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 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

استفاده زيادي دارد. ها بيوتيکجاي آنتيهاي دام و طيور بهدليل خواص چندگانه در پيشگيري و درمان بسياري از بيماريگياهان دارويي به

هاي گوشتي با افزودن اسانس گياهان دارويي سنبل كوهي و مرزن جوش در جيره جوجه (IFNاينترفرون گاما )در اين مطالعه تغييرات بيان ژن 

بيوتيک، تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل شاهد، آنتي 4تيمار و  7تصادفي با  آرين مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح كاملا 

 6گرم در كيلوگرم بود. صفات ميانگين وزن بدن در ميلي 400و  200جوش در سطوح پروبيوتيک و اسانس گياهان دارويي سنبل كوهي و مرزن 

از بافت  RNAگيري شد. براي بررسي بيان ژن، پس از استخراج اندازه IFNهفتگي، ميزان خوراک مصرفي، ضريب تبديل غذايي و ميزان بيان ژن 

كار رفت. براي بررسي تاثير تيمارهاي آزمايشي بر صفات و به Semi-Quantitative RT-PCRساخته شد و روش  cDNAها، كبد جوجه

 در سطوح IFN ژن استفاده شد. نتايج نشان داد كه بيان SAS 9 افزاردر نرم >p)05/0) و آزمون دانكن GLMمقايسه ميانگين تيمارها از رويه 

گرم ميلي200كوهي ) سنبل ترين و در تيماربيش گرم در كيلوگرم(ليمي 400) جوش كه در تيمار مرزنطوريدارد به داريمعني تفاوت تيمارها مختلف

هاي گوشتي باعث طوركلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه استفاده از مرزن جوش در جيره جوجهميزان بيان مشاهده شد. به تريندر كيلوگرم( كم

  شود.مي بهبود عملكرد سيستم ايمني و كاهش ميزان تلفات

  بيان ژن، جوجه گوشتي، عملکرد، گياهان دارويي کلمات کلیدی:

 simasavar@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 موجود موثره مواد از دارویی گیاهان سودمند هايویژگی از بسیاري       

 تربیش و میرسن( ، تیمول کارواکرول، گیرد )مانند:منشا می هاآن در

 و اکسیدانیآنتی فعالیت مواد، این شده اثبات هاي بیولوژیکیفعالیت

(. این گیاهان 2008و همکاران،  Windischباشد )می کتریاییباآنتی

چنین هاي روده، اثرات ضدمیکروبی و همطعمی و کنشسبب خوش

مواد به جیره،  و افزودن این شوندمی اکسیدانیگسترده آنتی هايفعالیت

شود )صمدیان و همکاران، هاي گوشتی میباعث بهبود عملکرد جوجه

هاي مواد گیاهی مورد استفاده در تغذیه جوجه(. میزان تأثیر 1394

گوشتی به عوامل بسیاري مثل ترکیب و سطح افزودن مواد گیاهی به 

جیره، ژنتیك پرنده، ترکیب کلی جیره و مدیریت کلی مزرعه بستگی 

 عنوان محركدارد. بسیاري از تحقیقات، نقش ترکیبات گیاهی را به

 کنندمی گوشتی تایید هايوجهج تغذیه در بیوتیکیغیرآنتی طبیعی رشد

ترکیبات گیاهی شامل قطعات  طورکلیبه (.1389)محیطی و همکاران، 

ها(، ها و پوست درختها، برگها، ریشهها، میوه)دانه قابل استفاده

  رزماري، گشنیز، آویشن، جوش،مرزن) مختلف جاتادویه و معطر گیاهان

هاي حاصل از این نیز عصارهدارچین، رازیانه، سیر، خردل و فلفل( و 

باشند )محیطی و همکاران، هاي گیاهی میصورت اسانسگیاهان به

هاي وسیله سلولبه که هستند طبیعی هايپروتئین هااینترفرون (.1389

 با مبارزه هاآن مسئولیت و شوندداران تولید میسیستم ایمنی مهره

ها است. اینترفرون رهاتومو و هاانگل ها،ویروس قبیل از خارجی عوامل

هستند. یکی  سایتوکین نامها بهگلیکوپروتئین بزرگی از گروه به متعلق

اسیدآمینه  169ها، اینترفرون گاما است که داراي از انواع اینترفرون

 هاکنندگی فاگوسیتفعال با اثر و بوده ایمنی سیستم کنندهتقویت و است

 اورئوس، استافیلوکوك مانندهایی میکروارگانیسم بردن بین از باعث

 مایکو و لیستریامونوسیتوژنز دونووانی، لیشمانیا توکسوپالسماگوندي،

یدآبادي س(. Schroder ،2004) شودمی هاسلول داخل در اویوم باکتریوم

 انیبر ب نیآغاز رهیج نیاثر سطح ترئون( با بررسی 1395و همکاران )

 هیسو یگوشت هايجوجه در یمنیا ستمیس گاماي موثر بر نترفرونیژن ا

 86/0 سطح  در کبد بافت درIFNγ  ژن بیان که دادند نشان نیآر

 مثبت تاثیر بیانگر نتایج دارد. این را ژن بیان میزان باالترین درصد

 .باشدپرندگان می ایمنی سیستم عملکرد بهبود در ترئونین مکمل

Singh دیو تول نیتوکیسا هايژن انیب یبررس براي (2012) و همکاران 

 شده با واکسن سالمونال نهیواکس یگوشت يهادر جوجه كیتریندیاس

نشان داد که ها تحقیق آنانجام دادند. نتاج  یشیآزما ومیمور یفیت

 شیزمان با افزابا گروه شاهد هم سهیشده در مقا نهیواکس يهاجوجه

 نایب زانیاما م افتهی شیافزا IFNγژن  انیب زانیم ك،یتریندیاس دیتول

 یبررس براي (2009)و همکاران  Seanاست.  افتهیکاهش  IL-2ژن 

آلوده به  يهاو اردك یگوشت يهادر جوجه نیتوکیسا يهاژن انیب

انجام دادند و گزارش کردند که  يامطالعه ،یمرغ يآنفلوآنزا روسیو

از اردك است و در  شیب یگوشت يهادر کبد جوجه IFNγژن  انیب

 و همکاران Haghighi .تاس کسانی گونه دو هر در IFNαژن  انیکه بیحال

 یگوشت يهادر جوجه نیتوکیسا يهاژن انیب یبررس منظوربه (2008)

ها كیوتیپروب کهنیبه ا با توجه که کردند گزارش كیوتیپروب شده باماریت

 یگوشت يهادر جوجه یمنیپاسخ ا شیها و افزارل پاتوژننتک يبرا

 IFNγ و (12 نینترلوکی)ا IL-12 يهاژن انیب ،شوندیکار برده مهب

شده  ماریت ومیمور یفیگاما( در پرندگان آلوده به سالمونال ت نترفرونی)ا

 Janet .ابدیینشده کاهش م ماریکه ت ینسبت به پرندگان كیوتیبا پروب

 ومیمکمل کروم ياهیاثرات استفاده از سطوح تغذ (2008)و همکاران 

شده با واکسن  نهیواکس یگوشت يهادر جوجه IFNγژن  انیبر ب

گروه  7از ها آن شیآزما در ،کردند یرا بررس وکاسلین يماریب روسیو

 شیاستفاده و آزما)شاهد و سطوح مختلف مکمل کرومیوم(  ماریت

Real Time PCR نشان داد که استفاده از مکمل  جینتا .انجام شد

 Kogutدهد. یم شیرا افزا IFNγژن  انیب یگوشت وریط رهیکروم در ج

مبتال به  يهادر جوجه IFNγژن  mRNA انیب (2005)و همکاران 

کردند  یبررسرا  Real Time PCRعفونت سالمونال با استفاده از روش 

 نیتوکیسا يهاژن کهرغم اینعلیکه داد نشان ها نتایج تحقیق آنو 

 IFNγژن  انیدارند اما ب وریط یذات یمنیا ستمیدر س ینقش مهم

 يدهایاس از اثرات استفاده (2003)و همکاران  Sijben نکرد. يرییتغ

 نهیواکس یگوشت يهاجوجه در نیتوکیسا يهاژن انیب بر اشباعریغ چرب

 ییغذا رهیدر جها آنکردند و  یرا بررس ومیمور یفیشده با سالمونالت

( گاو استفاده هی)پ یذرت، کتان، سورگوم و چرب يهااز روغن وریط

از  ،دیساکاریپل ومیمور یفیسالمونالت قیاعت پس از تزرو دو س دکردن

 Real Time PCR حاصل از جینتااستخراج کردند.  RNA هاآن کبد بافت

شده ماریت يهادر جوجهIFNγ  و IL-6  ،IL-8يهاژن انینشان داد که ب

(، 1387و همکاران ) يموسو .افتی شیاشباع افزاریچرب غ يدهایاس با

درجه  25 و 8) حرارت در درجه نیسیو نا يرازیش شنیاثرات اسانس آو

 یفیرشد سالمونالت يرا رو روز(21 )تا يدار( و زمان نگهگرادیسانت

 یاد شدهمواد  یکنندگعمل ممانعت. قرار دادند یمورد بررس ومیمور

درصد اسانس  005/0باالتر از  يهادر غلظت گرادیدرجه سانت 8در 

در روز دوم مطالعه در  يترتعداد باک کهيطوربود به يقو
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 0/ 25اسانس و  03/0 ن،یسینا 5/0اسانس و  015/0توام  يهاغلظت

 .دیرس 2 تمیتر از لگاربه کم نیسینا 5/0اسانس و  03/0 ن،یسینا

مطالعه مورد استفاده قرار  نیمختلف توام اسانس که در ا يهاغلظت

 يریتاث یبررس وردم يرشد باکتر يرو گرادیدرجه سانت 25گرفت در 

 .دیرس 6 تمیاز لگار ترشیروز اول مطالعه به ب در يو تعداد باکتر نداشت

 انیزردچوبه بر ب ییدارو اهیگ ری، تاث(1391)و همکاران  یسنگانیکمال

 يهاافتهیمورد بررسی قرار دادند.  یهاي گوشترا در جوجه 2MUCژن 

شده  هیهاي تغذدر جوجه 2MUCژن  انیداري در بیکاهش معن هاآن

نشان داد. با توجه به نقش را  یداروئ اهیو بدون مکمل گ هیپا رهیبا ج

و  نیهاي مرتبط با موسمیاز آنز یبرخ تیفعال شیدر افزا یداروئ اهیگ

بهبود  برايتواند یم اهیگ نیا ن،یموس دیبر تول میمستق ریبا تاث ای

ختلف، . در تحقیقات مکار رودهب وریعملکرد دستگاه گوارش ط یکیژنت

استفاده از اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش و اثرات آن بر عملکرد 

هاي مرتبط با و ایمنی بررسی شده است ولی اثرات آن روي بیان ژن

همین منظور تحقیق حاضر با به ،ایمنی مورد بررسی قرار نگرفته است

اي اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش هدف بررسی تاثیر سطوح تغذیه

 انجام شد. هاي گوشتیینترفرون گاما در جوجهبر بیان ژن ا

 

 هامواد و روش

اي اسانس سنبل بررسی تاثیر سطوح تغذیه حاضر با هدف تحقیق       

هاي گوشتی کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه

جوجه گوشتی  قطعه 20 تکرار هر در و تکرار 4 و تیمار 7 قالب در

هاي پارامتر .یقات علوم دامی کشور انجام شدآرین در موسسه تحق

و واکسیناسیون  تغذیه تهویه، نور، رطوبت، حرارت، قبیل درجه از مدیریتی

براساس اصول مورد آزمایش داري جوجه گوشتی در پرورش و نگه

 طیور تمامی رعایت شد و براياستاندارد پرورش جوجه گوشتی 

هاي مختلف تی در دورههاي گوشاحتیاجات غذایی جوجه بود. یکسان

 6-4) هفتگی( و پایانی 4-2) هفتگی(، رشد 2-0) آغازین، آزمایش

استخراج  هاي گوشتی آرینراهنماي پرورش جوجهاز جداول   هفتگی(

 افزار کامپیوترينرم استفاده از با و خوراکی موجود با استفاده از مواد شد.

یب شیمیایی و ترک هاي آزمایشی تنظیمجیرهUFFDA  نویسیجیره

جداول استاندارد غذایی  جیره آزمایشی از استفاده در مورد خوراکی اقالم

NRC (1994) آزمایشی گروه 7 از عبارت تحقیق تیمارهاي شد. استخراج 

 کیلوگرم در گرممیلی 100جیره پایه+ شاهد(، )گروه پایه جیره شامل:

 گرممیلی 150پایه+ جیره مثبت(، شاهد) پروبیوتیك

 200+ پایه جیره مثبت(، شاهد) آویالمایسین بیوتیكآنتی گرمکیلو در

گرم میلی 400گرم در کیلوگرم اسانس سنبل کوهی، جیره پایه +میلی

گرم در میلی 200در کیلوگرم اسانس سنبل کوهی، جیره پایه+

گرم در کیلوگرم میلی 400کیلوگرم اسانس مرزن جوش و جیره پایه+ 

 اسانس مرزن جوش بود.

 کشیدر پایان هر دوره هفت روزه، وزن میانگین وزن بدن:       

با  صورت گروهی و دو ساعت بعد از قطع دان،هاي هر تکرار بهجوجه

 (.Lesson ،1984) شد انجام گرم ±10با دقت دیجیتال ترازوي استفاده از

هاي هر متوسط وزن بدن هر جوجه در هر سن از تقسیم وزن جوجه

 د. شهاي زنده در همان سن محاسبه اد پرندهتکرار در آن سن بر تعد

مقدار خوراك  مصرفی و ضریب تبدیل غذایی )گرم(: خوراك       

یی غذا تبدیل ضریب گیري شد وطور هفتگی اندازهمصرفی هر تکرار به

ر در هر مقطع پرورش، از تقسیم گرم خوراك مصرفی بر وزن پرنده د

 دوره رشد )سن پایان (. درLesson ،1984دست آمد )همان سن به

 بافت از هایینمونه کشتار و جوجه قطعه یك باکس هر روزگی( از 42

 شده آوريجمع هايجدا شد، نمونه IFNγژن  بیان بررسی براي کبد

داري گراد نگهرجه سانتید -80در دماي  آزمایشگاه به انتقال از پس

 از استفاده با (. به این منظور ابتدا2013و همکاران،  Kashoferشد )

 ( شرکتGene JET RNA Purification Kit) RNAکیت استخراج 

از کبد استخراج گردید و ارزیابی کیفیت و  RNAمجموع  فرمنتاز

 کیت از طریقcDNA سنتز  با استفاده از نانودراپ و RNAکمیت 

 فرمنتاز شرکت العملدستور توجه به با و فرمنتاز شرکت ساخت تجاري

   Real Time از  استفاده با موجود  mRNAمیزان ادامه در .انجام شد

PCR شد گیرياندازه فرمنتاز شرکت ساخت کیت سایبرگرین و 

(Maxima SYBR Green qPCR master mix, Fermentas, France). 

ه استفاد 1آغازگرها براساس جدول  از IFNγژن  براي آزمایش این در

 هک تیمار انجام شد 7تصادفی با  آزمایش در قالب طرح کامالً شد.

آزمایش  شاهد درنظر گرفته شد. در طول دوره عنوان تیمارتیمار یك به

مورد  )گرم(، )گرم(، افزایش وزن روزانه صفات تولیدي مانند وزن زنده

  SASافزارنرم شده با استفاده از آوريجمع هايداده گرفت. بررسی قرار

 ( مورد تجزیهGLM) یخط تصادفی رویه عمومی با مدل طرح کامالً 21

دامنه ها از آزمون چندگرفت و براي مقایسه میانگین قرار آماري تحلیل و

 yij=µ+Ti+eij:  شرح زیر بوددانکن استفاده شد، مدل آماري طرح به

 : اثر Ti؛ : میانگین کل µکبد؛  در بافت  IFN: میزان بیان ژن yij که

 i؛ امین تیمارeijkاست. مانده: اثر عوامل باقی 
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 Real –Time PCRآغازگرهای مورد استفاده در فرآیند  :1جدول

 (bp)محصولطول  (C°)دمای اتصال آغازگر توالی آغازگر ژن نام

IFN 
5´-AGCTGACGGTGGACCTATTATT-3´   F 

GGCTTTGCGCTGGATTC-3´   5´-  R 
60 259 

GAPDH 
5´-GGTGGTGCTAAGCGTGTTAT-3´          F 

5´-ACCTCTGTCATCTCTCCACA-3´          R 60 264 

 نتایج
ارائه  2نتایج مربوط به وزن بدن در جدول میانگین وزن بدن:        

گی تحت تاثیر روز 42شده است. طبق نتایج جدول وزن بدن در سن 

ین وزن بدن که باالترطوريه(. ب>05/0P) هاي آزمایشی قرار داردتیمار

ین در سنبل ترر کیلوگرم( و کمگرم دمیلی 400) در تیمار مرزن جوش

 بود. (گرم در کیلوگرممیلی 200کوهی )
 

 های مختلف بر وزن بدن )گرم(: اثر تیمار2جدول 

 میانگین ± SE  تیمار

 ab 00/1821  شاهد

 a23/1884  بیوتیكآنتی

 a 30/1889  بیوتیكپرو

 b90/1718  (200سنبل کوهی )

 a 40/1866  (400سنبل کوهی )

 a 40/1840  (200) وشمرزن ج

 a 60/1896  (400) مرزن جوش

SEM  20/39 

 04/0  داريمعنی
 (>05/0Pدار آماري است )اختالف معنی در هر ستون نشانه حروف متفاوت

 

در جدول  مصرفی خوراك به نتایج مربوط مقدار خوراك مصرفی:       

هاي تیمار تاثیر تحت گیروز 42 سن در خوراك مصرفی ارائه شده است. 3

(، اما باالترین خوراك مصرفی در تیمار P>05/0) آزمایشی قرار نگرفت

 ( بود.200ترین در تیمار مرزن جوش )شاهد و کم

یج مربوط به ضریب تبدیل در جدول نتاضریب تبدیل غذایی:        

گی ضریب تبدیل در سن هفت روز ه است. طبق نتایج جدولارائه شد 4

که طوري(، بهP>05/0هاي آزمایشی قرار ندارد )تحت تاثیر تیمار

بیوتیك ترین در تیمار آنتیباالترین ضریب تبدیل در تیمار شاهد و کم

  ( بود. 400و مرزن جوش)
 

 

 های مختلف بر خوراك مصرفی)گرم(: اثر تیمار3جدول

 

 (>05/0Pدار آماري است )اختالف معنی حروف متفاوت در هر ستون نشانه

 

 های مختلف بر ضریب تبدیل غذایی)گرم/گرم(: اثر تیمار4جدول

 میانگین ± SE  مارتی

 a 0/2  شاهد

 a9/1  بیوتیكآنتی

 a9/1  بیوتیكپرو

 a0/2  (200سنبل کوهی )

 a0/2  (400سنبل کوهی )

 a9/1  (200مرزن جوش)

 a9/1  (400مرزن جوش)

SEM  098/0 

 82/0  داريمعنی
 (>05/0Pدار آماري است )اختالف معنی حروف متفاوت در هر ستون نشانه

 

نتایج نورسنجی با دستگاه اسپکتوفتومتري نانودراپ ن ژن: بیا       

کیفیت و داراي طیور  رودهاستخراج شده از بافت  RNAنشان داد که 

هاي اضافی کنندهترین آلودهها متداولکمیت مناسبی است. پروتئین

طول  باشند که نور فرابنفش را در دومی RNAو  DNAهاي در نمونه

چنین بقایاي فنلی و هم .کنندجذب مینانومتر  280و  260 موج

 RNAو  DNAهاي بیولوژي براي نمونه کنندهالکلی که از منابع آلوده

 میانگین ± SE  تیمار

 a 30/3694  شاهد

 a70/3609  بیوتیكآنتی

 a40/3567  بیوتیكپرو

 a 90/3474  (200سنبل کوهی )

 a 00/3651  (400سنبل کوهی )

 a 00/3411  (200مرزن جوش)

 a 40/3615  (400مرزن جوش)

SEM  90/143 

 82/0  داريمعنی
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باشند. لذا نانومتر می 230شوند قادر به جذب طول موج محسوب می

 260، 230 هايموج در طول نوکلئیكنوري نمونه اسید جذب با محاسبه

 230/260و  280/260 هاي جذبنانومتر و محاسبه نسبت 280و 

آل طور ایدههاي نوکلئیك را مشخص نمود. بهتوان خلوص اسیدمی

برآوردي از نسبت اسیدهاي نوکلئیك به  280ODبه   260ODنسبت 

نماید. را مشخص می RNAها در نمونه است و درجه خلوص پروتئین

باشد. در می 2تا  8/1برابر با  خالص تقریباً  RNAاین نسبت براي 

تر نوکلئیك بسیار کممقدار اسید ،تر از این مقدار باشدکه کمرتیصو

استخراجی  RNA کیفیت و کمیت .کرد کار که بتوان با آن بود خواهد آن از

تعیین شد. در مورد  Thermoتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر نانودراپ 

 96/1دست آمده برابر با نمونه استخراج شده از بافت کبد نسبت به

هاي کننداین نتایج حاکی از خلوص باال و عدم وجود آلودهبود، که 

براي اطمینان از نتایج  cDNAپس از ساخت  باشد.فنلی و الکلی می

. شدهاي سنتز شده با استفاده از نانودراپ تعیین cDNA غلظت  ،کار

 کبداستخراجی بافت  RNAشده از  هاي ساختهcDNA نتایج نورسنجی

 یت و کیفیت مناسبی برخوردار هستند.ها از کمcDNAنشان داد که 

با کبد  هايسنتز شده از نمونه cDNAپس از تعیین کمیت و کیفیت 

رقیق شد و به  هاcDNAتمام ، Real Time PCRنانودراپ براي انجام 

ها cDNAرسید و سپس غلظت لیتر نانوگرم/میکرو 300غلظت حدود 

مرهاي تعیین دماي بهینه اتصال پرای منظوربه شد. نانودراپ تایید توسط

انجام شد. با  مختلفبا شیب دمایی  PCRاختصاصی ژن، یك واکنش 

 60بهترین باند را در دماي  GAPDHو  IFNتوجه به این که ژن 

نشان دادند این دما براي اتصال پرایمرها انتخاب گراد درجه سانتی

 منحنی ترسیم Real time PCR يایو مزا اتیجمله خصوصاز شد.

 يشود. دمایم انجام PCR آیندفرعمل پس از اتمام  نیذوب است که ا

باشد و به ساختمان یمولکول م نیا يبرا ژهیپارامتر و كی DNAذوب 

DNA و  طمحینمك  زانیم دها،یوتئطول و تعداد نوکل رینظ یو عوامل

 نیب تواندینم SYBR Green Iکه ییجا. از آنددار بستگی GCدرصد 

 منحنیتفاده از توان با اسی، مشودقائل  یتفاوت مختلف تمحصوال

لذا با استفاده  کرد. مشخص PCR فرآیندرا در  تمحصوال وعذوب تن

( در حضور مخلوط Applied Biosystems 7300) از قابلیت دستگاه

شد. این آزمون  Real time PCRاصلی اقدام به رسم یك شیب دمایی 

درجه  60در طیف حرارتی GAPDH و ژن کنترل  IFNبراي ژن 

مالك انتخاب  CTترین کم و  Rnشد. باالترین گیريازهاند گرادسانتی

درجه  60باشد. بر این اساس دماي دماي بهینه اتصال آغازگرها می

هاي ها انتخاب شدند. براي ژنگراد براي ژنسانتی

گراد شد. با توجه درجه سانتی 60برابر با  Tmکار برده شده دماي به

صورت هگفت که آغازگرها بتوان به منحنی ذوب براي آغازگرها می

اند، تکثیر نموده cDNAرا از  یك نمونه منفرد اند وعمل کرده اختصاصی

تر از پیك شود پیك اضافی کوچكکه در شکل دیده میطورهمان

باشد، وجود ندارد و این محصوالت که نشانگر وجود پرایمر دایمر می

که جااز آن .ندها، تقابلی با هم ندارنشانگر این موضوع است که آغازگر

کنند، می تولید اصلی محصول به نسبت تريکوچك قطعات دایمرها پرایمر

تري نسبت به محصول اصلی دارند. در نتیجه بنابراین دماي ذوب پایین

تر و قبل از منحنی ذوب محصول منحنی ذوب پرایمر دایمرها کوچك

اختصاصی تکثیر صورت غیرهکه محصولی بصورتیباشد. دراصلی می

شود که دماي ذوب آن باالتر از محصول اصلی باشد، منحنی ذوب بعد 

شود. منحنی ذوب مناسب از منحنی ذوب محصول اصلی دیده می

چنین باشد و همهایی نظیر کشیده و نوك تیز بودن میداراي ویژگی

 گیرند.قرار می همروي منحنی ذوب تکرارهاي یك نمونه کامالً
 

 
 IFNن محصول ژ منحنی ذوب :1شکل 

 

 IFN و  GAPDHهاي نتایج بررسی بیان ژن: IFN بیان ژن       

عنوان ژن که به GAPDHنسبت به  IFNبیان ژن  مقدار نشان داد که

الف تاخنظر گرفته شده بود، در بین تیمارهاي مختلف در شاهد

 مختلف سطوح آزمایش این در کهاین به توجه با. داردداري معنی

 قرار بررسی کوهی و مرزن جوش مورد ، سنبلبیوتیكآنتی پروبیوتیك،
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پایه  جیره لذا بود، شاهد گروه به نیاز ژن نسبی بیان براي و گرفت

 در کهطورهمان. گرفت قرار ژن بیان سنجش معیار عنوانبه (شاهد)

 اختالف مختلف تیمارها سطوح در IFN ژن شود بیانمی دیده 5 جدول

 ژن بیان میزان کهطوريبه (P<05/0)دهد می نشان را داريمعنی

IFN ترین بیان و در تیمار مرزن ( کم200تیمار سنبل کوهی ) در

 تکثیر منحنی 2 شکل ترین میزان بیان ژن را دارد.( بیش400جوش )

 .دهدمی نشان را IFN ژن براي Real-Time PCR واکنش

 
 

 تیمارهادر سطوح مختلف  IFNژن میزان بیان : 5جدول

  ایشیهای آزمگروه  

 پروبیوتیك بیوتیكآنتی شاهد تیمار
 سنبل کوهی

 (200) 

 سنبل کوهی

 (400) 

 مرزن جوش

 (200) 

 مرزن جوش

 (400) 
SEM P value 

 bc11/6 ab5/10 bc5/8 c46/2 bc7/4 bc5/8 a6/16 03/2 006/0 میانگین

 
 IFNبرای ژن  Real-Time PCRمنحنی تکثیر واکنش  :2شکل 

 

 بحث
در این تحقیق میانگین وزن بدن با نتایج تحقیق روفچانی و        

( که تأثیر استفاده از سطوح مختلف مرزن جوش بر 1389همکاران )

را بررسی  308هاي گوشتی راس عملکرد و خصوصیات الشه جوجه

ها در تحقیق خود گزارش کردند که استفاده کردند، مطابقت دارد. آن

ر کیلوگرم خوراك در دوره رشد، گرم مرزن جوش در همیلی 600از 

تري در مقایسه با گروه شاهد دارد داري افزایش وزن بیشطور معنیبه

(05/0P<نتایج تحقیق حاضر در تقابل با یافته .) هايBotsoglou  و

( مبنی بر عدم تأثیر 2007و همکاران ) Cross( و نیز 2002همکاران )

 باشد.هاي گوشتی میاستفاده از اسانس مرزن جوش بر عملکرد جوجه

نتایج حاصل از مقدار خوراك مصرفی در این تحقیق با نتایج تحقیق 

منظور بررسی تأثیر استفاده از سطوح به که (1389) و همکاران روفچانی

هاي گوشتی مختلف مرزن جوش بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجه

ارش ها مشابه تحقیق حاضر گزآن مطابقت دارد. گرفت، انجام 308راس 

هاي پرورش، یك از دوره جوش در هر که استفاده از اسانس مرزن کردند

 (.<05/0Pداري بر مصرف خوراك ندارد )تأثیر معنی

نتایج حاصل از این تحقیق براي ضریب تبدیل غذایی با نتایج        

ها در تحقیق خود مغایرت دارد. آن (1389) تحقیق روفچانی و همکاران

گرم اسانس مرزن میلی 1200و  600کارگیري هگزارش کردند که ب

جوش در هر کیلوگرم ماده خوراکی در دوره رشد، راندمان مصرف 

دهد. داري نسبت به گروه شاهد افزایش میطور معنیخوراك را به

(، گزارش کردند که ترکیبات موجود 2002و همکاران ) Leeچنین هم

خوراك  اي مثبت راندمان مصرفهاي گیاهی قادرند به گونهدر اسانس

و همکاران  Windischاي مشابه را تحت تأثیر قرار دهند. به گونه

طور هاي خوراکی گیاهی و به( پیشنهاد کردند که افزودنی2008)

هاي گوارشی، راندمان ها قادرند با افزایش غلظت آنزیممشخص اسانس

هاي گوشتی ارتقاء دهند که این نتایج با مصرف خوراك را در جوجه

 یق حاضر مغایرت دارد.نتایج تحق

هاي در مورد تاثیر استفاده از گیاهان دارویی روي عملکرد جوجه       

ها را بر گوشتی، نتایج متفاوتی گزارش شده است. برخی، اثرات آن

و همکاران،  Crossکنند )هاي گوشتی، مثبت بیان میعملکرد جوجه

واد که گروه دیگر از محققان ذکر کردند که این محالی( ، در2007

اثري بر افزایش وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك 
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(. نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد 2008و همکاران،  Ocakندارند )

جوش و سنبل کوهی روي میانگین  که استفاده از سطوح مختلف مرزن

داري ندارد که این مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی تأثیر معنی

و همکاران  Lee(، 1389چانی و همکاران )نتایج با نتایج تحقیق روف

(، که نشان دادند گیاهان 2004و همکاران ) Hernandez( و 2002)

ها بر خوراك مصرفی تأثیر ندارد، مطابقت داشت. دارویی و عصاره آن

 (، 1392از طرف دیگر در تحقیقی که توسط مصدق و همکاران )

یی مرو تلخ روي منظور بررسی تأثیر استفاده از اسانس گیاه داروبه

هاي گوشتی سویه راس انجام گرفت، نتایج مصرف خوراك جوجه

داري روي میزان نشان داد که استفاده از اسانس این گیاه تأثیر معنی

 هايیافتهروزگی دارد که این نتایج با  42تا  22مصرف خوراك در سن 

 تحقیق حاضر مغایرت دارد. 

ز سطوح چنین در این تحقیق مشخص شد که استفاده اهم       

 42مختلف مرزن جوش و سنبل کوهی روي میانگین وزن بدن در 

داري دارد که این نتایج با نتایج تحقیق روفچانی و روزگی تأثیر معنی

(، روستایی و همکاران 1392(، مصدق و همکاران )1389همکاران )

 ( مطابقت دارد. 2008) Nasir( و 1391)

 عملکرد پارامترهاي بر گیاهان دارویی عصاره تأثیرگذاري نحوه       

 رسدنظر میباشد. ولی بهنمی روشنی مشخص به اهلی حیوانات انواع در

 دلیلبه گیاهی هايمصرف فرآورده دنبالبه پرندگان عملکرد بهبود که

 مغذي مواد جذب و هضم بهبود و هاي گوارشیآنزیم ترشح تحریك

 کاهش با تواندمی در گیاهان موجود فنولیك شود. اجزايحاصل می

 بدین و شده مغذي مواد اتالف از مانع پاتوژن روده، هايمیکروب تعداد

ند. شو بدن هايبافت در پروتئین افزایش و عملکرد سبب بهبود ترتیب

مرزن جوش و سنبل کوهی،  عصاره موجود در فنولیك اجزاي بنابراین

 میانگین بهبود به منجر غذایی جذب مواد در بهبود طریق از احتماالً

است )روستایی و همکاران،  شده گوشتی هايدر جوجه رشد افزایش

1391). 

در بین  IFNبیان ژن  نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار       

 هايیافتهدارد که این نتایج با داري الف معنیتاختیمارهاي مختلف 

ها در تحقیق (، مطابق است. آن1391تحقیقات کمالی و همکاران )

هان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین، خود گزارش کردند که گیا

داري طور معنیهاي مبتال به آسیت بهرا در جوجه 2Muc بیان ژن

رسد نظر میبراساس نتایج حاصله، به (.P<05/0دهد )افزایش می

گرم اسانس مرزن جوش در هر کیلوگرم میلی 400و  200استفاده از 

 برداري ازجیره جوجه گوشتی، توانسته است بهره

اي مثبت تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به ارتباط مواد غذایی را به گونه

روزگی و افزایش بیان ژن  42مستقیم میانگین افزایش وزن در پایان 

رسد افزایش نظر می، به7هاي گوشتی تغذیه شده با تیمار در جوجه

 جوجه گوشتی کیلوگرم جیره جوش در هر گرم اسانس مرزنمیلی 400

شود. هاي گوشتی میبود در عملکرد و سیستم ایمنی جوجهباعث به

 ها،افزودنی از گروه این گیري کرد کهتوان نتیجهمی کلیطوربه

 باید هاآن غلظت صحیح مصرف و ترکیب اما دارند زیادي پتانسیل

 تر دارد.شود که این امر نیاز به تحقیقات بیش درستی انتخاببه
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