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 چکیده
 جمعيت و ایمنی پاسخ رشد، عملکرد بر( .Trigonella foenum-graecum L) لهيپودر دانه شنبلو  جنستأثير  یمنظور بررس به     

 و نر قطعه 021) 718روزه سویه راس  ی یکگوشت جوجه قطعه 241 با یپژوهش ،یگوشتی ها جوجه روده مورفولوژی و ميکروبی

و  6/1، )شاهد( )صفر پودر دانه شنبليلهسطح  سهشامل  لیفاكتور شیآزما صورت به یتصادف ( در قالب طرح كامالًماده قطعه 021

مصرف ، وزن بدننتایج نشان داد كه افزایش  .شد اجرا تکرار هر در جوجه 01 و تکرار 4با  (نر و ماده)جنس  دو( و یک درصد

 اثرات (.P<16/1) بود بيشتر ماده جنس به نسبتدر جنس نر  روده ليالكتوباس یها باكتری تيجمع خوراک، شاخص توليد اروپایی و

شده با  تغذیه یها جوجه روده در پتیكر عمق به پرز طول نسبت وها پرز و عرض طول كه داد نشانو جنس  لهيپودر شنبل یاصل

 طول كه داد نشان متقابل اثرات(. P<16/1)بود  شتريب جنس مادهنسبت به  و در جنس نر شاهدبا  سهیدر مقا لهيشنبل %0 حاوی رهيج

 بود كمتر ها گروه ریشده با جيره شاهد نسبت به سا هیی نر تغذها جوجهدر روده  پتیو نسبت طول پرز به عمق كرها پرز و عرض

(16/1>P.) با گروه  سهیدر مقا لهيشنبل %0حاوی  رهيشده با ج تغذیه یها جوجه سرم درقرمز گوسفند  یها گلبول هيعل یباد یآنت تريت

گوشتی اثرات مفيدی  یها جوجه جيره به شنبليلهدانه  پودر %0 نتایج نشان داد كه افزودن كلی طور به(. P<16/1) بود شتريب شاهد

 .شود ایمنی پاسخ و روده مورفولوژی بهبود سبب دتوان میدارد و 

 

 .لوسيالكتوباس ،پرز طول ،(.Trigonella foenum-graecum L) شنبليله گوشتی، جوجه بادی، آنتی تيتر :کلیدیی ها واژه

 

 مقدمه
 ازیی دارو ارزشمند خواص ليدل به دارویی گياهان

 زين رياخی ها سال در اند. بوده ژهیو توجه مورد ربازید
 رشد محرک های افزودنی عنوان به دارویی گياهان از استفاده

 گرفته قرار فراوان توجه مورد وريط هیتغذ در ایمن و طبيعی
 زیستی مؤثر عوامل از تعدادی حاوی دارویی گياهان .است
 كه هستند گلوكوزیدها و آلکالوئيدها فالونوئيدها، مانند

 ,.Sharifi et al) دارند جانوران بدن دری ديمف رهایاث



 ... پودر دانه شنبلیله تأثیر  737

 .(Motamedi & Mehdizade Taklimi, 2017؛ 2013
 كاربرد بهتوان  می دارویی گياهان از استفاده مزایای ازجمله

 در مضر بقایای نماندن باقی و پرنده عملکرد بهبود ساده،
 به توجه با نیبنابرا نمود. اشاره آنها توليدی های وردهآفر
 در طبيعی افزودنی مواد عنوان بهیی دارو اهانيگ گاهیجا

ی ها جوجه هیتغذ در آنها بکارگيریی دامپزشک حوزه
 باشد داشتهی توجه قابل ديمف هایاثر دتوان ی میگوشت

(Motamedi & Mehdizade Taklimi, 2017؛  
Sharifi et al., 2013). 

 به متعلق (.Trigonella foenum-graecum L) شنبليله
 و نیتر یمیقد ازی کی عنوان بهو  است Fabaceae خانواده

  شود می شناخته جهان دریی دارو اهانيگ نیمهمتر
(Rajabi Hashjin et al., 2019.) دارای آن سفيد گلهای 

 قرار آن در گياه ای قهوه و كوچک های تخم كه هستند غالفی
 در گستردهصورت  به و است خاورميانه بومی گياه این دارند.

 ازجمله ایران نواحی بيشتر در .شود می كاشت هند قاره شبه
 زين و دامغان سمنان، خراسان، فارس، اصفهان، جان،یآذربا

 خوراكی سبزی عنوان به نيهمچن و روید میی مركز مناطق
 (.Petropoulos et al., 2002)گردد  می مصرف و شده كاشته

 صحه سنتی كاربردهای از بسياری بر شده انجام تحقيقات
 را آن دارویی های قابليت و گياه این درمانی ارزش وگذاشته 

  ؛Parvizi et al., 2020) است داده نشان روشنی به
Rajabi Hashjin et al., 2019). در شاخص های تركيب 

 فيبرهای و آلکالوئيدها ها، ساپونين شامل شنبليله دانه
 آنها به شنبليله درمانی خواص بيشتر كه باشند می موسيالژی
 و دیوسژنين گياه این مهم  ساپونين د.ندار اختصاص
 باشد می تریگونيلين آن شاخصاست و  آلکالوئيد

(Tadayyon et al., 2018.) كه دهند می نشان ها آزمایش 
 Rajabi) ییایباكتر ضد هایاثر مهم دارویی گياه این

Hashjin et al., 2019؛ Parvizi et al., 2020،) 
 Parvizi ؛Raziq et al., 2012) یمنیا ستميس كنندگی تیتقو

et al., 2020) اكسيدانی آنتی و (Dixit et al., 2005) دارد. 
 پودر از استفاده هایاثر مورد در زیادی مطالعاتالبته 

 آزمایش یک در .ندارد وجود طيور عملکرد بر لهيشنبل دانه

 رشد عملکرد بر (%7/1) سطح کی در شنبليله كامل دانه اثر
 جینتا شد.ی بررس جنس( دو )مخلوط گوشتی یها جوجه
 باعث سطح نیا در شنبليله دانه پودر افزودن كه داد نشان
 دیگر آزمایش در (.Rabia, 2010) شد رشد عملکرد بهبود

ی کی كهیی دارو اهيگ چند مخلوط از استفادهكه  شد مشخص
 تبدیل ضریب بهبود سبب بود شنبليله دانه آن ءاجزا از

  .(Raziq et al., 2012) شد گوشتی یها جوجه در خوراک

 وجود با كه است آن دهنده نشان موجود یعلم منابع
 تاكنون ،ديمفیی دارو اهيگ نیا ادیز یكاربردها و دیفوا
 بر شنبليله دانه پودر هایاثر بررسی منظور به یقيتحق
 ایمنی پاسخ و روده مورفولوژی روده، ميکروبی تيجمع

 .است نشده انجام ماده و نر جنس دو در گوشتی یها جوجه
 دانه پودر و جنستأثير  بررسی هدف با مطالعهاین  ،بنابراین
 وی کروبيم تيجمع ،یمنیا پاسخ رشد، عملکرد بر شنبليله

 شد. انجام گوشتی یها جوجه روده مورفولوژی
 

 ها روش و مواد
 دانشگاه طيور پرورش تحقيقاتی مزرعه در پژوهش این

 و نر گوشتی جوجه قطعه 021 از استفاده با و كرمان باهنر شهيد
 طرح قالب در 718 راس سویه ماده، گوشتی جوجه قطعه 021
 سطح سه شامل 7×2 فاكتوریل آزمایش با تصادفی كامالً پایه

 و نر جنس دو و (درصد کی و 6/1 صفر،) شنبليله دانه پودر
 این در .شد اجرا تکرار هر در جوجه 01 و تکرار چهار با ماده

 ها جيره شد. استفاده سویا كنجاله-ذرت پایه بر جيره از تحقيق
  پایانی و (00-20) رشد (،0-01) آغازین دوره سه در
 در مختلف مراحل در پایه جيره تركيب شدند. تنظيم (42-22)

 یازهاين براساس پایه جيره .است شده داده نشان 0 جدول
 هيشنبل غذایی ارزش شد. تهيه 718 راس هیسو شده هيتوص

 در فسفر و ميكلس متابوليسم، قابل انرژی ،خام نيپروتئ شامل
؛ Khorshidian et al., 2016) است شده لحاظ نویسی جيره

Park & Kim, 2015). محل یدما ها جوجه ورود روز در 
 روزانه سپس شد، گرفته نظر در سلسيوس درجه 72 پرورش

 نکهیا تا افتی كاهش سالن یدما سلسيوس درجه 6/1-4/1
 و ديرس سلسيوس درجه 22 بهی روزگ 20 سن در سالن یدما
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 مدت .شد حفظ ثابت طور به دما نیا پرورش دوره انیپا تا بعد
 از پس و بود 24 ها جوجه پرورش اول روز سه در ییروشنا

 یکیتار ساعت کی و ییروشنا ساعت 27 ینورده برنامه آن
 .شد گرفته نظر در

 خوراک و ها جوجه وزن رشد، عملکرد بررسی منظور به
 در گروهی صورت به آزمایشی واحد هر به مربوط مصرفی

 افزایش متوسط شد. یگير اندازه آزمایشی هدور هر پایان
 با و روز مرغ براساس روزانه خوراک مصرف و روزانه وزن

 این از استفاده با. شد محاسبه شده تلف پرندگان احتساب
 ماندگاری درصد. شد محاسبه خوراک تبدیل ضریب ها، داده

  های رابطه از استفاده با ترتيب به اروپایی توليد شاخص و
 .شدند محاسبه 2 و 0

 

 گله ماندگاری دوره(=درصد پایان در زنده مرغ قطعه دوره/تعداد شروع در جوجه قطعه )تعداد ×011   (0 رابطه

 اروپایی توليد كارآیی شاخص=      (2 رابطه

  [ماندگاری( درصد × كيلوگرم به وزن )ميانگين/خوراک( تبدیل ضریب × پرورش دوره روزهای )تعداد ] ×011

 

 در همورال ایمنی بررسی برای شیآزما نیا در
 یک تکرار، هر از پرنده قطعه دو به 76 و 20 روزهای

 گوسفندی قرمز گلبول %6/1 سوسپانسيون ليتر ميلی
(SRBC) طریق از استریل فسفات بافر در شده شسته 

 پس روز 3) 42 و 28 روزهای در .شد تزریق سينه عضله
 طریق از ها پرنده همان از قرمز( گلبول تزریق بار هر از

 عليه بادی آنتی تيتر تعيين برای شد. گرفته خون بال ورید
SRBC شد استفاده ميکروتيتر هماگلوتيناسيون روش از 

(Wegmann & Smithies, 1966؛ Khajeh Bami et 

al., 2018.) 

روزگی یک  42برای تعيين جمعيت ميکروبی، در سن 
گرم مواد دفعی از ناحيه انتهای ایلئوم پرندگان برداشته 

های موجود در محتویات  شد. برای شمارش تعداد باكتری
ای، در محلول استریل بافر  ایلئوم از روش شمارش قطره

 PBS( phosphate-buffered salineفسفات سالين )
 ترتيب كه یک گرم ماده دفعی به  استفاده شد. بدین

(، یک -0اضافه گردید )رقّت  PBSليتر بافر  ميلی 9
ليتر بافر  ميلی 9را برداشته و به  -0ليتر از رقّت  ميلی
PBS  ترتيب سری رقّت تا  (، بدین-2اضافه شد )رقّت 

 ده های توليدكنن تهيه شد. برای شمارش باكتری -3

آگار و برای شمارش  MRSاسيد الكتيک از محيط كشت 
آگار  Mac Conkeyفرم از محيط كشت  های كلی باكتری

های توليد كننده اسيد  استفاده شد. برای كشت باكتری
و برای كشت  -7و  -6، -4های  الكتيک از رقّت

استفاده  -7و  -2، -0های  فرم از رقّت های كلی باكتری
 درجه سلسيوس به مدت  73ها در دمای  پليت شد.
های توليدكننده اسيد  ساعت برای كشت باكتری 32

فرم در  های كلی ساعت برای كشت باكتری 24الكتيک و 
 خانه گذاری شدند. محيط هوازی گرم

 برای مطالعه ساختار پرزهای روده در سن 
متر از بافت ایلئوم )ابتدای  سانتی 4روزگی، حدود  42

كننده )فرمالين  داشته و در داخل محلول تثبيتایلئوم( بر
(. پس از  2019et alRasa Ezadi ,.%( قرار گرفت )01

ها، از ميکروسکوپ نوری متصل به رایانه  تهيه نمونه
(OLYMPUS  آلمان، مدلBX51 استفاده شد و ارتفاع )

عمق كریپت، نسبت )از رأس پرز تا قاعده آن(، پرزها 
و عرض پرز بر حسب  ارتفاع پرز به عمق كریپت

 ,.Khajeh Bami et alگيری شد ) ( اندازهμmميکرومتر )

2018.) 
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 آزمایش مورد تیمارهای در گوشتی یها جوجه غذایی جیره شیمیایی ترکیب و اجزاء -1 جدول

 شاهد پودر شنبلیله %5/0 پودر شنبلیله 1%
 اجزای جیره )%(

 آغازین رشد پایانی آغازین رشد پایانی آغازین رشد پایانی

 ذرت دانه 42/48 71/62 22/68 03/48 16/62 93/63 92/43 38/60 32/63

 (%44) سویا کنجاله 42 84/73 21/72 36/40 69/73 96/70 48/40 74/73 77/70

 شنبلیله دانه 1 1 1 61/1 61/1 61/1 0 0 0

 سویا گیاهی روغن 6 3/6 3/6 6 3/6 3/6 6 3/6 3/6

 کلسیم کربنات 06/0 16/0 0 06/0 16/0 0 06/0 16/0 0

 فسفات کلسیم دی 36/0 7/0 4/0 36/0 7/0 4/0 36/0 7/0 4/0

 نمک 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1

 متیونین ال دی 41/1 72/1 71/1 41/1 72/1 71/1 41/1 72/1 70/1

 دیدروکلرایه الیزین ال 26/1 08/1 09/1 26/1 08/1 09/1 23/1 21/1 22/1

 ترئونین الی د 01/1 18/1 17/1 01/1 18/1 17/1 01/1 18/1 17/1

 *ویتامینی مکمل 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1

 *معدنی مکمل 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1 26/1

 شیمیایی ترکیب         

7211 7011 7111 7211 7011 7111 7211 7011 7111 
 ساز و سوخت قابل انرژی

 کیلوگرم( در )کیلوکالری

 (%) خام پروتئین 27 6/20 6/09 27 6/20 6/09 27 6/20 6/09

 (%) الیزین 44/0 29/0 07/0 44/0 29/0 07/0 44/0 29/0 07/0

 (%) سیستین + متیونین 18/0 99/1 90/1 18/0 99/1 90/1 18/0 99/1 90/1

 (%) متیونین 34/1 747/1 699/1 34/1 747/1 699/1 34/1 747/1 699/1

 (%) کلسیم 97/1 83/1 39/1 97/1 83/1 39/1 97/1 83/1 39/1

 (%) فراهم فسفر 48/1 476/1 796/1 48/1 476/1 796/1 48/1 476/1 796/1

 (%) سدیم 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1 47/1

 گرم ميلی E، 0811 ویتامين المللی بين واحد هزار D3، 08 ویتامين المللی بين واحد ميليون A، 2 ویتامين المللی بين واحد ميليون 9 شامل ویتامينه مکمل كيلوگرم هر: *

  ،K3 ویتامين گرم ميلی هزار B12، 2 ویتامين گرم ميلی B6، 06 ویتامين گرم ميلی هزار B3، 7 ویتامين گرم ميلی هزار B2، 01 ویتامين گرم ميلی B1، 7711 ویتامين

 كيلوگرم هر بود. اكسيدان آنتی گرم ميلی هزار و  كلراید كولين گرم ميلی هزار H2، 611 ویتامين گرم ميلی B5، 011 ویتامين گرم ميلی هزار B9، 71 ویتامين گرم ميلی هزار

 بود. روی گرم ميلی 44111 و سلنيوم گرم ميلی 021 ید، گرم ميلی 611 مس، گرم ميلی 7411 آهن، گرم ميلی 07111 منگنز، گرم ميلی 48111 حاوی معدنی مکمل
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 افزار نرم از استفاده با آزمایش این از حاصل های داده
 تجزیه مورد (GLM) عمومی خطی هروی و Minitab آماری

 آزمون از ها ميانگين همقایس برای .گرفتند قرار تحليل و
 مدل شد. استفاده %6 احتمال سطح درنظرگرفتن با توكی

 .بود زیرصورت  به طرح آماری

Yij =   + Ai + Bj + ABij + Eij 

Yij: مطالعه؛ مورد صفتμ: مطالعه؛ مورد صفت ميانگين 
Ai: جنس؛ اثر Bj: له؛يشنبل اثر ABij: و جنس متقابل اثر 

  آزمایشی اشتباه :Eij له؛يشنبل

 روزگی( 42 تا 1) یگوشتی ها جوجه رشد عملکرد بر جنس و شنبلیله دانه پودر مختلف سطوح تأثیر -2 جدول

 آزمایشی تیمارهای
 وزن افزایش

 )گرم/پرنده(
 خوراک مصرف

 )گرم/پرنده/روز(
 ضریب
 تبدیل

 ماندگاری
(%) 

 شاخص
 اروپایی تولید

      جیره( )درصد شنبلیله دانه پودر

 1/720 36/99 60/0 1/36 71/49 صفر
5/0 91/61 6/38 64/0 88/99 9/729 

1 61/61 2/37 60/0 011 7/742 

SEM 79/1 86/1 10/1 02/1 46/97 
 28/1 79/1 43/1 18/1 420/1 یدار معنی سطح

      جنس
 a31/62 a0/39 61/0 92/99 a7/767 نر

 b11/48 b1/34 64/0 87/99 b8/718 ماده

SEM 67/1 14/0 10/1 01/1 71/37 
 10/1 63/1 13/1 10/1 10/1 یدار معنی سطح

      جنس جیره( )درصد شنبلیله

 8/777 36/99 49/0 4/33 4/33 نر صفر

 0/767 011 64/0 8/82 8/82 نر 5/0

 3/773 011 47/0 7/33 7/33 نر 1

 2/716 36/99 62/0 7/32 7/32 ماده صفر

 7/717 36/99 64/0 2/34 2/34 ماده 5/0

 6/703 011 66/0 2/36 2/36 ماده 1

SEM 98/1 43/0 12/1 08/1 07/072 
 79/1 32/1 24/1 02/1 32/1 یدار معنی سطح

      شنبلیله دانه مختلف سطوح تابعیت

 00/1 .... 72/1 93/1 60/1 )نر( اول درجه
 99/1 ..... 01/1 14/1 29/1 )نر( دوم درجه
 34/1 .... 46/1 00/1 64/1 )ماده( اول درجه
 38/1 .... 94/1 84/1 88/1 )ماده( دوم درجه

a ،b ،c :دارندبا هم  یدار معنی اختالف ستون هر در غيرمشابه حروف با یها ميانگين (16/1>P). 

SEM: ها ميانگين معيار انحراف 
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 (log2) خون قرمز گلبول هیعل بر یباد یآنت تریت بر جنس و شنبلیله دانه پودر مختلف سطوح تأثیر -3 جدول

 ه(ی)ثانوی روزگ 42 ه(ی)اولی روزگ 22 آزمایشی تیمارهای

   جیره( )درصد شنبلیله دانه پودر

 b11/4 02/6 صفر

5/0 ab11/6 02/8 

1 a36/3 73/8 

SEM 387 14/0 

 13/1 10/1 یدار معنی سطح

   جنس

 61/3 77/6 نر

 90/7 87/6 ماده

SEM 74/1 86/1 

 77/1 69/1 یدار معنی سطح

   جنس جیره( )درصد شنبلیله

 61/6 11/4 نر صفر

 61/8 26/4 نر 5/0

 61/8 36/3 نر 1

 36/4 11/4 ماده صفر

 36/3 36/6 ماده 5/0

 26/8 36/3 ماده 1

SEM 00/0 43/0 

 98/1 34/1 یدار معنی سطح

   شنبلیله دانه مختلف سطوح تابعیت

 24/1 17/1 )نر( اول درجه

 49/1 70/1 )نر( دوم درجه

 13/1 12/1 )ماده( اول درجه

 40/1 90/1 )ماده( دوم درجه

a ،b ،c :دارندبا هم  یدار معنی اختالف ستون هر در غيرمشابه حروف با یها ميانگين (16/1>P). 

SEM: ها ميانگين معيار انحراف 
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 (Log CFU/g) یگوشت یها جوجه روده یکروبیم تیجمع بر جنس و شنبلیله دانه پودر مختلف سطوح تأثیر -4 جدول

 الکتوباسیل فرم کلی آزمایشی تیمارهای

   جیره( )درصد شنبلیله دانه پودر

 76/4 91/2 صفر

5/0 33/2 18/4 

1 76/2 71/4 

SEM 07/1 08/1 

 04/1 73/1 یدار معنی سطح

   جنس

 a77/4 84/2 نر

 b17/4 30/2 ماده

SEM 01/1 04/1 

 10/1 73/1 یدار معنی سطح

   جنس جیره( )درصد شنبلیله

 89/4 17/7 نر صفر

 70/4 37/2 نر 5/0

 38/4 37/2 نر 1

 80/7 38/2 ماده صفر

 86/7 38/2 ماده 5/0

 42/4 67/2 ماده 1

SEM 08/1 26/1 

 70/1 36/1 یدار معنی سطح

   شنبلیله دانه مختلف سطوح تابعیت

 38/1 70/1 )نر( اول درجه

 04/1 74/1 )نر( دوم درجه

 19/1 73/1 )ماده( اول درجه

 78/1 69/1 )ماده( دوم درجه

a ،b ،c :با هم داری  حروف غيرمشابه در هر ستون اختالف معنی با یها ميانگين( 16/1دارند>P). 

SEM :ها ميانگين معيار انحراف 
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 نتایج
 های گوشتی در بازه زمانی  نتایج عملکرد جوجه

نشان شده است. در این آزمایش  2در جدول  42-0
اثرهای اصلی پودر شنبليله برای صفات افزایش وزن 
روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، درصد 

دار نبود. اثرهای  اروپایی معنیماندگاری و شاخص توليد 
اصلی جنس در كل دوره نشان داد كه افزایش وزن روزانه 
بدن، مصرف خوراک و شاخص توليد اروپایی در جنس 

(. P<16/1داری بيشتر از جنس ماده بود ) طور معنی نر به
در مورد صفات ذكرشده در هيچ  متقابل هایاثر نيهمچن

 دار نبود.  های زمانی معنی یک از بازه
بادی عليه  های آزمایشی بر ميزان تيتر آنتی تأثير گروه

روزگی در جدول  42و  28گلبول قرمز گوسفند در سنين 
نشان داده شده است. اثرهای اصلی شنبليله در مورد  7

طوری  به دار بود. روزگی معنی 28بادی در سن  تيتر آنتی
% 0های تغذیه شده با  بادی در سرم جوجه كه تيتر آنتی

پودر شنبليله، نسبت به گروه شاهد )سطح صفر پودر 
 (.P<16/1داری افزایش یافت ) طور معنی شنبليله( به

هیای   نتایج مربوط به جمعيت ميکروبیی روده جوجیه  
گوشتی تغذیه شیده بیا تيمارهیای آزمایشیی مختلیف در      

ه است. با توجه به نتایج حاصل از این آورده شد 4جدول 
های الكتوباسيل تحت تأثير جنس  مطالعه، جمعيت باكتری

هیا در   قرار گرفت، بدین صورت كه جمعيت ایین بیاكتری  
(. در P<16/1جنس نر نسبت بیه میاده افیزایش یافیت )    

هیای   كه اثر پودر دانه شنبليله بیر جمعيیت بیاكتری    حالی
اییین مطالعییه جمعيییت   دار نبییود. در الكتوباسییيل معنییی

دار تيمارهیای   فیرم تحیت تیأثير معنیی     های كلیی  باكتری
 آزمایشی قرار نگرفت.

 روده پرزهای مورفولوژیی بررس از حاصل های داده
 در آزمایشی تيمارهای با شده تغذیه گوشتی یها جوجه
 و شنبليله پودر اصلی هایاثر است. شده آورده 6 جدول
 به پرز طول نسبت و پرز عرض پرز، طولمورد  در جنس
 نسبت و پرز عرض پرز، طول بود. دار معنی كریپت عمق

 رهيج با كه ییها جوجه روده در كریپت عمق به پرز طول
 هیتغذ گروه با سهیمقا در شدند هیتغذ شنبليله %0 یحاو
 یدار معنی طور به صفر( سطح) شنبليله بدون هريج با شده

 حاوی های جيره از استفاده همچنين (.P<16/1) بود بيشتر
 پرز طول نسبت شیافزا سبب نيز شنبليله پودر %6/1 و 0%
 نسبت و پرز عرض پرز، طول (.P<16/1) شد عمق به

 طور به ماده یها جوجه روده در كریپت عمق به پرز طول
 (.P<16/1) بود بيشتر نر جنس با مقایسه در یدار معنی

 پرز، طول با رابطه در شنبليله و جنس متقابل هایاثر
 بود. دار معنی كریپت عمق به طول نسبت و پرز عرض

 در كریپت عمق به طول نسبت و پرز طول كه یطور به
 نسبت شنبليله صفر سطح با شده تغذیه نر یها جوجه روده

 همچنين (.P<16/1) بود كمتر تيمارها دیگر یها جوجه به
 در را پرز عرض كمترین نر جنس در شنبليله صفر سطح

 نر( جنس در %6/1 سطح )بجز تيمارها دیگر با مقایسه
 دانه سطح افزایش با نر جنس در (.P<16/1) داشت

 (.P<16/1) یافت افزایش خطی طور به پرز عرض شنبليله
 سطح افزایش با نر، جنس در پرز طولمورد  در همچنين

 شد. مشاهده 2 درجه نوع از روندی شنبليله دانه
 

 بحث

 رهيج در شنبليله پودر از استفاده آزمایش این در
 روزانه، وزن افزایش برداری  ی تأثير معنیگوشتهای  جوجه
 و ماندگاری درصد خوراک، تبدیل ضریب خوراک، مصرف

 در تحقيق،این  نتایج برخالف نداشت. اروپایی توليد شاخص
 در میآنز بدون و با لهيشنبل دانه% 0 از استفاده آزمایشی

 مصرف و بدن وزن شیافزا سببی گوشتهای  جوجه رهيج
 ,.Qureshi et al) شد خوراک لیتبد بیضر بهبود و خوراک

 یها جوجه جيره كردن مکمل كه است شده گزارش .(2015
 از و جذب و هضم ميزان افزایش طریق از شنبليله با گوشتی

 دستگاه در مفيد غير و زا بيماری های ميکروب بردن بين
شود  می خوراک تبدیل ضریب بهبود باعث گوارش

(Qureshi et al., 2015). 
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 )میکرومتر( یگوشت یها جوجه روده یمورفولوژ بر جنس و شنبلیله دانه پودر مختلف سطوح تأثیر -5 جدول

 کریپت پرز/عمق طول کریپت عمق پرز عرض پرز طول آزمایشی تیمارهای

     جیره( )درصد شنبلیله دانه پودر

 c0737 b6/072 1/066 b87/8 صفر

5/0 b0497 b6/073 6/062 a87/9 

1 a0710 a1/061 8/067 a47/01 

SEM 72/6 03/7 21/7 21/1 

 10/1 87/1 17/1 10/1 یدار معنی سطح

     جنس

 b0780 b2/029 8/061 b07/9 نر

 a0699 a8/061 3/067 a27/01 ماده

SEM 69/4 69/2 70/2 03/1 

 10/1 07/1 10/1 10/1 یدار معنی سطح

     جنس جیره( )درصد شنبلیله

 c0046 c1/001 1/061 b74/3 نر صفر

 b0798 bc6/023 1/061 a77/9 نر 5/0

 a0711 a1/061 6/062 a62/01 نر 1

 a0711 a1/066 1/071 a12/01 ماده صفر

 a0696 ab6/043 1/066 a74/01 ماده 5/0

 a0712 a1/061 1/066 a74/01 ماده 1

SEM 96/3 48/4 62/4 29/1 

 10/1 31/1 10/1 10/1 یدار معنی سطح

     شنبلیله دانه مختلف سطوح تابعیت

 0/1 79/1 10/1 0/1 )نر( اول درجه

 46/1 82/1 78/1 14/1 )نر( دوم درجه

 43/1 43/1 41/1 80/1 )ماده( اول درجه

 79/1 78/1 77/1 48/1 )ماده( دوم درجه

a ،b ،c :با هم داری  حروف غيرمشابه در هر ستون اختالف معنی با یها ميانگين( 16/1دارند>P). 

SEM :ها ميانگين معيار انحراف 

 

ی آزمایش در ق،يتحقاین  جینتا با توافق در كه حالی در
 گوشتی یها جوجه بدن وزن شیافزا و خوراک مصرف

 پودر %7/1 حاوی جيره با شده هیتغذ جنس( دو )مخلوط
 شاهد گروه با مقایسه دری دار معنی تفاوت شنبليه دانه
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مورد  در قاتيتحق جینتای كل طور به .(Rabia, 2010) نداشت
 اهانيگ از استفاده زمان دری گوشتی ها جوجه عملکرد بهبود
 نیا كه است متفاوتی گوشتی ها جوجه رهيج دریی دارو

 زانيم سن،  ره،يج نوع در تفاوت ليدل به دتوان می ها تفاوت
 .(Patel et al., 2017) باشد زا تنش عوامل ریسا وی آلودگ

 تغذیه یها جوجه سرم در بادی آنتی تيتر شیآزمااین  در
 صفر )سطح شاهد گروه به نسبت شنبليله پودر %0 با شده
 پاسخ ميزان یافت. افزایش یدار معنی طور به شنبليله( پودر
 وضعيت دهنده نشان گوسفند قرمز گلبول عليه های بادی آنتی

 قرمز گلبول .(Grasman, 2010) است همورال ایمنی سيستم
 ءایفا را ژن آنتی نقش خارجی ماده یک عنوان به گوسفند

 ممکن ژن آنتی این كند. می تحریک را ایمنی سيستم و نموده
 یا و نموده تحریک را B های لنفوسيت مستقيم طور به است

 تحریک نهایت در و T های سلول شدن فعال موجباینکه 
 در .(al et Bilandi Hoseinyan,. 2018) شود B های سلول
 رهيج در لهيشنبل اسانس از استفاده تحقيقاین  نتایج با توافق
 واكسن هيعلی باد یآنت تريت شیافزا سببی گوشتی ها جوجه

 فنولی های تركيب .(Parvizi et al., 2020) شد آنفلوانزا
 اكسيدانی آنتی خاصيت بر عالوه دارویی گياهان در موجود
 ,.Lei et al) شوند می حيوانات ایمنی سيستم تحریک موجب

 جنس اثر گرید ای مطالعه در (.Raziq et al., 2012 ؛2018
 ماده طيورراً ظاه اما نبود، دار معنی همورال ایمنی پاسخ بر
 نرها به نسبت باالتری حساسيت SRBC تزریق به پاسخ در

 نبود دار معنی آماری نظر از تفاوت این كه داشتند
(2010 .,al et Attar Hashemi). تحقيقاین  نتایج خالف بر 

 مخلوط از استفاده كه داد نشانی پژوهش از حاصل نتایج
 در (یبيترك صورت )به کياست دياس ای انهیراز با لهيشنبل

 ميزان بر یدار معنی اثر گونه هيچ گوشتی، یها جوجه جيره
 .(al et Salary,. 4201) نداشت SRBC عليه بادی آنتی تيتر
 لهيشنبل پودر مختلف سطوح از استفاده دیگر ای مطالعه در
 تخمگذار های مرغ یمنیای پارامترها بر یدار معنی اثر

 .(Motamedi & Mehdizade Taklimi, 2017) نداشت
 دانه پودر از استفاده كه داد نشان قيتحقاین  جینتا

 بری دار معنیی تأثير گوشتی ها جوجه رهيج در لهيشنبل

البته  نداشت.ی گوشتی ها جوجه رودهی کروبيم تيجمع
 بر لهيشنبل دانه پودر هایاثر مورد در یادیز قاتيتحق تاكنون

 نشده منتشر گوشتی یها جوجه رودهی کروبيم تيجمع
 از استفادهی شیآزما در قيتحقاین  جینتا با توافق در .است

 (یبيترك صورت )به کياست دياس ای انهیراز با لهيشنبل مخلوط
 ها یباكتر كل و فرم یكلی ها یباكتر تيجمع بری دار معنی اثر

ی برخ ج،ینتااین  برخالف .(al et Salary,. 2014) نداشت
 کيتوژنيف های بيترك از استفاده كه اند داده نشان قاتيتحق
 جمعيت رشد ليتسه سبب گوشتی یها جوجه جيره در
 .(Steiner & Syed, 2015) شود می رودهی ها كتوباسيلال

 رهيج در لهيشنبل اسانس از استفادهی شیآزما در نيهمچن
 و ها ليالكتوباس تيجمع شیافزا سببی گوشتی ها جوجه
 ,.Parvizi et al) شد روده در E. Coli تيجمع رشد كاهش

 رشد كاهش سبب لهيشنبل دانه از استفادهی قيتحق در .(2020
 و شد (in vitro)ی شگاهیآزما طیشرا در E. Coli تيجمع

 ،دهايپروپانوئ ليفن مانندهی فعال های بيترك به اثر نیا
 موجود یاجزا از گرید یاريبس و ها نيساپون ،دهايترپنوئ یتر
 .(Qureshi et al., 2015) شد داده نسبت آن در

 طول كه داد نشان جنس و لهيشنبل پودر یاصل هایاثر
 روده در پتیكر عمق به پرز طول نسبت و پرز عرض پرز،

 سهیمقا در لهيشنبل %0 یحاو رهيج با شده هیتغذ یها جوجه
 نر جنس در و (لهيشنبل پودر صفر )سطح شاهد گروه با

تأثير البته  (.P<16/1) بود شتريب ماده جنس به نسبت
 راًياخ رودهی کیمورفولوژ اتيخصوص بریی دارو اهانيگ

 در یادیز قاتيتحق تاكنون است. گرفته قرار توجه مورد
 روده یمورفولوژ بر لهيشنبل دانه پودر هایاثر مورد

 ج،ینتااین  با توافق در .است نشده منتشر گوشتی یها جوجه
 زردچوبه بای بيترك صورت به شنبليله از استفادهی تحقيق در
 سبب جنس( دو )مخلوط گوشتی یها جوجه جيره در

 ,.Abdel-Rahman et al) شد روده پرزهای طول افزایش

 عنوان به كریپت عمق به طول نسبت در بهبود (.2014
 این و شده گرفته نظر در روده سالمت برای خوبی شاخص

 دانه توسط گوشتی یها جوجه روده بافت در مثبت هایاثر
 شود داده نسبت آنی دانياكس یآنت خواص به دتوان می شنبليله
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(Qureshi et al., 2015.) از استفاده كه است شده گزارش 
 مخاط در التهابی های واكنش كاهش باعثیی دارو اهانيگ

ی کیمورفولوژ اتيخصوص بهبود باعث نتيجه در ،شده روده
 .(Loddi et al., 2004) شود می روده

 كه دهد یم نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا یكل طور به
 یها جوجه رهيج در شنبليله دانه پودر %0 سطح از استفاده

 پاسخ و روده یمورفولوژ بهبود سبب ماده و نر یگوشت
 .شود می یمنیا
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Abstract 
    To investigate the effects of sex and fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seed powder 

on the growth performance, immune response, and intestinal microflora and morphology of 

broilers, a factorial experiment was conducted with 240 one-day-old broilers (strain Ross308, 

120 males and 120 females) in a completely randomized design with three levels of fenugreek 

seed powder (zero, 0.5, and 1 %) and two sex (male and female) with four replications and 10 

birds per replicate. The results showed that the body weight gain, feed intake, European 

efficiency factor, and intestinal Lactobacillus bacteria population were higher in the males than 

the females (P<0.05). The main effects of fenugreek seed powder and sex showed that the 

length and villi width and villus length to crypt depth ratio were higher in the intestine of 

chickens fed with the diet containing 1% fenugreek than the control and in the males than the 

females (P<0.05). The interactions showed that the length and villi width and villus length to 

crypt depth ratio were lower in the intestines of males fed with the control diet compared to the 

other groups (P<0.05). The antibody titer against the sheep red blood cells in the serum of 

chickens fed with the diet containing 1% fenugreek was higher than the control (P<0.05). In 

general, the results showed that adding 1% fenugreek seed powder to the broilers diet had 

beneficial effects and could improve the intestinal morphology and immune response. 

 

Keywords: Antibody titer, broiler, fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), villi length, 

Lactobacillus. 

 

 


