

 سفید 

تعداد 

 نوتروفیل

تعداد 

 لنفوسیت

تعداد 

 اِئوزینوفیل

تعداد 

 مونوسیت

 هماتوکریت

 )درصد(

 بورس

 )گرم(

بورس 

 )درصد(

 تیموس

 )گرم(

 تیموس

 )درصد(

 1/75b 4/00b 20166/7c 14/50 61/50 1/50 2/00 36/25b 0/63 0/0053 0/64 0/0054 شاهد

ميلي گرم 500  3/25ab 4/50ab 22100/0b 15/50 68/50 2/00 2/50 45/50a 0/76 0/0063 0/66 0/0055 

ميلي گرم 1000  4/00a 5/00a 23237/5a 15/75 79/00 2/00 2/75 46/00a 0/91 0/0067 0/67 0/0049 

ميلي گرم 1500  3/00ab 4/00b 21600/0b 15/25 66/00 2/00 2/25 43/50a 0/53 0/0043 0/54 0/0044 

هااشتباه معيار ميانگين  48/0  25/0  8/700  625/0  36/5  45/0  22/0  80/1  11/0  005/0  06/0  0004/0  
a,b,cدارنددار مشابه از لحاظ آماري تفاوت معنيغير هاي با حروف در هر ستون، ميانگين (05/0>P)                                      A. Influenza-2          ewcastle diseaseN-1 

 

 های بلدرچین )جنس ماده(جوجهایمنی بر پاسخ  اثر مصرف سطوح مختلف پودر بره موم-5جدول 

 تیمار
 تیترآنتی بادی علیه

 بیماری نیوکاسل

 تیتر آنتی بادی علیه

  A آنفلوانزای نوع

تعداد 

 گلبول سفید 

تعداد 

 نوتروفیل

تعداد 

 لنفوسیت

تعداد 

 اِئوزینوفیل

تعداد 

 مونوسیت

 هماتوکریت

 )درصد(

 بورس

 )گرم(

 بورس

 )درصد(

 تیموس

 )گرم(

 تیموس

 )درصد(

 3/00b 4/25b 20950b 19/00 68/00 1/75 2/25 30/00b 0/55b 0/0045c 0/67 0/0132 شاهد

ميلي گرم 500  3/50b 4/75b 24525a 19/75 71/00 2/50 3/00 42/75a 0/74a 0/0056a 0/68 0/0115 

ميلي گرم 1000  5/50a 6/25a 24012a 20/00 76/50 2/25 3/25 42/50a 0/75a 0/0052a 1/00 0/0164 

ميلي گرم 1500  3/75b 4/75b 23025ab 19/75 69/00 2/25 2/25 34/25b 0/52b 0/0041c 0/66 0/0127 

هااشتباه معيار ميانگين  51/0  43/0  0/625  83/0  16/4  38/0  29/0  12/2  042/0  0003/0  12/0  002/0  
a,b,c دارنددار ه از لحاظ آماري تفاوت معنيمشابغير هاي با حروف يانگيندر هر ستون، م (05/0>P)                                      
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اثر استفاده از سطوح مختلف پودر بره موم اثر 

داري بر درصد هماتوكريت )جنس نر و ماده( معني

(. بيشترين ميزان هماتوكريت در جنس P<05/0داشت.)

ي حاوي پودر بره موم به ميزان نر با مصرف جيره

ميلي گرم در هر كيلوگرم خوراک  1500و  1000، 500

هاي ستين و مشاهده شد. نتايج فوق با نتايج آزمايش

(، هماهنگي دارد ولي با نتايج فريتاس و 2014همكاران )

قت ندارد. ستين و همكاران (، مطاب2011همكاران )

گرم در كيلوگرم  3(، گزارش كردند كه مصرف 2010)

هاي پودر بره موم سبب افزايش هماتوكريت مرغ

(، گزارش 2011گذار شد. فريتاس و همكاران )تخم

ميلي  50تا  10كردند كه سطوح مختلف پودر بره موم )

هاي تخم گرم در كيلوگرم( اثري بر هماتوكريت مرغ

 داشت.گذار ن

هاي قرمز در خون گلبول نسبت حجميهماتوكريت به 

گيري شود كه معموال با هموگلوبين اندازهگفته مي

شود. افزايش هموگلوبين با مصرف پودر بره موم مي

به دليل افزايش جذب آهن از دستگاه گوارش و افزايش 

باشد. آهن جزئي از ساختمان ساخت هموگلوبين مي

ها شده و موم سب تحريک بافتهموگلوبين است و بره 

باعث افزايش فعاليت ميتوز سلولي و افزايش ساخت 

(. 2000شود )هارو و همكاران پروتئين هموگلوبين مي

همچنين گزارش شده است كه سطوح پايين ساپونين 

تواند قطر پرزهاي روده ي بره موم(، مي)از مواد مؤثره

يش را افزايش دهد. افزايش قطر پرزها باعث افزا

هايي مانند هاي روده به مولكولنفوذپذيري سلول

شود. ممكن است فريتين بر ميزان فريتين مي

هموگلوبين و درصد هماتوكريت اثر گذار باشد. از 

سوي ديگر افزايش نفوذ پذيري به جذب ساير مواد 

كند )سيمن و غذايي مانند اسيد فوليک، كمک مي

 (.1973همكاران 

 نتیجه گیری

نتايج به دست آمده از اين آزمايش، به  با توجه به

منظور حصول بهترين نتيجه در عملكرد رشد و 

هاي بلدرچين، مصرف مقدار همچنين پاسخ ايمني جوجه

ميلي گرم در كيلوگرم پودر بره موم در هر  1000

 شود.ها توصيه ميي جوجهكيلوگرم جيره

 

 سپاسگزاری

از همكاري و مساعدت معاونت محترم پژوهشي 

به جهت حمايت انشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس د

 شود.تشكر و قدرداني ميمالي 
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Abstract 
BACKGROUND: Perspolis powder has compounds that is effective on performance and immune 

system of quails. OBJECTIVES: The present study was conducted to investigate the effects of 

feeding different levels of propolis powder (0, 500, 1000 and 1500 mg / kg) on performance and 

immune system of quail chicks. METHODS: Three hundred and twenty day-old Japanese quails 

(hatche) were allocated in a completely randomly design with 4 treatments and 4 replications per 

treatment until 36 days olds.At the end of experiment, live weight, feed conversion ratio, feed 

intake, European production efficiency factor, performance index, protein efficiency ratio, immune 

response and carcass parameters were measured. RESULTS: At 36 days of age, results showed 

that using 1000 mg/kg propolis powder as compared to other treatments increased live weight and 

improved feed conversion ratio, European production efficiency factor and performance index 

(P<0.05). Consumption of propolis powder had not significant effect on carcass percentage of 

quails. Feeding 1000 mg/kg propolis powder as compared to control group increased antibody 

titers against Newcastle disease and influenza and the total number of white blood cells in the 

males and females (P<0.05). Consumption of 1000 mg/kg propolis powder increased weight of 

bursa fabricius gland in females (p<0.05). Propolis powder consumption increased percentage of 

hematocrit in males as compared to control group (P<0.05). CONCLUSIONS: According to results 

of this experiment, growth performance and immune system of Japanese quail chicks fed diet 

containing 1000 mg/kg of propolis powder was better than other treatments.  
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