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هاي خونی و  پاسخ ایمنی تأثیر مکمل فایتوژنیک روي عملکرد رشد، متابولیت
هاي گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئینجوجه

3محمد حسین مرادي و 3خدادادي، ایمان حاج*2، حسینعلی قاسمی1هدیه جابري

22/8/96: تاریخ پذیرش8/12/95:  تاریخ دریافت

چکیده
کنجاله سویا بر عملکرد، بیوشیمی خون و  -ذرت يبه منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و مکمل فایتوژنیک در جیره بر پایه

این آزمایش در . روز استفاده شد 42به مدت ) 308راس  يسویه(روزه گوشتی یکخروس قطعه جوجه  288بادي، از تعداد پاسخ آنتی
توصیه (سطح پروتئین جیره  3فاکتورهاي آزمایشی شامل . تکرار انجام شد 4در  3×2صورت فاکتوریل قالب طرح کامالً تصادفی به 

،42و  24، 10روزهاي رد. بودند) درصد 1/0و  0(سطح مکمل فایتوژنیک  2و  )تر از سطح توصیه شدهدرصد کم 3و  5/1شده، 
هاي نیوکاسل و بیماري ویروسپادتن بر علیه عیار.گردیدمحاسبهغذاییتبدیلضریبووزنافزایش،یمصرفخوراكمیانگین

براي خونينمونهروزگی،42در. شدتعیین35و27روزهاي درهماگلوتیناسیون و االیزابرونشیت به ترتیب از طریق آزمایش
-درصد کم 3(نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از تیمار با پروتئین پایین .شدآوريجمعهاي بیوشیمی گیري برخی از فراسنجهاندازه

در مقایسه با تیمار با پروتئین نرمال سبب کاهش افزایش وزن، پاسخ ثانویه پادتن علیه نیوکاسل و برونشیت ) تر از سطح توصیه شده
هاي و فراسنجهبر عملکرد رشد اثر مکمل فایتوژنیک . )>05/0P(گلیسرید خون شد و غلظت تريتبدیل غذایی  فونی و افزایش ضریبع

نیوکاسل را کاهش داد  داري عیار اولیه پادتن علیه واکسن بیمارياما مکمل فایتوژنیک به طور معنی .دار نبودبیوشیمی خون معنی
)05/0P<( . اثر متقابل بین پروتئین جیره و مکمل فایتوژنیک بر عیار ثانویه پادتن علیه واکسن نیوکاسل مشاهده شد)05/0P<( ه ب؛

همچنین غلظت کلسترول سرم با  .تر عیار پادتن را افزایش داددرصد پروتئین کم 5/1که افزودن مکمل فایتوژنیک به جیره حاوي طوري
با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از مکمل فایتوژنیک فقط . )>05/0P(کم پروتئین کاهش یافت  يافزودن مکمل فایتوژنیک به جیره

. باشدمی) تر از سطح توصیه شدهدرصد کم 3(کم پروتئین  يبادي و سوخت و ساز کلسترول در جیرهقادر به بهبود پاسخ آنتی

هاي گوشتیپروتئین جیره، فایتوژنیک، عملکرد، سیستم ایمنی، جوجه: کلمات کلیدي

مقدمه
جیرهدرموجودمغذيموادترینمهمانرژيوپروتئین.

خودبهراجیرهيهزینهدرصد90تا85تقریباًوهستند
وجود). Wijtten et al. 2004(دهند میاختصاص

مشکالتایجادبرعالوهغذاییيجیرهدرباالپروتئین
آلودگیآمونیاك،تولیدافزایشموجبفیزیولوژیکی،

گردد مینیزتولیديهزینهافزایشوزیستمحیط
)Leclercq 1998.( ازاستفادهمورددرمتعدديمطالعات

يآمینهاسیدهايباشدهمکملپروتئینکمهايجیره

ي کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه اراك، دانشکدهدامی کارشناسی ارشد علوم آموختهدانش1
ي کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه اراكگروه علوم دامی، دانشکده دانشیار*2
منابع طبیعی، دانشگاه اراكي کشاورزي و استادیار گروه علوم دامی، دانشکده 3

-مینشانهاگزارشازبرخی. استشدهانجامضروري

عملکردبرمنفیتأثیرجیرهپروتئینسطحکاهشدهد
در) Rahman et al. 2002(ندارد گوشتیهايجوجه
پروتئینسطحکاهشدهدمینشاندیگربرخیکهحالی

 .Aletor et al(شود عملکردکاهشسبباستممکن

وپروتئینسطحکاهشمقداررسدمینظربه). 2000
باشد تناقضایناصلیعلتآمینهاسیدهاينامتعادلی

)Rezaei et al. 2004.( بهزیاديتوجهاخیرهايسالدر

E-mail: h-ghasemi@araku.ac.ir)ي مسئولنویسنده(



. . . تأثیر مکمل فایتوژنیک روي عملکرد رشد، 

139715پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 

است،شدهمعطوفطیوربستردرنیتروژنغلظتکاهش
آلودگیکاهشومحیطیزیستنظرازکارایناهمیتکه

-میمازادنیتروژنبهزیرزمینیوسطحیهايآبوخاك

تولیدافزایشباعثغذاییيجیرهپروتئینافزایش.باشد
دنبالبهکهشودمیآبمصرفوهاجوجهبدندرگرما

سطحافزایشبا. یابدمیافزایشبستررطوبتمقدارآن
افزایشآمینهاسیدهايجیره، احتیاجاتدرخامپروتئین

). Kamran et al. 2008(کند میپیدا
بهطیوريتغذیهدرغذاییهايافزودنیازاستفاده

توسطخوراكازتربیشوريبهرهدرحلراهیکعنوان
جملهازهابیوتیکآنتی. شودمیمحسوبحیوان

رشدازجلوگیريمنظوربهکههستندغذاییهايافزودنی
درعملکردبهبودورشدتحریکاي،رودههايپاتوژن
هاپاتوژندرمقاومتایجاد.روندمیکاربهطیوريتغذیه

تولیدي،محصوالتدرهابیوتیکآنتیماندنباقیامکانو
وداميتغذیهدرراهاآنازاستفادهکهاستمعایبیاز

درلذا.استکردهمحدودرشدمحركعنوانبهطیور
طیورپرورشدرهابیوتیکآنتیاروپایی مصرفکشورهاي

محدودهاآنمصرفنیزکشورهاسایردروشدهممنوع
وهابیوتیکپرياز).Madrid et al. 2003(است گردیده

مناسبیجایگزینکههاییافزودنیعنوانبههاپروبیوتیک
همچنین این .بردنامتوانمیباشندهابیوتیکآنتیبراي

يثانویههايمتابولیتازاستفادهبهتمایلمحدودیت
برايراهکاريعنوانبهرازیستیفعالیتواجدگیاهی
-پري. استدادهافزایشطیورودامعملکردبهبود

هستند کههضمقابلغیرهايکربوهیدراتها،بیوتیک
فلورمفیدهايباکتريرويوکنندمیتحریکرارشد

انواعشاملهابیوتیکپري. دارندمطلوباثرمیکروبی
گلوکو فروکتو اولیگوساکاریدها،قبیلمختلفی از

باشند اولیگوساکاریدها میاولیگوساکاریدها و مانان 
)Spring et al. 2000 .(ًگیاهیخوراکیهايافزودنیاخیرا

)ترکیبات فایتوژنیک(هاي گیاه عصارهیاوهامثل اسانس
هاي خوراکیافزودنیجایگزینعنوانبهرازیاديتوجه
داردوجودشواهدي. اندکردهجلبخودبهمیکروبیضد

هاي آنزیمترشحتحریکموجبهاي روغنیاسانسکه
بهبوددر نتیجهورودهمیکروبیاکوسیستمتعادلهضمی،
 Williams and Losa(شوند میهاجوجهدرعملکرد

ویدارویکه گیاهانانددادهنشانمطالعات). 2001
پایینخصوصیاتدارايهاآنازحاصلهاياسانس
باراگوشتیطیورعملکردوهستندکلستروليآورنده

بخشند میبهبودرودههايآنزیمترشحاتتحریک
)Hernandez et al. 2004 .(گیاهیهايهمچنین اسانس

و قارچیضدمیکروبی،ضدمانندبیولوژیکیعملکردهاي
).Mativan and Kalaiarasi 2007(دارند اکسیدانآنتییا

-مطالب ذکر شده و مزایاي استفاده از جیرهبهتوجهبا

ثیرات مثبت مکمل أو از طرفی به دلیل تهاي کم پروتئین، 
رسد بر قابلیت هضم مواد مغذي، به نظر می فایتوژنیک

استفاده از آن سبب بهبود عملکرد طیور گوشتی در سطوح 
ازهدفبنابراین. تر توصیه شده پروتئین جیره گرددپایین

پی،دایجستروم(فایتوژنیکمکملثیرأتبررسیطرح،این
هايفراسنجهالشه،صفاترشد،عملکردروي) پیاي،

تغذیهگوشتیهايجوجهو پاسخ ایمنی خونبیوشیمی
.بودجیرهپروتئینمختلفسطوحباشده

کار مواد و روش
پژوهشی  -آموزشی  ياین آزمایش در مزرعه

ایندر. کشاورزي دانشگاه اراك انجام شد يدانشکده
روزهیکگوشتیخروسجوجهقطعه288ازمطالعه،

تصادفیطوربههاجوجه. شداستفاده308راسيسویه
هاي فلزي چهار قفس 6بهوتقسیمتایی12گروه24به

آوريجمعقابلیتباجوجهپرورشاي مخصوصطبقه
قفسهر.شدندمنتقلطیورتحقیقاتیسالنمدفوع در

خوريدانیکبهکف مجهزمساحتمربعمتر5/2داراي
و) گنبدي شکل(قنديکلهخوريآبیکوناودانی

ساعت24. بودکودآوريجمعگالوانیزهکشوییسینی
-سانتیيدرجه34حرارتدرجهها،جوجهورودازقبل

سالن تأمیندردرصدي60تقریباًنسبیرطوبتوگراد
يدرجه 8/2دماي سالن هر هفته با افزایش سن . گردید



هدیه جابري، حسینعلی قاسمی و همکاران

1397پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 16

 23صورت ه نوردهی ب يبرنامه. گراد کاهش یافتسانتی
براي. ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی اجرا گردید

آنفلوانزا و برونشیت،هاي بیماريشیوعازجلوگیري
 يادارهيتوصیهطبقواکسیناسیونينیوکاسل برنامه

،سومهايروزدر. استان مرکزي انجام گرفتدامپزشکی
هايواکسنترتیببهآزمایشدوازدهمودهم، یازدهم

، )آشامیدنی(H120برونشیت+ Cloneنیوکاسلدوگانه
نیوکاسلدوگانه، )آشامیدنی(4/91Intervetبرونشیت

طیورآنفلوانزايشدهفعالغیرسروتیپحاويآنفوالنزا+
)H9N2 (شدهفعالغیرسروتیپوبومیءمنشابا

ISA70روغنییاورومحافظيمادهو )V4(نیوکاسل

ISOVACالسوتا  يواکسن نیوکاسل سویهو) تزریقی(

کامالًطرحازتحقیقایندر.شداعمال) آشامیدنی(
تیمار6. شداستفاده2× 3فاکتوریل قالبدرتصادفی
شده،تصیهسطح(خامپروتئینسطح3شاملآزمایش

مکملسطح2و) ترکمواحد3وترکمواحد5/1
4تیمارهربراي. بود) جیرهدرصد1/0و0(دایجستروم

. شدگرفتهنظردرجوجه12تکرارهربرايوتکرار
4/43±11/1سالنبهورودبدودرهاجوجهوزنمیانگین

تا 1ازهاجوجه. بودهفته39هامادر آنگلهسنوگرم
ازروزگی24تا11ازوآغازینيجیرهازروزگی10

تغذیهپایانیيجیرهازروزگی42تا25ازورشدجیره
يدورهپایانتاهاجوجهيهمه). 1جدول(شدند

دسترسیخوراكوآببهآزادانهصورته بپرورش،
تهویهونوررطوبت،دما،نظرازمحیطیشرایط. داشتند

مکمل مورد استفاده در این آزمایش .بودیکساننیز
بود که از پی، اي، پیدایجستروممکمل فایتوژنیک

شرکت ایتوك فردا خریداري شد و سطح پیشنهادي مکمل 
درصد بود که در  1/0شرکت سازنده  يبه توصیهبنا

این مکمل. گرفتهاي آزمایشی مورد استفاده قرارجیره
اسانسشاملهااسانسازايشدهاستانداردمخلوطحاوي

اسانس،)آنتول(بادیان اسانس،)کارواکرول(کوهی يپونه
) الیگوساکاریدهافروکتو(بیوتیک پريو) لیمونن(مرکبات 

.بود

آزمایشیواحدهرمصرفیخوراكمیزانمحاسبهبراي
ازپرورشیمرحلههرپایاندرماندهباقیخوراكمقدار

براي.شدمیکسردورهطولدرشدهدادهخوراكکل
زمانی،يدورههردرواحدهروزنافزایشمحاسبه
در. شدتعیینپرورشيدورهابتدايوانتهاوزناختالف
واحدهرهايجوجهيکلیهنیز42و1،10،24روزهاي
ازقبل.شدندکشیوزنانفراديصورتبهآزمایشی
ازتاشدقطعساعت3مدتبهپرندگانخوراكتوزین،
ضریب. باشندیکسانگوارشدستگاهوضعیتلحاظ
میانگینبرمصرفیخوراكمیانگینتقسیمازتبدیل

در .شدمحاسبهدورههربرايهاجوجهوزنافزایش
طول آزمایش، تعداد تلفات و وزن تلفات رکوردگیري و 

در. در تعیین روز مرغ هر واحد آزمایشی استفاده گردید
هايآزمایشبرايگیريخونانجامجهتآزمایش42روز

صورتبهجوجهقطعهدوتکرارهرازشناسیخون
بالزیرسیاهرگطریقازگیريخونوانتخابتصادفی

 يهاي عاري از مادهبه داخل لولهسپسوگرفتانجام
-ضد انعقاد به منظور جداسازي سرم خون، جهت اندازه

تفکیک  .هاي بیوشیمیایی سرم منتقل شدگیري متابولیت
هاي خونی سرم خون از طریق سانتریفیوژ کردن نمونه

 15دور در دقیقه به مدت  3000با سرعت  EDTAفاقد 
هاي سرم بالفاصله بعد از نمونه. دقیقه انجام گردید

جداسازي و انتقال به میکروتیوب در فریزر تحت دماي 
گراد تا زمان ارزیابی پارامترهاي سانتی يدرجه -20

گیري گلوکز، پروتئین، اندازه. هداري شدندمربوطه نگ
 LDLکلسترول و HDLگلیسرید، کلسترول، تري

در آزمایشگاه پاتوبیولوژي رازي شهرستان کلسترول سرم 
هاي آنزیمی شرکت پارس آزمون با استفاده از کیتاراك 

 Ce1010گیري از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل و بهره
. رفتندانگلستان مورد استفاده قرار گ

نیوکاسل و ویروسعلیهپادتنبراي تعین عیار
تکرارهرازدو پرندهروزگی35و27سندربرونشیت

یک حدودبالوریدطریقازوانتخابتصادفیطوربه
-لختهازسرمشدنجداازپس. شدگرفتهخونلیترمیلی
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ویروسعلیهپادتنعیارتعیینمنظورها بهنمونهخوني
علیهپادتنعیاروفرستاده شدآزمایشگاهبهنیوکاسل
 HI)Thayer and Beardروشتوسطنیوکاسلویروس

و عیار پادتن علیه ویروس برونشیت توسط روش ) 1998
.گیري شداندازه) Snyder et al. 1984(االیزا 

)روزگی 10تا  1(آغازین  يهاي آزمایشی در دورهترکیبات مواد خوراکی و اجزاي شیمیایی جیره  :1جدول 

پروتئین جیره
روزگی 42تا  25روزگی 24تا  11روزگی 10تا  1

توصیه 
شده

درصد  5/1
کمتر

درصد  3
کمتر

توصیه 
شده

درصد  5/1
کمتر

درصد  3
کمتر

توصیه 
شده

درصد  5/1
کمتر

درصد  3
کمتر

)کیلوگرم جیره/ گرم (مواد خوراگی 
1/5021/5564/6103/5376/5910/6467/5910/6463/700ذرت

6/4146/3691/3244/3750/3305/2847/3182/2738/227کنجاله سویا
8/394/309/209/474/389/287/521/436/33روغن سویا

9/183/197/197/161/175/179/143/157/15دي کلسیم فسفات
2/113/114/114/105/106/107/98/99/9کربنات کلسیم

40/340/340/340/340/340/340/340/340/3نمک
L -40/170/110/280/020/160/110/150/190/1الیزین هیدروکلراید

DL - 60/320/300/310/380/250/280/250/220/2متیونین
150/250/250/250/250/250/250/250/250/2مکمل ویتامینی

250/250/250/250/250/250/250/250/250/2مکمل معدنی
ترکیبات محاسبه شده
Kcal/kg300030003000310030003000320032003200انرژي قابل متابولیسم 

g/kg(2300/2150/200215200185195180165(پروتئین خام 
g/kg(6/96/96/97/87/87/89/79/79/7(کلسیم 

g/kg(8/48/48/44/44/44/40/40/40/4(فسفر قابل دسترس 
g/kg(4/144/135/129/120/121/116/117/109/9(لیزین

g/kg(8/100/104/99/92/95/81/94/87/7(سیستئین  +متیونین 
گرم و میلی397گرم، ید،  4گرم؛ مس،  20گرم؛ آهن،  88/33گرم؛ روي،  68/39گرم؛ منگنز،  100هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل؛ کولین کلراید،  1

.باشد گرم می میلی 80سلنیوم، 
، B1گرم؛  K3  ،8/0واحد بین المللی؛  D3 ،800000گرم؛  E ،2/7واحد بین المللی؛ ویتامین  A ،3600000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل؛ ویتامین 2

گرم میلی H2  ،40گرم و میلی  B12 ،6گرم؛  B9 ،4/0گرم؛ B6 ،176/1گرم؛  92/3پنتوتنات،   -گرم؛ کلسیم دB3 ،88/11گرم؛  B2  ،64/2گرم؛  71/0
.باشدمی

به صورت کامالً تصادفی طرح در قالبش یآزما این
آوري شده هاي جمعداده. گردیداجرا آزمایش فاکتوریل 

 GLMو با استفاده از رویه ) SAS)2001افزار توسط نرم
دار مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت و بررسی معنی

ها با استفاده از  بودن اختالفات بین میانگین داده
LSMEANS صورت گرفت   .

:بودبه صورت زیر آماري طرحمدل 
Yijl= +Ai+Bj+ ABij + eijl
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مقدار عددي هر  يدهندهنشانYijlدر این فرمول 
-دهندهنشانAi،مشاهداتمیانگین  μش، یمشاهده در آزما

مکمل اثر  يدهندهنشانBjو سطوح پروتئیناثرات  ي
مکمل  وسطح پروتئین اثر متقابل ABij، ژنیکفایتو
.باشدمانده میاثرات باقیeijlو  ژنیکفایتو

نتایج 
عملکرد رشد

ثیر تیمارهاي آزمایشی را بر روي وزن بدن أت2جدول 
هاي مختلف پرورش و نیز در و افزایش وزن بدن در دوره

نتایج این تحقیق نشان داد که در  .دهدکل دوره نشان می
روزگی اثر پروتئین جیره، مکمل فایتوژنیک و اثر  10

اما ). <05/0P(دار نبود ها بر وزن بدن معنیمتقابل بین آن
درصدي پروتئین جیره  5/1روزگی کاهش  42و  24در 

داري بین سطح سبب کاهش وزن بدن شده و تفاوت معنی
درصد  5/1و سطح ) هدتیمار شا(توصیه شده پروتئین 

. تر پروتئین مشاهده شددرصد کم 3تر با تیمار پروتئین کم
تر درصد پروتئین کم 3ترین وزن بدن مربوط به تیمار کم

 5/1ترین وزن بدن متعلق به تیمارهاي شاهد و و بیش
روزگی، اثر  10تا  1چه از اگر.تر بوددرصد پروتئین کم

ها بر افزایش وزن بین آنپروتئین، مکمل و اثر متقابل 
 24تا  11؛ اما از )<05/0P(دار نبود روزانه بدن معنی
درصدي پروتئین جیره سبب  3و  5/1روزگی کاهش 

همچنین در ). >05/0P(کاهش وزن روزانه بدن گردید 
درصدي پروتئین جیره  5/1روزگی کاهش  42تا  25دوره 

ن در همچنی).  >05/0P(سبب کاهش وزن روزانه بدن شد 
، اثر سطوح مختلف پروتئین بر )روزگی 42تا  1(کل دوره 

و نشان داده شد ) >05/0P(دار بود وزن روزانه بدن معنی
درصدي پروتئین باعث کاهش وزن  3که کاهش سطح 

 5/1شود که البته در کاهش سطح بدن نسبت به شاهد می
درصدي پروتئین این کاهش نسبت به گروه شاهد مشاهده 

ازمکمل فایتوژنیککهدادنشاننتایجمقابلدرماا. نشد
پارامترهاي وزن بدن و افزایش وزن بدن تفاوتنظر

همچنین اثر متقابل ).>05/0P(نداردوجودداريمعنی
هاي مختلف ژنیک در دورهفایتوبین پروتئین و مکمل 

پرورش بر میانگین وزن بدن و افزایش روزانه وزن بدن 
).<05/0P(دار نبود معنی

ژنیک فایتواثرات سطوح پروتئین و مکمل  3جدول 
هاي روي خوراك مصرفی و ضریب تبدیل خوراك جوجه

نتایج این . دهدروزگی را نشان می 42تا  1گوشتی از 
تحقیق نشان داد که در کل دوره، بین سطوح مختلف 

ها بر ژنیک و اثر مقابل بین آنفایتوپروتئین، مکمل 
). <05/0P(داري دیده نشد تفاوت معنی خوراك مصرفی

روزگی، اثر پروتئین جیره، مکمل  10تا  1چه از اگر
ها بر ضریب تبدیل غذایی فایتوژنیک و اثر متقابل بین آن

هاي پرورش ؛ اما از در سایر دوره)<05/0P(دار نبود معنی
 3و همچنین در کل دوره، کاهش ) رشد و پایانی(

ب افزایش ضریب تبدیل غذایی درصدي پروتئین جیره سب
تر درصد پروتئین کم 5/1نسبت به تیمارهاي شاهد و 

ژنیک فایتوچه در کل دوره مکمل اگر). >05/0P(گردید 
داري نداشت ثیر معنیأبر ضریب تبدیل غذایی ت

)05/0P> .( به هرحال یک تمایل به کاهش در ضریب
در تیمار حاوي مکمل ) =096/0P(تبدیل غذایی 

اثرات  .ژنیک نسبت به تیمار فاقد مکمل مشاهده شدفایتو
متقابل سطوح مختلف پروتئین جیره و مکمل فایتوژنیک 

دار نبود بر ضریب تبدیل غذایی در کل دوره معنی
)05/0P>  .(
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هاي گوشتی جوجهي میانگین افزایش وزن روزانهژنیک روي وزن بدن و فایتواثرات سطوح پروتئین و مکمل   :2جدول 
روزگی 42تا  1از 

)گرم در روز(افزایش وزن بدن )گرم در روز(وزن بدن 
10

روزگی
24

روزگی
42

روزگی
10تا  1

روزگی
24تا  11

روزگی
42تا  25

روزگی
42تا  1

روزگی
پروتئین جیره

7/2185/975a2481a13/1752/53a78/85a94/58aتوصیه شده

7/2261/937a2420a93/1773/50b39/82a60/56aدرصد کمتر 5/1

3/2328/897b2291b49/1898/47b29/75b29/52bدرصد کمتر 3

SEM10/551/131/32511/0957/078/136/1
سطح مکمل فایتوژنیک

08/2243/931240573/1734/5059/8159/55
0/2273/942239096/1714/5172/8030/56درصد 1/0

SEM17/492/108/25417/0774/044/111/1
فایتوژنیک ×پروتئین 

03/2254/967247679/1797/5253/8549/59توصیه شده
1/01/2126/983248547/1608/5402/8638/58توصیه شده

00/2194/923245016/1768/4910/8430/55درصد کمتر 5/1
1/04/2349/950238970/1877/5168/8090/57درصد کمتر 5/1

09/2292/903228925/1838/4812/7597/51درصد کمتر 3
1/06/2343/892229572/1859/4745/7561/52درصد کمتر 3

SEM24/755/1904/46720/038/155/293/1
P-value

204/0004/0003/0203/0004/0003/0010/0پروتئین
706/0493/0678/0704/0477/0678/0659/0مکمل فایتوژنیک

169/0586/0706/0169/0556/0705/0634/0فایتوژنیک ×پروتئین 
.است 05/0در سطح دار آماري گر تفاوت معنیحروف غیر مشابه در هر ستون  بیان  -

هاي خونمتابولیت
ژنیک فایتواثرات سطوح پروتئین و مکمل  4جدول 

هاي گوشتی در هاي بیوشیمی خون جوجهروي فراسنجه
سطوح مختلف پروتئین . دهدروزگی را نشان می 42

داري داشت ثیر معنیأگلیسرید خون تجیره بر روي تري
)05/0P<(درصد پروتئین  3و  5/1که سطوح طوريه ؛ ب

گلیسرید باالتري نسبت به گروه شاهدتر مقدار تريکم

-سطوح مختلف پروتئین بر روي دیگر فراسنجه.داشتند

هاي بیوشیمی خون یعنی گلوکز، پروتئین تام، آلبومین، 
-ثیر معنیأت LDL-Cو   HDL-Cگلوبولین، کلسترول تام، 

کدام ژنیک بر هیچفایتومکمل ).<05/0P(داري نداشت
گلوکز، پروتئین تام، (هاي بیوشیمی خون از فراسنجه

 HDL-Cکلسترول تام، گلیسرید، آلبومین،  گلوبولین، تري
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یک اثر ). <05/0P(داري نداشت ثیر معنیأتLDL-Cو 
روي ژنیک برفایتومتقابل بین سطوح پروتئین و مکمل 

-که بیشطوريه ، ب)>05/0P(کلسترول تام مشاهده شد

ثیر مکمل فایتوژنیک روي کلسترول خون در سطح أترین ت
) تر از سطح توصیه شدهدرصد کم 3(پایین پروتئین جیره 

. مشاهده شد

هاي گوشتیژنیک روي خوراك مصرفی و ضریب تبدیل خوراك جوجهفایتواثرات سطوح پروتئین و مکمل   :3جدول 
روزگی 42تا  1از 

)گرم: گرم (ضریب تبدیل خوراك )گرم در روز(خوراك مصرفی 
 10تا  1

روزگی
 24تا  11

روزگی
 42تا  25

روزگی
 42تا  1

روزگی
 10تا  1

روزگی
 24تا  11

روزگی
 42تا  25

روزگی
 42تا  1

روزگی
پروتئین جیره

29/2517/812/1570/10148/152/1b84/1b72/1bتوصیه شده

97/2526/797/1536/9845/157/1b87/1b74/1bدرصد کمتر 5/1

47/2564/782/1547/9738/164/1a06/2a87/1aدرصد کمتر 3

SEM455/003/153/266/1032/0019/0041/0027/0
سطح مکمل فایتوژنیک

060/2501/801/1557/9845/159/191/178/1
56/2537/790/1555/9943/156/193/177/1درصد 1/0

SEM372/0835/004/236/1026/0016/0033/0022/0
فایتوژنیک ×پروتئین 

077/2579/801/1563/10146/153/184/171/1توصیه شده
1/082/2454/813/1587/10051/150/184/173/1توصیه شده

009/2674/795/1557/9752/161/185/177/1درصد کمتر 5/1
1/086/2578/788/1515/9938/153/189/172/1درصد کمتر 5/1
094/2449/797/1532/9738/165/105/287/1درصد کمتر 3
1/000/2678/777/1542/9839/163/106/287/1درصد کمتر 3

SEM645/049/162/334/2045/0027/0059/0038/0
P-value

556/0238/0578/0377/0120/0001/0004/0002/0پروتئین
947/0596/0967/0699/0528/0096/0727/0731/0مکمل فایتوژنیک

320/0728/0716/0876/0126/0495/0964/0688/0فایتوژنیک ×پروتئین 
.است 05/0دار آماري در سطح حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی  -
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روزگی 42هاي گوشتی در جوجه 1هاي بیوشیمی خونژنیک روي فراسنجهفایتواثرات سطوح پروتئین و مکمل   :4جدول 
HDL-CLDL-Cکلسترول تامگلیسریدتريگلوبولینآلبومینپروتئین تامگلوکز

mg/dlg/dlg/dlg/dlmg/dlmg/dlmg/dlmg/dl
پروتئین جیره

0/21289/488/102/300/31b1/14613/8031/64توصیه شده
0/21773/493/179/288/41a8/13713/7281/57درصد کمتر 5/1
2/20578/479/199/288/48a1/15094/7275/67درصد کمتر 3

SEM99/5089/0046/0095/089/287/369/299/2
سطح مکمل فایتوژنیک

09/21084/482/101/371/388/14450/7629/63
9/21176/490/185/246/425/14463/7329/63درصد 1/0

SEM89/4073/0038/0078/037/216/320/299/2
ژنیکفایتو×پروتئین 

05/21084/486/198/238/306/138bc00/8062/59توصیه شده
1/05/21395/489/106/363/316/153ab25/8000/69توصیه شده

09/21270/488/183/238/381/138c13/7200/59درصد کمتر 5/1
1/01/22175/499/176/238/454/137c13/7263/56درصد کمتر 5/1
04/20998/473/124/337/478/157a38/7725/71درصد کمتر 3
1/00/20156/484/174/238/504/142bc50/6825/64درصد کمتر 3

SEM48/8126/0065/0134/009/447/580/323/4
P-value

083/0080/0069/0>384/0394/0091/0203/0001/0پروتئین
891/0445/0139/0153/0269/0933/0360/0999/0ژنیکفایتومکمل 

609/0096/0762/0085/0773/0029/0401/0149/0ژنیکفایتو×پروتئین 
.است 05/0دار آماري در سطح حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی  -
1HDL-C و لیپوپروتئین با چگالی باالمعادل کلسترولLDL-C باشدمیبا چگالی پایین لیپوپروتئین کلسترولمعادل.

پاسخ ایمنی
ژنیک روي عیار فایتواثرات سطوح پروتئین و مکمل 

پادتن علیه ) روزگی 35(و ثانویه ) روزگی 27(اولیه 
و واکسن برونشیت ) HIروش (واکسن بیماري نیوکاسل 

 5هاي گوشتی در جدول در جوجه) روش االیزا(عفونی 
سطوح مختلف پروتئین جیره بر . نشان داده شده است

پادتن علیه واکسن بیماري ) روزگی 27(روي عیار اولیه 
داري ثیر معنیأنیوکاسل و واکسن برونشیت عفونی ت

اما سطوح مختلف پروتئین جیره بر ). <05/0P(نداشت 
یماري پادتن علیه واکسن ب) روزگی 35(روي عیار ثانویه 

داري ثیر معنیأنیوکاسل و واکسن برونشیت عفونی ت
 3که جیره حاوي سطح طوريه ؛ ب)>05/0P(داشت 

تر پروتئین سبب کاهش عیار ثانویه پادتن در درصد کم
.  مقایسه با گروه شاهد شد
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بیماري پادتن علیه واکسن) روزگی 35(و ثانویه ) روزگی 27(اولیه  ژنیک روي عیارفایتواثرات سطوح پروتئین و مکمل   :5جدول
هاي گوشتیدر جوجه) روش االیزا(و واکسن برونشیت عفونی )HIروش (نیوکاسل

)Log10(پادتن علیه برونشیت عفونی )Log2(پادتن علیه نیوکاسل 
عیار ثانویهعیار اولیهعیار ثانویهعیار اولیه

پروتئین جیره
87/255/2a51/336/4aتوصیه شده

71/226/2ab27/337/4aدرصد کمتر 5/1

74/215/2b16/320/4bدرصد کمتر 3

SEM069/0109/0110/0053/0
سطح مکمل فایتوژنیک

064/2b20/222/325/4
90/2a44/241/337/4درصد 1/0

SEM057/0089/0090/0043/0
فایتوژنیک ×پروتئین 

073/262/2a50/338/4توصیه شده
1/001/348/2ab52/333/4توصیه شده

053/284/1c09/331/4درصد کمتر 5/1
1/088/268/2a46/343/4درصد کمتر 5/1

067/214/2bc07/305/4درصد کمتر 3
1/081/217/2bc25/334/4درصد کمتر 3

SEM098/0154/0156/0075/0
P-value

226/0039/0082/0045/0پروتئین
003/0062/0147/0061/0مکمل فایتوژنیک

563/0006/0542/0080/0فایتوژنیک ×پروتئین 
.است 05/0دار آماري در سطح حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی -

ژنیک بر عیار اولیه پادتن علیه واکسن فایتوثیر مکمل أت
ه ؛ ب)>05/0P(داري داشت بیماري نیوکاسل تفاوت معنی

 .که استفاده از مکمل سبب افزایش عیار پادتن شدطوري
یک تمایل به افزایش عیار ثانویه پادتن بر علیه واکسن 

)=061/0P(و برونشیت عفونی ) =062/0P(نیوکاسل 
اثرات متقابل  .توسط مکمل فایتوژنیک مشاهده شد

سطوح مختلف پروتئین و مکمل فایتوژنیک  بر روي عیار 

هاي بیماري نیوکاسل و برونشیت اولیه پادتن علیه واکسن
اما یک اثر  ).<05/0P(داري نداشتند ثیر معنیأعفونی ت

مل فایتوژنیک بر عیار متقابل بین سطح پروتئین جیره و مک
ثانویه پادتن علیه واکسن بیماري نیوکاسل مشاهده شد 

)05/0P<(که بارزترین اثر مکمل فایتوژنیک در طوريه ، ب
تر بود که افزودن درصد پروتئین کم 5/1تمیار حاوي 

.دار عیار پادتن گردیدفایتوژنیک توسط افزایش معنی
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بحث
مختلفسطوحبینمتقابلیاثرهیچحاضرآزمایشدر

وبدنوزنمیانگینبرفایتوژنیکمکملوجیرهپروتئین
اثرآزمایشیکدراما.نشدمشاهدهروزانهوزنافزایش

درگوشتیهايجوجهعملکردبرفرماکتوبیوتیکپري
قراربررسیموردپروتئینکمهايجیرهوآغازینيدوره

بهترزمانیفرماکتوثیرأتکهدادندنشانهایافته.گرفت
مقدارازترکميآمینهاسیدوپروتئینمقدارکهاست

در). Tollba et al. 2003(باشدجیرهدرآنپیشنهادي
باغذاییهايجیرهي تغذیهگذشته،مطالعاتازبرخی

رارشدگوشتی عملکردهايجوجهدرپایینپروتئین
در سال همکاران وRahmanبه طور مشابه .دادکاهش
خامپروتئیندرصد 23و  21، 19، 17از استفادهبا2002

کاهشباکهکردندگزارشهاي گوشتیجوجهي جیرهدر
داريمعنیبه طورنیززندهجیره، وزنپروتئینسطح

اسیداحتیاجاتکهاستشدهپیشنهاد .یابدمیکاهش
پروتئینباخطیصورتبهگوشتیهايجوجهايآمینه
). Garu 1984(یابد غذایی افزایش میي جیرهخام

که با کاهش سطح پروتئین جیره، افزایش وزن  شدگزارش 
,Fangyan et al. 2000(یابدداري کاهش میبه طور معنی

Ferguson et al. 1998(. در مقابل، در آزمایشی توسط
Hashemi  کاهش سطح پروتئین  2007در سال و همکاران

داري بر ثیر معنیأجیره و یا اعمال محدودیت غذایی ت
 يهاي گوشتی در مقایسه با جیرهافزایش وزن جوجه

حاوي سطح پروتئین متعادل نداشت که با نتایج آزمایش 
سطحکاهشمقداررسدمینظربه .ما تناقض دارد

آمینهاسیدهاي نامتعادلیو) Rezaei et al. 2004(پروتئین
گزارش ). D'Mello 1993(باشدتناقضایناصلیعلت
که با کاهش سطح پروتئین جیره، مصرف خوراك نیز  شد

یابد که با نتایج آزمایش ما داري کاهش میبه طور معنی
در یک مطالعه، . )Fangyan et al. 2000(تناقض دارد

Pesti  پروتئینتأثیرکهدریافتند 1983در سال و همکاران
تعادلعدمکهشودمینموداروقتیمصرف خوراكبر

د سربه نظر می .باشدبرقرارجیرهدراسیدهاي آمینه
الیزین و  يکاهش میزان اسیدهاي آمینه محدود کننده

و  5/1کاهش میزان پروتئین در تیمارهاي  همسو بامتیونین 
تر سبب شد تا حدي عدم مشکل درصد پروتئین کم 3

که  ؛اسیدهاي آمینه در جیره کم پروتئین حل گرددتعادل 
مصرف  درداري تفاوت معنی دلیل عدم این امر احتماالً

مشابه نتایج  .باشدمیتیمارهاي آزمایشی  بینخوراك 
گزارش  2008در سال و همکاران  Dastarآزمایش حاضر، 

مقدار ضریب تبدیل غذایی مربوط به ینتربیشکردند که 
ترین ي کم پروتئین و کمشده با جیرهپرندگان تغذیه 

مقدار مربوط به پرندگان تغذیه شده با الگوي پروتئینی 
NRC)1994( دار داشتندبود که با یکدیگر اختالف معنی  .

در و همکاران  Hashemiهمچنین در آزمایشی که توسط 
انجام شد، میزان مصرف و ضریب تبدیل  2007سال 

کم پروتئین و یا جیره با  يخوراك پرندگانی که با جیره
-پروتئین متعادل تغذیه شدند با همدیگر اختالف معنی

در سال و همکاران Rezaeiدر مقابل، . داري نداشت
-ثیر معنیأدریافتند که کاهش سطح پروتئین جیره ت 2004

داري بر ضریب تبدیل غذایی ندارد، که با نتایج آزمایش 
. ما مغایرت دارد

 2014در سال و همکاران Choتوسط در آزمایشی که 
ژنیک صورت گرفت، نتایج بر فایتوبا استفاده از مکمل 

ها و داري در تمام دورهثیر معنیأروي افزایش وزن بدن ت
در . کل دوره نداشت که مشابه این نتایج آزمایش است

نیز هیچ 2008در سال و همکاران  Cakirدیگر، يمطالعه
هاي در افزایش وزن بلدرچینداري گونه افزایش معنی

) بایومین ایمبو(ژاپنی در اثر افزودن مکمل سین بیوتیک 
مشاهده نکردند که این اثر را ناشی از شرایط طبیعی و 
بدون تنش پرورش نسبت دادند که با نتایج آزمایش ما 

و  Hongاي که توسط همچنین در مطالعه .خوانی داردهم
ه از مکمل دایجستروم با استفاد 2012در سال همکاران 

)125ppm ( هايجوجهدرنیزبدنوزنصورت گرفت
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تفاوتوبودمتوسطدایجستروممکملباشدهتغذیه
وبیوتیکآنتیباشدهتغذیهگروهبامقایسهدرداريمعنی

اي که در مقابل، مطالعه.نداشتکنترلگروههمچنین
با استفاده 2011در سال و همکاران Mountzourisتوسط 

از مکمل دایجستروم صورت گرفت نشان داد که افزایش 
صورت خطی با افزایش سطوح مکمل ه وزن بدن ب

. کند که با نتایج تحقیق ما تناقض داردافزایش پیدا می
آغازین، رشدهايدورهدرکهدادهمچنین نشاننتایج

مکمل فایتوژنیکافزودنآزمایش،ي دورهکلهمچنینو
ثیر أهیچ تمتعادل و کاهشی پروتئین،سطحباهاییجیرهدر 

هاداري در خوراك مصرفی و ضریب تبدیل جوجهمعنی
Kirkpinarبه طور مشابه، در تحقیقی که توسط  .نداشت

 يي پونهاهبا استفاده از اسانس 2011در سال و همکاران 
-کوهی و سیر انجام شد، مشخص شد که تفاوت معنی

همجنین  .ها مشاهده نشدمصرفی جوجه داري در خوراك
در سال و همکاران Alizadehاي که توسط در مطالعه

تبدیل غذاییضریبومصرفیانجام شد، خوراك 2010
مکمل فایتوژنیک قرار ثیرأتتحتهاي مختلفدورهدر

-حال در آزمایش حاضر تمایل معنیهره اما ب. نگرفت

افزودن مکمل  داري به کاهش ضریب تبدیل غذایی با
-رشد وجود داشت، که در کل دوره يفایتوژنیک در دوره

پیشنهاد   .آزمایش این بهبود ضریب تبدیل مشاهده نشد ي
توانند با به کارگیري هاي مؤثره میشده است که روغن

هاي هضمی ي افزایش آنزیمبهتر مواد مغذي به واسطه
یت سبب بهبود ضریب تبدیل خوراك شوند که بهبود قابل

هضم ایلئومی گزارش شده توسط برخی محققین تأییدي 
). Hernandez et al. 2004(بر این ادعا است 

در و همکاران  Torkiدر توافق با نتایج این آزمایش 
هاي گلیسرید خون مرغافزایش غلظت تري 2015سال 
هاي هاي کم پروتئین نسبت به جیرهگذار را در جیرهتخم

و  Ghasemiهمچنین  .مشاهده کردندبا پروتئین باال 
با  نشان دادند که استفاده از جیره) b2014(همکاران 
درصد سبب افزایش  4/15درصد نسبت به  9/13پروتئین 

گزارش شده است که . گرددگلیسرید خون میسطح تري

افزایش میزان انرژي قابل سوخت و ساز نسبت به پروتئین 
 .Javaid et al(شود کبد میسبب افزایش میزان لیپوژنز در 

دار تیمارهاي مورد عدم تأثیر معنینتایج ما در). 2012
و  Hosseiniفایتوژنیک بر گلوکز سرم خون با نتایج 

 Leeهمچنین . خوانی داشتهم2012در سال همکاران 
هاي گوشتی را با تیمول جوجه 2003در سال و همکاران
لوگرم و کارواکرول گرم بر کیمیلی 200و  100در مقادیر 
گرم بر کیلوگرم تغذیه کردند و هیچ میلی 200در مقدار 

تفاوتی در میزان کلسترول پالسما گزارش نکردند که با 
و Aroraدر مقابل، . خوانی داردنتایج آزمایش ما هم

در و همکاران  Mosaddeghو 2005در سال همکاران 
-آنهايفرآوردهوگیاهانازبعضیسودمندي2013سال 

. دادندنشانخونسرمکلسترولکاهشبرراها
درمغذيموادغلظتبرخی عوامل غیرژنتیکی همچون

توانند دهند، میمیثیر قرارأتتحترارشدکهجیره،
طریقهاي مسئول بروز حساسیت ایمنی را ازتظاهر ژن

دادهتغییرایمنیسیستمو بلوغباديآنتیتولیدحجمتغییر
همچنین. )Rama Rao et al. 2003(کنند اصالحیا

قابلیتباهاییسلولازپرندگان،سلولیایمنیسیستم
تکثیرروندتسهیلبرايواستشدهتشکیلسریعتقسیم

 Vegad(باشد دسترسدربایدکافیمغذيموادهاآن

ثیر پروتئین کم و یا أدر مطالعات مختلف ت). 2002
نیاز بر تضعیف سیستم ایمنی بدن  پروتئین باالتر از حد

,Chen et al. 2003(گزارش شده است Houshmand et 

al. 2012( .هاي استفاده از جیره همچنین گزارش شد که
هاي گوشتی تر از حد مورد نیاز در جوجهبا پروتئین کم

سبب کاهش عیار پادتن بر علیه واکسن بیماري نیوکاسل 
. )Ghasemi et al. 2014a(گرددمی 49و  42در روزهاي 
نشان  2011در سال و همکاران  Rama Raoدر مقابل، 

داري بر ثیر معنیأدادند که سطوح مختلف پروتئین جیره ت
دالیل . هاي گوشتی نداردبادي در جوجهپاسخ آنتی

تواند مرتبط با سطح کاهش پروتئین، اختالف این نتایج می
و یا حتی عوامل هاي کم پروتئین مدت زمان مصرف جیره

به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که . محیطی باشد
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تر از حد درصد کم 5/1کاهش سطح پروتئین به میزان 
هاي گوشتی ثیر منفی بر پاسخ ایمنی جوجهأتوصیه شده ت

تر از درصد کم 3ندارد، اما کاهش میزان پروتئین به میزان 
ویژه بر عیار هحد مورد نیاز سبب تضعیف پاسخ ایمنی ب

. ثانویه پادتن دارد
ها بر سیستم ایمنی تأثیر گیاهان دارویی و مشتقات آن

هاي طیور، اغلب در قالب عیار پادتن بر علیه بیماري
هاي مرتبط با سیستم ایمنی مختلف و اوزان نسبی ارگان

مورد ارزیابی قرار ) بورس فابرسیوس، طحال و تیموس(
که شدیج آزمایش حاضر، گزارش مشابه نتا .گرفته است

به عنوان ) اسانس اوکالیپتوس و نعناع(منتوفین مصرف
ویروسبادنبال واکسیناسیونیک مکمل فایتوژنیک به

-جوجهگامبورو در و عفونیبرونشیتنیوکاسل،بیماري

بهبودوایمنیهايپاسخافزایشموجبگوشتیهاي
 Barbour and Danker(شودمیعملکرد سیستم ایمنی

هاي تغذیه شده باالتر بودن عیار پادتن در جوجه.)2005
گر تواند بیانبا مکمل فایتوژنیک نسبت به تیمار شاهد می

محیط،  pHاین نکته باشد که در دستگاه گوارش با کاهش 
 يهایی نظیر گونهشرایط براي رشد و تکثیر باکتري

در و همکاران  Hooper. شودالکتوباسیلوس فراهم می
 يهاي تولید کنندهباکتريکه گزارش کردند  2001سال 

هاي بافت ها توسط سلولاسید الکتیک نظیر الکتوباسیل
-پوششی دستگاه گوارش پرنده جذب شده و به فولیکول

جاآندرشوند؛ کههاي الیه عمقی بافت لنفاوي منتقل
وگرفتهقرارارزیابیموردایمنیهايتوسط سلول

لنفاويهايگرههمانندلنفوئیديهايبافتدرسرانجام
قراراستفادهطحال موردیاویرپیهايپالكبند،روده
ارتباط کردندگزارشادامهدرمحققیناین .گیرندمی

نظیرایمنیهاي سیستمسلولباهاالکتوباسیلمتقابل
-پادتنتولیدبهمنجرتواندمیTهايو سلولماکروفاژها

کند میایفاایمنی پرندهمفیدي براثراتکهشودهایی
)Hong et al. 2012.(

استفاده دست آمده در این آزمایش، ه با توجه به نتایج ب
تر از حد توصیه درصد کم 3(هاي با پروتئین پایین از جیره

سطح توصیه (هاي با پروتئین نرمال جاي جیرهه ب) شده
افزایش ضریب تبدیل سبب کاهش وزن بدن، ) شده

گلیسرید خون و تضعیف پاسخ غذایی، افزایش میزان تري
اثر مکمل فایتوژنیک بر صفات عملکردي  .شودایمنی می

تواند مرتبط با کیفیت مناسب جیره دار نبود که میمعنی
هاي جوجه ياما افزودن مکمل فایتوژنیک به جیره. باشد

با توجه به . بود بهبود پاسخ ایمنی خونی مفیددر گوشتی 
عدم اثر متقابل بین پروتئین جیره و مکمل فایتوژنیک بر 

توان نتیجه گرفت که استفاده از صفات عملکردي می
هاي گوشتیغذایی جوجهيمکمل فایتوژنیک در جیره

هاي کم ثیر مثبتی بر بهبود عملکرد رشد در جیرهأت
. پروتئین ندارد
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Abstract
A total number of 288 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) were used for 42-d 

period to investigate the effect of different levels of dietary protein and phytogenic 
supplementation in the corn-soybean meal based diet on performance, blood biochemistry and 
antibody response. This experiment was conducted in a completely randomized design as 
factorial experiment (3 × 2) with 4 replicates. Treatments consisted of three levels of protein 
(recommended, 1.5 and 3 % lower than recommended level) and 2 levels of phytogenic 
supplementation (0 and 0.1 % of diet). Mean feed intake, weight gains, feed conversion ratio 
were determined at 10, 24 and 42 days of age. Antibody titers against Newcastle and 
infectious bronchitis disease viruses were determined by haemagglutination and Elisa tests, 
respectively, at 27 and 35 days. Blood samples were collected to determine some serum 
biochemical parameters. The results showed that the use of low-protein treatment (3 % lower 
than recommended level) in comparison with normal-protein diets reduced body weight gain 
and secondary antibody response to Newcastle and infectious bronchitis viruses and increased 
feed conversion ratio and blood triglycerides levels (P < 0.05). The effect of phytogenic 
supplementation on performance parameters and blood biochemical parameters were not 
significant. However, phytogenic supplement significantly increased primary antibody tire 
against Newcastle vaccine (P<0.05). Significant interaction between dietary protein and 
phytogenic supplement was observed in term of secondary antibody tire against Newcastle 
vaccine, so that adding phytogenic supplement to the 1.5 % lower dietary protein improved 
the antibody response (P<0.05). Moreover, the serum cholesterol level was significantly 
decreased when phytogenic supplement was included in the low-protein diet. According to the 
results of current study, the use of phytogenic could only improve the antibody response and 
cholesterol metabolism in low-protein diet based on corn-soybean meal diet.

Key words: Dietary protein, Phytogenic, Performance, Blood parameters, Immune system, 
Broilers
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