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ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب الشه جوجه هاي گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر 

  زردچوبه

  

سید جواد حسینی واشان
2و1

، ابولقاسم گلیان
1

، اکبر یعقوبفر
2

، نظر افضلی
3

، همایون فرهنگ فر
3

 و پیمان اسماعیلی نسب
3

  

 گروه علوم دامی، -3مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران -2ن گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرا-1

  دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

  

  چکیده

به منظور بررسی تأثیر تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه بر سییتم ایمنی و وزن نسبی اجزاء الشه جوجه هاي گوشتی، 

 درصد 8/0 و 4/0 تیمار آزمایشی شامل سطوح صفر، 5لب  قطعه جوجه گوشتی آرین یک روزه در قا440آزمایشی با 

 قطعه جوجه در هر 22 تکرار و 4هر تیمار آزمایشی داراي .  درصد تفاله گوجه فرنگی اجرا شد5 و 3پودر زردچوبه و 

در روز بیست و هشتم، یک قطعه جوجه از هر تکرار به منظور . دسترسی به آب و خوراك بصورت آزاد بود. تکرار بود

. ررسی تغییرات وزنی اندام هاي الشه شامل قلب، کبد، بورس فابرسیوس، چربی بطنی، گوشت سینه و ران کشتار گردیدب

 آنالیز و SASداده هاي آزمایشی به کمک برنامه . در هنگام کشتار یک نمونه خون از طریق ورید گردنی تهیه شد

داده هاي درصدي قبل از آنالیز آماري به . نکن بررسی گردیداختالفات معنی داري آن ها به کمک آزمون چند دامنه اي دا

جیره هاي آزمایشی تأثیري بر وزن نسبی الشه، گوشت سینه، ران، طحال، کبد، . تبدیل شدند) x+1(آرکسینوس ریشه دوم 

یه درصد وزن نسبی چربی محوطه بطنی در جوجه هاي تغذ. پانکراس قلب، صفرا، روده جوجه هاي گوشتی آرین نداشت

کمترین وزن نسبی بورس فابرسیوس در ). P> 003/0( درصد تفاله گوجه فرنگی کاهش یافت5شده با جیره هاي حاوي 

تیتر آنتی بادي بر ضد ). P>04/0(تیمارهاي تغذیه شده با سطوح باالي پودر زردچوبه و تفاله گوجه فرنگی مشاهده گردید

  .اي آزمایشی تغییر معنی داري ننمود تحت تأثیر جیره هMو Gنیوکاسل، ایمنوگلوبین هاي 

  تفاله گوجه فرنگی، پودر زردچوبه، سیستم ایمنی، جوجه گوشتی: واژه هاي کلیدي

  

امروزه در صنعت مرغداري دو فاکتور بهبود سیستم ایمنی جوجه هاي گوشتی و کیفیت گوشت تولیدي آن ها از : مقدمه

بی الشه بویژه چربی محوطه بطنی از اهمیت ویژه اي برخوردار کاهش میزان چر. اهمیت فوق العاده اي برخوردار است

تفاله گوجه فرنگی بعنوان یک محصول فرعی تولیدي صنایع غذایی بوده که بدلیل دارا بودن سطح باالي لیکوپن و . است

). 1388ان رضایی پور و همکار(اکسی لیکوپن نقش بسیار مهمی در بهبود پاسخ ایمنی و کاهش چربی الشه دارا می باشد 

فریدمن و همکاران (وجود فیبر باال و ترکیبی بنام توماتین در تفاله گوجه فرنگی از عوامل دیگر کاهنده کلسترول می باشند 

زردچوبه نیز بدلیل دارا بودن کورکومین داراي اثرات متنوعی بر اثرات ضدمیکروبی، ). 1997، کومار و همکاران 2000

 اکسیداسیونی دارد که مکمل نمودن آن در جیره جوجه هاي گوشتی باعث بهبود سیستم ویروسی، التهابی، سرطانی و ضد

کاهش درصد چربی الشه در جوجه هاي تغذیه شده با پودر ). 1999سورح (ایمنی و تکثیر لمفوسیت ها می گردد 

 و 2006 و کرمانشاهی عمادي(زردچوبه مشاهده شده است اما سایر اجزاء الشه تفاوت قابل مالحظه اي را نشان ندادند 

بنابراین هدف از این مطالعه تعیین اثرات .  افزایش نسبی وزن طحال را نیز گزارش نمود) 2003(السلطان ). 2003السلطان 

  .تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه بر سیستم ایمنی و اجزاءالشه جوجه گوشتی می باشد
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 تیمار آزمایشی شامل سطوح 5گوشتی آرین یک روزه در قالب  قطعه جوجه 440در این آزمایش از : مواد و روش ها

 تکرار و 4هر تیمار آزمایشی داراي .  درصد تفاله گوجه فرنگی استفاده شد5 و 3 درصد پودر زردچوبه و 8/0 و 4/0صفر، 

ن یکسانی جیره ها داراي انرژي و پروتئی. دسترسی به آب و خوراك بصورت آزاد بود.  قطعه جوجه در هر تکرار بود22

 سی سی 5/0 پرورش به تعداد سه قطعه از جوجه هاي هر پن مقدار 22به منظور ارزیابی سیستم ایمنی در روز . بودند

SRBC 8در روز بیست و .  درصد تزریق گردید و در روز بیست و هشتم، نمونه خون از طریق ورید گردنی تهیه شد

تغییرات وزنی اندام هاي الشه شامل قلب، کبد، بورس فابرسیوس، هشتم، یک قطعه جوجه از هر تکرار به منظور بررسی 

  . چربی بطنی، گوشت سینه و ران کشتار گردید

 آنالیز و اختالفات معنی داري آن ها به کمک آزمون چند دامنه اي SASداده هاي آزمایشی به کمک برنامه : آنالیز آماري

  .تبدیل شدند) x+1(آماري به آرکسینوس ریشه دوم داده هاي درصدي قبل از آنالیز . دانکن بررسی گردید

  

تأثیر افزودن پودر زردچوبه و تفاله گوجه فرنگی بر پاسخ تیتر آنتی بادي به گلبول قرمز گوسفندي و : 1جدول 

  ایمنوگلوبین هاي سرم خون جوجه هاي گوشتی آرین

Mایمنوگلوبین  Gایمنوگلوبین  SRBCآنتی بادي    دوره/ تیمار

  شاهد  918/2  390/1  302/2

  زردچوبه % 4/0  0567/3  398/1  497/2

  زردچوبه % 8/0  936/2  195/1  410/2

  تفاله  گوجه فرنگی% 3  0567/3  386/1  497/2

  تفاله  گوجه فرنگی% 5  1133/3  528/1  503/2

0356/0  1417/0  02635/0  S.E.M

  ---- --- ---- --- ----- --- -----    سطح احتمال معنی دار بودن----- --- ---- --- --- ---- - ----- --- 

1859/0 9547/0  2703/0   تیمار

  پودر زردچوبه  5127/0  7218/0  2839/0

  تفاله گوجه فرنگی  1772/0  8003/0  1747/0

  وجود نداشتن حروف بر روي اعداد هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی داري می باشد*

نتایج و بحث

 و تفاله گوجه فرنگی بر پاسخ تیتر آنتی بادي به گلبول قرمز گوسفندي و تأثیر افزودن پودر زردچوبه، 1در جدول 

، ایمنوگلوبین SRBCتیتر آنتی بادي بر ضد .  نشان داده شده استایمنوگلوبین هاي سرم خون جوجه هاي گوشتی آرین

 هاي آزمایشی تأثیري بر وزن نسبی الشه، جیره). P> 05/0( تحت تأثیر جیره هاي آزمایشی قرار نگرفت Mو Gهاي 

ولی ). P>05/0، 2جدول (گوشت سینه، ران، طحال، کبد، پانکراس قلب، صفرا، روده جوجه هاي گوشتی آرین نداشت

 درصد تفاله گوجه فرنگی کاهش 5درصد وزن نسبی چربی محوطه بطنی در جوجه هاي تغذیه شده با جیره هاي حاوي 

 وزن نسبی بورس فابرسیوس در تیمارهاي تغذیه شده با سطوح باالي پودر زردچوبه و تفاله کمترین). P> 003/0(یافت

رضایی پور و همکاران (این نتایج با یافته هاي سایر محققین همخوانی داشت ). P>04/0(گوجه فرنگی مشاهده گردید

).2006، عمادي و کرمانشاهی 2003، السلطان 1388
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افزودن این دو ماده خوراکی داراي ترکیبات ضد اکسیدانی باعث کاهش میزان چربی محوطه بنابراین : نتیجه گیري نهایی

  .بطنی جوجه هاي گوشتی آرین گردید و تأثیري بر پاسخ آنتی بادي نداشت

 28درصد وزن نسبی اندام هاي مختلف الشه جوجه هاي گوشتی تغذیه شده با پودر زردچوبه و تفاله گوجه فرنگی تا : 2جدول 

  گی روز

بورس   طحال  کبد   قلب  پانکراس  صفرا  ران  سینه  تیمار

  فابرسیوس

چربی 

  بطنی

  130/0  41/2  700/0  315/0  132/0  08/18  1986/0  شاهد
a

252/0  
a

91/0  

  125/0  63/2  645/0  342/0  115/0  24/17  72/18  زردچوبه % 4/0
ab

195/0  
a

03/1  

  142/0  76/2  687/0  290/0  100/0  61/17  83/17  زردچوبه % 8/0
b

122/0  
ab

82/0  

  155/0  54/2  700/0  330/0  122/0  39/18  01/18  تفاله  گوجه % 3
ab

227/0  
a

95/0  

  152/0  59/2  663/0  290/0  107/0  09/18  04/18  تفاله  گوجه % 5
b

122/0  
b

26/0  

S.E.M019/0  016/0  00001/0  00003/0  00008/0  0003/0  00001/  00002/0  00008/0  

  --- ---- --- --- ----- --- ---- --- --- -   سطح احتمال معنی دار بودن----- --- ---- ----- --- ---- --- --- ---- - 

  nsns  nsNs  ns  ns  ns0067/0  0115/0  تیمار

  ns  ns  ns  Ns  ns  ns  ns  0264/0  1009/0  پودر زردچوبه

  ns  ns  ns  Ns  ns  ns  ns  0094/0  0395/0  تفاله گوجه فرنگی

  ).P > 05/0(اختالف معنی دار بین میانگین هاي مربوطه می باشدحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود *
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Evaluation of immune system and Carcass Characteristic of Arian Broilers fed Turmeric 
Powder and Tomato Pomace 

ABSTRACT
This experiment was conducted to evaluate the effects of dietary tomato pomace and turmeric 
powder on immune system and relative weight of broiler organs. 440 one-day old Arian broiler 
randomly assigned in 5 dietary treatments containing 0, 0.4 and 0.8% turmeric powder or 3 or 5%
tomato pomace. Each dietary treatment was replicated 4 times with 22 broilers per pen. Feed and 
water were supplied ad libitum. At 28 d of age, one birds of each replicate were randomly 
slaughtered to evaluate the yields of carcass, heart, liver, bursa of Fabricius, abdominal fat, breast 
meat, and thigh meat. The blood samples were taken from the jugular vein with syringes.  Data 
were pooled and analyzed using the general linear model of SAS and the multiple ranges Duncan’s 
test were used for compare of means (P< 0.05). The percentage data were transformed using 
arcsine square root (x + 1) prior to statistical analysis. As a result, dietary treatments did not effect 
(P >0.05) on relative weight of carcass, breast meat, thigh meat, spleen, liver, pancreas, heart, bile 
and intestine of broilers.  The percentage of abdominal fat was significantly (P =0.003) decreased 
in birds fed diets contained 5% of tomato pomace. Birds fed diets with high contents of tomato 
pomace and turmeric powder had lower percentage weight of bursa of Fabricius (P=0.04). 
Antibody production against SRBC, IgM and IgG didn’t affect (p>0.05) by dietary treatments.

Key words: Tomato pomace, Turmeric powder, Immune system, broiler.

  


