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 چكيده

خ نی بلدرکین ژاپنای، باا    های  راینجهخاکی بر عملکرز، ییتنم ایمنی و  م م ی ز ایرانی، پ زر رزماری و کرم تأثیر عاارۀ اتان لی بر 
عااارۀ اتاان لی   زرصد  1/0تااز ی با کهار تیمار ) امل  کامالًن مخل ط نر و ماز  زر قالب طرح قطعه ج جۀ بلدرکی 160این از  از 

 قطعاه ج جاه زر هار تکارار     10 اهد( و کهاار تکارار و   تیمار خاکی و  پ زر کرم زرصد 5/0پ زر برگ رزماری،  زرصد 5/0م م،  بر 
علیاه   باازی  اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان ت لید آننی(  P<05/0) خاکی ی ب به  ز عملکرز  د برریی  د  پ زر کرمروز  42مدت  به

ما م با ز    مربا ط باه رزمااری و بار     ترتیاب   و نی کایال باه  بازی علیه آن لا انزا   زار ن  ز  باالترین عیار آننی معنی گل  ل قرمز گ ی ند
(05/0>P رزماری پایف بهنری را زر ایمنی یل لی نشان زاز  )(05/0>P)های  م م و رزماری به جیر ، ی ب به  ز  راینجه ر   ا زوزن ب

گلیترید، کلتنرول و لیپ پروتئین با کگالی کم یرم خ ن را زر مقایته با تیمار  اهد کاهس زاز  خاکی  قط تری خ نی  د و پ زر کرم
(05/0>P)   یپیادهای یارم  ادند  پا زر     م م و رزماری عالو  بر تق یت ییتنم ایمنی ی ب کااهس گلا کز و ل   ننایج نشان زاز که بر

 خ نی زا ت  های  راینجهخاکی عملکرز را به  ز بخشید، ولی اثر کمنری بر به  ز ییتنم ایمنی و  کرم

 گل کز یرم، لیپیدهای یرم  اکتیدانی، خ اص آننی، ایمنی یل لی، ایمنی هم رال ها: واژه كلید
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 مقدمه

 اد زر تغذیاۀ   عنا ان محارس ر   ها به بی تیک این از  از آننی

هاای میکروبای    زلیل بقایای زارویی و ایجاز ی یه حی انی به

  زر ت لیاد  ایت  د  م اجه جامعه اینق ال کاهس بامقاوم 

هاای   منظ ر کااهس بیمااری   طی ر، تق یت ییتنم ایمنی به

ع  نی امری حیاتی ایت  کااهس تخریاب ییتانم ایمنای     

ایاان از  از   راهکااار مهماای زر صاانعت طیاا ر ایاات    

تار ایات و    های غاذایی باا منشاأ ط یعای مطمائن      وزنیا ز

هااای  آور کمنااری زارز  ایاان از  از  اارآورز  تااأثیرات زیااان

ط یعاای و گیاااهی زر تغذیااۀ حیاا انی بیشاانر از ترکی ااات   

 یمیایی ایت و ا زایس این ازۀ مفثر از اجازای جیار  باه    

ا زایس یریع وزن، ت لیاد بااالتر و به ا ز ضاریب ت ادیل      

 (  8مد )انجا غذایی می

ماا م از منااابع غناای ترکی ااات  ن لیااک گیاااهی     باار 

هاای   ویژگای ) الوون ئیدها و اییدهای  ن لیک( ایت کاه  

اکتایدانی، ضادباکنریایی،    منعدزی همچا ن خا اص آننای   

م م  ضدقارکی، ضدالنهابی و محرس ییتنم ایمنی زارز  بر 

زرصاد ایاید   25-30زرصاد رزیان،   40-45حاوی حادوز  

زرصد ترکی ات 5زرصد گرز  و 5، زرصد ایان 10کرب، 

 (  11معدنی و آلی ایت )

 Rosmarinusگیا  رزماری یا اکلیل ک هی )با نام علمی

officinalis L.     از گیاهاان زارویای خاان ازۀ نعناعیاان و از )

اکتایدانی قا ی    منابع مهم ترکی ات  ن لیک با خ اص آننی

 اثاار ماننااد منعاادزی زارویاای تااأثیرات نیکناا هاامایاات  

  عالیاات عااا ی، ر ااد  اااکن ر تحریااک اکتاایدانی، آنناای

 این برای ک دی، تیمی  مهار و ضدویرویی و ضدمیکروبی

 (  5) ایت  د  مشاهد  گیا 

زلیال   باه  Eisenia fetida یخااک  کرمهای اخیر،  زر یال

اکتاایدانی،  خاا اص زرمااانی بتاایاری کاا ن ویژگاای آنناای

ع ضدالنهابی، ضدیرطانی و ضدباکنریایی م رز ت جاه واقا  

(  هدف از انجام پاژوهس حاضار، برریای    18 د  ایت )

 ی ورزماار پا زر   ،یرانا یا یا ز  م م بر تأثیر عاارۀ اتان لی 

 هاای   رایانجه  ی ومنیا تنمیی عملکرز، بر خاکی کرمپ زر 

 ی ایت  ژاپن نیبلدرک زر یخ ن

 

 ها مواد و روش

قطعاه ج جاۀ بلادرکین ژاپنای      160زر تحقیق حاضار، از  

تااز ی با کهار تیمار، کهار  کامالًطرح  زر قالب روز  کی

قطعه ج جه )تعداز متاوی از هار جان ( زر    10تکرار و 

روز زر زاخل ق   این از   د  جیرۀ  42مدت  هر تکرار به

( 15 د  ) غذایی پایه برایاس احنیاجات م از مغذی ت صیه

بارای   UFFDA ا زار نرمو بر پایۀ کنجالۀ ی یا و یرت و با 

 ( 1ظیم  د )جدول زورۀ ر د تن

تیمارهای آزمایشی  امل جیرۀ بدون ا زوزنی ) ااهد(  

ما م،   عااارۀ اتاان لی بار    زرصاد  1/0ی حااوی  ها ر یجو 

خااکی   زرصد پا زر کارم  5/0زرصد پ زر گیا  رزماری، 5/0

با ز  پرنادگان از روز    (رانیا تهران، عت،یط  ۀزیآم  رکت)

 عنا ان  باه  مایاه  ازهای آزمایشی تغذیه  ادند    اول با جیر 

از کندوهای  م م بر ۀ نم ن   د این از  پرکنند اثر و  مازۀ بی

متاانقر زر مناااطق گ ناااگ ن ایاانان خرایااان رضاا ی     

قرار زاز   اد    ریزر زرآوری و ق ل از انجام آزمایس  جمع

باه نتا ت یاک باه پانج         یاپ  و  کنند    ز تا یخت

مااری   بان ت یاط   جاه( مخلا ط و  زر 70ل م م به اتان  )بر 

ی یپانتای ن  زقیقه یکن اخت  اد    90مدت  به لنرای نداو

مانادۀ آن   از بااقی  حاصل ت یط کاغذ صاا ی  یلنار  اد و   

ۀ ریا ج گیری و از این عااار  زر  همانند مرحلۀ ق ل عاار 

م جا ز زر    نا ل  کال  مقادار  ( 2) اد   ایان از   آزمایشای 

یاانجی بااه روش  ازطریااق رنااگ  ااد  ترکی ااات ایاان از 

گاارم  رریاای  ااد و برحتااب میلاای ب یاای کالنی  ااا  اا لین

 یاه  زرآزماایس    ازای هر گرم نم نه بیان  د اییدتانیک به

 باا  حاصل ننایج د و  گزارش ها آن میانگین و انجام تکرار

 اکتایدان  آننای عن ان  ( بهBHT) ب تیلیند ت ل ئن هیدروکتی

 ( 23مقایته  د ) ایناندارز
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 روزگی(1-42) های بلدرچین رشد جوجه  ۀه در دورپای  ۀریج. مواد خوراكی و تركیب شیمیایی 1جدول 

 مقدار )زرصد( م از خ راکی

 70/50 یرت

 52/42 زرصد پروتئین خام(44) ی یاکنجالۀ 

 2 گیاهی روغن

 75/0 کلتیم  ت ات زی

 3/1 کلتیم کربنات

 33/0 نمک طعام

 25/0 1یمکمل وینامین

 25/0 2مکمل معدنی

 13/0 منی نین ا زی ال

 11/0 نترئ نی

 74/1 مایه

     د  محای هم از مغذی 

 2820 ی بر کیل گرم(ل کالریکیاز ) و انرژی قابل ی خت

 33/23 پروتئین خام )زرصد(

 79/0 کلتیم )زرصد(

 31/0 )زرصد( زینرس قابل ت ر 

 49/0 منی نین )زرصد(

 85/0 منی نین+ییتنین )زرصد(

 28/1 لیزین )زرصد(

 04/1 ترئ نین )زرصد(

 15/0 یدیم )زرصد(

: B1، وینامین K3 :IU 2، وینامین E :IU 18، وینامین D3:IU  2000، وینامین A :IU 9000زر هر کیل گرم جیر : وینامین   د  نیتأم  مقازیر 1

IU 1/775 وینامین ،B2 :IU 0/65 وینامین ،B3:IU  9/8 وینامین ،B5 :IU 29/7 وینامین ،B6 :IU 2/94 وینامین ،B9 :IU 1 وینامین ،B12 :IU 

 IU 500 /، و ک لین کلراید:IU 1، وینامین بی تین: 015/0

گارم   میلی 72/0گرم م ،  میلی 10گرم روی،  میلی 84/7گرم آهن،  میلی 50گرم منگنز،  میلی 2/92زر هر کیل گرم جیر :   د  نیتأم  مقازیر 2

 گرم یلنی م میلی 2/0ید، و 
 

  د گیری انداز  ر زر کل زو خ راس بدن، مارف وزن

 آزمایس، زورۀ پایان  د  زر محای ه ضریب ت دیل غذایی و

 از قلب ازطریق و اننخاب قطعه بلدرکین هشت تیمار هر از

های خ ن بارای تعیاین    عمل آمد  نم نه به گیری ها خ ن آن

 برای ایمنی آزمایس  دند  ییتنم ینجس و خ نی ص ات

هاا زر روز   جاه هما رال، ج   ایمنی ییتنم عملکرز برریی

ازطریق قطرۀ کشامی و   B1ه نم با واکتن نی کایل ی یۀ 

( H9N2واکتن زوگانۀ نی کایل آن ل انزا )ی یۀ  21زر روز 

 23صاا رت تزریااق زیرپ یاانی ایماان  اادند  زر روز   بااه

پرندگان علیه بیماری نی کایال باا یا یۀ الیا تا واکتاینه      
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 زطریاق ا آن ل انزا و نی کایل ضدویروس پازتن عیار دند  

 21آگل تینایی ن تعیین  د  زر روزهاای   ا مهار هم آزمایس

زرصد 5 (SRBCگ ی ند ) قرمز گل  ل ژن آننی بار زو 35و 

از  42 د  روز  زر عملۀ یینه تزریق لینر میلی 1/0به میزان 

کماک روش   گیاری  اد و عیاار پاازتن باه      خا ن  پرندگان

ایمنای   یاابی ارز منظ ر به گیری  د  آگل تینایی ن انداز  ا هم

 از پاا  پاانروزگاای، زو پرنااد  از هاار   42 یاال لی زر

 از پر بدونای  ناحیهزر  ،ن اوتم های رنگ با گذاری عالمت

منرمرباع زر طارف    یاک یااننی   تقری ای  متاحت با پ یت

نینروکلروبنازن )حااوی یاک     لینار زی  میلای  05/0 بارایت 

 نینروکلروبنزن( کالس زاز   ادند   لینر زی گرم زر میلی میلی

 از پایس  پ یات  ضاخامت  واکانس،  میزان برریی منظ ر به

   ااد گیااری انااداز  کااالس از پاا  یاااعت 24 و کااالس

روزگی زو پرند  از هر ق ا  بارای تزریاق    42کنین زر  هم

( زر ناحیاۀ پارزۀ   PHA-Mزاخل پ ینی  ین همااگل تنین ) 

 50میکرولینار از محلا ل    50بالی اننخاب  دند  هر پرند  

میکرولینااار باااا ر   50 تنین زر میکروگااارم  ین همااااگل 

 تزریاق،  از پا   یااعت  24 ت ات را زریا ت کارز    نمکی

 برریای  منظا ر  به و  د گیری انداز ، تزریق محل ضخامت

 اخنالف ،یل لی ایمنی ییتنم زر T های یل ل تکایر میزان

 زرنظار  ینجس معیار عن ان به تزریق از بعد و ق ل ضخامت

 پرناد   یاک  تکارار  رها  از روزگای 42 زر(  10)  د گر نه

 گیری  د  انداز  طحال و  ابریتی س ب رس وزن و کشنار

گیری باه عمال    زر پایان زور  از پرندگان هر تکرار خ ن

آمااد  مقاادار کلتاانرول و لیپاا پروتئین بااا کگااالی باااال زر   

کناین   هام  و CHOD-PAPبا روش آنزیمای   های یرم نم نه

 کیاات تجاااری بااا  GPO-PAPگلیتاارید بااا روش   تااری

  مقدار لیپ پروتئین با کگالی کم  د گیری آزم ن انداز  رسپا

هاای   (  زاز 20 اد  محایا ه  اد )    کمک رواباط پیشانهاز   به

ها با آزما ن   تجزیه و میانگین SASا زار آماری  حاصل، با نرم

 ( 21زرصد مقایته  دند )05/0زانکن زر یطح احنمال 

 

 نتایج و بحث

من اااوت باا ز   ااد  محناا ای  ناا ل زر ترکی ااات آزمااایس 

(05/0P<) م م بیشنرین و کرم خاکی کمنرین میزان  ن ل    بر

ما م و رزمااری    (  محن ای  ن ل کل بر 2کل زا نند )جدول 

هاای منعادزی      گزارش(>05/0P)بیشنر ب ز  BHTنت ت به 

 185تااا  99/4زر زمینااۀ میاازان  ناا ل کاال گیااا  رزماااری از 

 (   24وج ز زارز ) ازای هر گرم نم نه گرم اییدگالیک به میلی

 

 شده كل در تركیبات آزمایش لوفن . میزان2جدول 

 ترکی ات
 محن ای  ن ل کل

 گرم اییدتانیک بر گرم( )میلی

 a65/249 م م بر 

 b38/115 رزماری

 d53/31 خاکی کرم

BHT c52/86 

SEM 76/52 

P-value 0001/0 

 a-d :  زار یمعنت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه ( 05/0ایت>P ) 

 SEM ها نیانگیم: خطای معیار 
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م م به منشأ جغرا یایی آن  میزان ترکی ات  ن لیک زر بر 

ازای  گرم اییدگالیک به میلی 302تا  2/31بتنگی زارز و از 

مطالعات محدوزی زرباارۀ   ( 14هر گرم نم نه منغیر ایت )

 کاه میازان   طا ری  میزان  ن ل کل کرم خاکی وج ز زارز، به

و زر کارم   6/220آ ریقاایی     ن ل کل زر کرم خزندۀ  اب 

ازای هار گارم نم ناه     گالیاک باه   گرم ایاید  میلی 247قرمز 

(  زر این آزمایس، محن ای  ن ل کال  3مشاهد   د  ایت )

کمنار با ز  بتایاری از     BHTزار از  ط ر معنی کرم خاکی به

مطالعات نشاان زازناد باین ترکی اات  ن لیاک و خاصایت       

های ط یعی رابطۀ متنقیم وج ز زارز  یدانی  رآورز اکت آننی

اکتیدانی هر کدام از این ما از باه یااخنار     و خاصیت آننی

 ( 24و  14ایت ) ها وابتنه   یمیایی آن

زر کال زور    ا ازایس وزن روزاناه   و مارف خا راس 

  (3های آزمایشای قارار گر ات )جادول      تحت تأثیر گرو 

خاکی زریا ت کرزناد،   مپرندگانی که زر جیرۀ خ ز پ زر کر

مارف خ راس و ا زایس وزن بیشنری زر مقایته با یاایر  

ت اناد   بااالتر مای   وزن سیا ازا   (>05/0Pپرندگان زا نند )

مارف خ راس بیشانر زر ایان گارو  را ت جیاه کناد  اثار       

هاای   زار ن  ز که باا گازارش   تیمارها بر ضریب ت دیل معنی

 ( 1خ انی زارز ) ق لی هم

ازای هاار  خاا راس بااه ۀآزمایشاای هزیناا هااای زر گاارو 

تیماار   زر مقایته باا زار  ط ر غیرمعنی کیل گرم وزن زند  به

م م،   اهد کمنر ب ز  زر مقایته با تیمار  اهد این از  از بر 

خ راس را به  ۀترتیب ت انتت هزین کرم خاکی به و رزماری

ریااال کاااهس زهااد  ایاان اماار  1795 و 1652، 851میاازان 

های آزمایشی بر عملکرز با اد  زر   اثر گرو  ۀجت اند ننی می

زرصد 5/0آزمایشی، این از  از پ زر برگ رزماری به میزان 

های گ  نی، میازان ا ازایس وزن و باازز      ج جه ۀزر جیر

کااه یااط ح باایس از   غااذایی را به اا ز بخشااید، زرحااالی 

ایان از  از   و زرصد، باعث کاهس ر د، باازز  غاذایی  5/0

  گازارش زر تأیید ننایج تحقیق حاضر، (  7م از مغذی  د )

 ۀزرصد رزمااری زر جیار  5/0ا زوزن یط ح  ایت که   د 

های گ  نی مارف خ راس را ا زایس زاز، تغییرات  ج جه

ا زایس وزن کمنر ب ز و ضاریب ت ادیل غاذایی باه میازان      

  ( 25اندکی به  ز یا ت )

 
 های بلدرچین در كل دوره ودر كرم خاكی بر عملکرد جوجهپ و موم، پودر رزماری اتانولی بره ۀعصار ریتأث. 3جدول 

 تیمار
 مارف خ راس

 )گرم زر روز(

 ا زایس وزن

 )گرم زر روز(
 ضریب ت دیل غذایی

ازای  هزینه خ راس به

 هر کیل گرم وزن زند 

 )ریال(

 c08/9 b52/3 58/2 39987 م م بر 

 b58/9 b77/3 54/2 39186 رزماری

 a15/10 a12/4 47/2 39043 خاکی کرم

 bc34/9 b45/3 72/2 40838  اهد

SEM 12/0 08/0 04/0 63/506 

P-value 002/0 003/0 11/0 62/0 

a-b-c زار یمعن: ت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه ( 05/0ایت>P ) 

SEM ها نیانگیم: خطای معیار 
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ماا م زر جیاار ، مااارف خاا راس را زر  ایاان از  از باار 

زهد که با ننایج ایان تحقیاق    ی ا زایس میهای گ  ن ج جه

(  همت  با ننایج ایان تحقیاق، گازارش    22زر تماز ایت )

اثری بر ا ازایس وزن  م م زر طی ر  گرزید که این از  از بر 

ما م بار    (  برخالف این مطالعات، اثر ما ات بار   19ندارز )

هاای   (  جیار  22ا زایس وزن بدن نیز مشاهد   د  ایات ) 

هاای   و جیار  ( 4م م ) زرصد بر 1/0 د  با  بلدرکین مکمل

زرصاد عااارۀ الکلای    25/0و  2/0گ  نی حااوی   ج جۀ 

(  22م م ضاریب ت ادیل غاذایی را به ا ز زاز  ایات )      بر 

ما م   هاای گ نااگ ن زرباارۀ بار      ت اوت زر ننایج آزماایس 

و منشاأ جغرا یاایی آن     د  ت اند نا ی از یطح این از  می

رم خاکی زر به  ز عملکرز ق الً نیز تأثیر پ زر ک ( 11با د )

خاکی حاوی هیچ ماازۀ   پ زر کرم(  18مشاهد   د  ایت )

ضاادمغذی نیتاات کااه باعااث کاااهس عملکاارز ر ااد زر  

 اد    های تغذیه   زر بلدرکین(18)های گ  نی   ز  ج جه

خاکی ا زایس وزن و  زرصد پ زر کرم10های حاوی  با جیر 

زر مقابال ا ازوزن    ( 16ضریب ت دیل غذایی به  ز یا ات ) 

زاری بار ا ازایس    زرصد اثر معنی5خاکی تا یطح  پ زر کرم

 (  17های گ  نی ندا ت ) وزن بدن و عملکرز ج جه

باازی علیاه    اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان ت لید آننای 

(  عیااار 4زار ن اا ز )جاادول  گل اا ل قرمااز گ یاا ند معناای

وی بازی علیاه نی کایال زر پرنادگانی کاه جیارۀ حاا       آننی

ماا م زریا اات کرزنااد، باااالتر از یااایر پرناادگان باا ز   باار 

(05/0P<عیار آننی  )   بازی علیه آن ل انزا زر پرندگانی که باا

جیرۀ حااوی رزمااری تغذیاه  ادند از پرنادگان  ااهد و       

پرندگانی که پ زر کرم خاکی زر جیرۀ خ ز زریا ت کرزند، 

 ( >05/0Pبیشنر ب ز )

هاای   کاه زر آزماایس   ط یعای ایات   ای م م  رآورز  بر 

منعدزی اثر آن بر ییتنم ایمنی برای ماال ا ازایس  عالیات   

زو، و  ایننرلاا کینیااک،  ماکرو اااژ، ا اازایس ایننرلاا کین  

زر این زمیناه، ا ازایس     آ کار  د  ایت کهار ایننرل کین

هاا ممکان ایات     پایف ایمنی هم رال زر ج جۀ بلادرکین 

یرا واضح ایت کاه  ها با د، ز مرت ط با ترکی ی از این پایف

هاا   ییتنم ایمنی، ت یاط ایان یااین کاین    Bهای  لن  ییت

ها به ت لیاد     ز و یپ  با تغییر زر پالیمایل تحریک می

ما م تاا یاطح     انجامد  زر آزمایشی، با ا زایس بر  پازتن می

و  21ویااروس نی کایاال زر  عیااار پااازتن ضااد زرصااد 4/0

 ن  د  روزگی ا زایس و یط ح باالتر م جب کاهس آ42

 
 پاسخ ایمنی همورال بر خاكی پودر كرم و موم، پودر رزماری اتانولی بره ۀعصار اثر. 4جدول 

 تیمار
عیار پازتن علیه 

 *نی کایل

عیار پازتن علیه 

 *آن ل انزا

عیار پازتن علیه 

SRBC
** 

 a6 ab50/3 5/1 م م بر 

 c3 a25/4 0/2 رزماری

 b4 b25/3 25/2 خاکی کرم

 bc5/3 c2 5/1  اهد

SEM 31/0 25/0 08/0 

P-value 0001/0 0018/0 14/0 
ac  زار یمعن: ت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه ( 05/0ایت>P ) 

  ایت کرز  یریگ سیپ  نیناییهماگل ت از که یرقن زو یا نم زر نمیلگار عک : *
  ایت زا نه کامل  نیناییهماگل ت که یرقن یزو  نایم زر نمیلگار عک : **

SEM ها نیانگیم: خطای معیار 
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م م زر جیر ، عیاار پاازتن    همچنین با ا زایس یطح بر 

روزگی ا زایس یا ت کاه  42و  21ضدویروس آن ل انزا زر 

(  ا ازوزن  2آمد  تا حدوزی مطابقت زارز ) زیت با ننیجۀ به

های ج ان، اثری بر ا ازایس   عاارۀ رزماری به جیرۀ م ش

 زر یمناایا تاانمیی به اا ز دارز  عالیاات ییتاانم ایمناای ناا

 تیا جمع کاهس با احنماالً ییزارو اهانیگ یحاو یمارهایت

  ازایس ا باه  هکهمرا  ایت  گ ارش زینگا  ممر یکروبیم

 ( 5کند ) کمک می ها ج جه یمنیا و ییالمن یطح

اکتایدانی گیاهاان زارویای نیاز زر کااهس       ماهیت آننی

عملکارز  زای محیطای و به ا ز    تأثیرات من ی ع امل تانس 

های گ ناگ ن  ییتنم ایمنی بدن برای م ارز  با ان اع بیماری

خاکی تأثیرات ضاد میکروبای،    (  کرم8پیشنهاز  د  ایت )

اثر متنقیم آن بر ییتنم  اکتیدانی و ضدالنهابی زارز و آننی

هاای لن ااوی و    ایمنی ممکن ایت مرب ط به تحریک با ت

ت میکروبای  متانقیم آن ازطریاق تغییار زر جمعیا      اثر غیار 

 ( 18)زینگا  گ ارش با د 

میاازان تغییاار ضااخامت پاارزۀ بااالی زر پایااف بااه تزریااق 

زر پرندگانی که با جیرۀ حاوی رزماری تغذیه   ین هماگل تنین

  زر پرندگانی که (P<05/0) دند، بیشنر از یایر پرندگان ب ز 

 باه  پ یت پایف زانیمپ زر رزماری زریا ت کرزند، بیشنرین 

DNCB  های حاوی عاارۀ اتان لی  کنین جیر   د  هم مشاهد

پایف بیشانری   DNCBخاکی زر کالس با  م م و پ زر کرم بر 

  (P<05/0)را زر مقایته با گرو   اهد نشان زازند 

 طا ر  باه  Tهاای   باه یال ل   اتااال  باا   ین همااگل تنین  

 باعاث  همچناین   ا ز   مای  هاا  آن تحریاک  باعث غیرمتنقیم

 پایاف  باه  کاه   ا ز  مای  پ ینی های بازو یل  دید حتاییت

انجاماد  بارخالف    می  ین هماگل تنین به ت رمی پ یت نت ت

(، زر آزمایس حاضر رزماری تحت  رایط 5ها ) برخی گزارش

بدون اینرس ت انتت ییتنم ایمنای یال لی را به ا ز زهاد      

م م هم ایمنی یال لی و هام ایمنای هما رال را تحریاک       بر 

تحریک ییتنم ایمنی یال لی   (  گزار ی زر زمینۀ11کند ) می

خاکی وج ز ندارز، ولی اثر ما ات آن بار ییتانم     با پ زر کرم

اکتیدانی آن  تأثیرات ضدمیکروبی و آننی زلیل ت اند به ایمنی می

پایاف   زاللات بار   DNCBباا نی نا ای از    تا رم  ( 18با د )

 های ها و یل ل هنرو یل تجمع وایطۀ به محل ل این به ها ج جه

 ن اا ی علاات پ یاات بااه کااالس ناحیااۀ زر ای هتاانه تااک

 (  10هایت ) لن  ییت ای و کندهتنه های گران ل ییت

هاای   وزن نت ی ب رس  ابریتای س تحات تاأثیر گارو     

آزمایشی قرار نگر ت، اما وزن نت ی طحال زر پرندگانی کاه  

های حاوی ا زوزنی تغذیه  دند، از پرنادگان  ااهد    با جیر 

طحال زومین اندام لن ااوی    (5)جدول  (P<05/0)بیشنر ب ز 

زهاد  طحاال زر    ایت که زر برابر پازگن زر یرم واکنس می

باین میازان   ت لید پازتن و ایمنی با وایطۀ یل لی نقس زارز  

متانقیمی   ۀرابطا  تق یات ییتانم ایمنای   م م زر جیر  و  بر 

غاذایی   ۀما م زر جیار   وج ز زارز و زر زمان ایان از  از بار   

گارو   ااهد    زر مقایته بالن اوی  زغدیایر  و تیم س ۀانداز

هاای لن  ئیادی زر    (  وزن نتا ی انادام  2از )زا زایس نشاان  

زرصد رزمااری ا ازایس یا ات    5/0 د  با  های تغذیه ج جه

ها و  الون ئیادها ازطریاق     ن ل های غنی از پلی (   رآورز 7)

کمکاای،  Tهااای  هااای ایمناای  ااامل یاال ل ا اازایس یاال ل

هاای زنادرینی    ماکرو اژها و یل لهای کشندۀ ط یعی،  یل ل

یر و طحال، یا ب تحریاک ییتانم ایمنای      های پی زر پالس

ت انند با ماکرو اژهاا   های زندرینی بالب نیز می یل ل   ند  می

بارای   Bهاای   و یال ل   هاا  تحریک آزازیازی یین کین برای

 ( 9) زا نه با ند برهمکنس پازتنتحریک تشکیل 

هاایی باا    و لیپا پروتئین گلیترید  غلظت کلتنرول، تری

های حااوی پا زر    کگالی کم زر خ ن پرندگانی که با جیر 

م م تغذیه  ادند، کمنار از    خاکی، پ زر رزماری، یا بر  کرم

  کمنارین میازان   (6( )جدول P<05/0)پرندگان  اهد ب ز 

ترتیب زر پرنادگان مربا ط باه     گلیترید به کلتنرول و تری

د   د که از این نظار باا   م م و رزماری مشاه تیمارهای بر 

 ( P<05/0همدیگر و با یایر تیمارها ت اوت زا نند )
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 های لنفاوی پاسخ ایمنی سلولی و اندام برموم، پودر رزماری و پودر كرم خاكی  عصارۀ اتانولی بره اثر. 5جدول 

 تیمار

 ا زایس پایف پ یت

 )زرصد ا زایس(

 های لن  ییدی وزن نت ی اندام

 (بدن زنو گرم 100 زر گرم)

PHA DNCB ب رس  ابریتی س طحال 

 b78/0 b81/1 a094/0 103/0 م م بر 

 a08/1 a10/2 b084/0 111/0 رزماری

 b72/0 b93/1 ab088/0 115/0 خاکی کرم

 b74/0 c55/1 c073/0 107/0  اهد

SEM 040/0 055/0 002/0 002/0 

P-value 0001/0 0001/0 0001/0 1717/0 

ac زار یمعنزر هر ین ن با حروف نامشابه : ت اوت ارقام ( 05/0ایت>P ) 

SEM ها نیانگیم: خطای معیار 

 
 لیتر(  گرم در دسی های خون )میلی پودر كرم خاكی بر فراسنجه و موم، پودر رزماری اتانولی بره ۀ. اثر عصار6جدول 

 کگال لیپ پروتئین کم لیپ پروتئین پر کگال کلتنرول دیتریگل یتر گل کز تیمار

 b87/183 d53/157 d05/131 b01/48 c82/53 م م بر 

 b88/185 c08/191 c53/157 a81/57 b11/62 رزماری

 a10/204 b26/201 b55/171 a60/62 b71/68 خاکی کرم

 a51/206 a71/215 a24/182 a88/57 a33/84  اهد

SEM 07/3 71/5 13/5 76/1 06/3 

P-value 0007/0 0001/0 0001/0 0088/0 0001/0 

ad زار یمعن:: ت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه ( 05/0ایت>P ) 

SEM ها نیانگیم: خطای معیار 

 

غلظت گل گز زر خ ن پرندگانی کاه باا جیارۀ حااوی     

م م تغذیه  دند، کمنار از یاایر پرنادگان     رزماری و یا بر 

های گ ناگ ن نشان زاز که مارف  (  آزمایسP<05/0ب ز )

م م به کااهس یاط ح کلتانرول،     گیاهی و بر  های عاار 

 (  تاأثیرات 6انجاماد )  گلیتارید پالیاما مای    گل کز و تاری 

 اثاار بااه تاا ان یماا راماا م و رزماااری  باار  کیتاامیپ گلیه

 زاز نت ت آن زر م ج ز دییی الون   اتیترک یدانیاکت یآنن

 کااهس  م جاب  و ی زارناد دانیاکتا  یآنن اثر دهایی الون  و

اکتایدان م جا ز زر    د  ترکی اات آننای    ن می خ ن گل کز

هااای ط یعاای جااذب گلاا کز را زر روز  کاااهس    اارآورز 

هاای گ ار ای    زهند، ایان اثار احنمااالً باا مهاار آنازیم       می

گل ک زیداز که زر هیدرولیز کرب هیدرات  ا آمیالز و آل ا ا آل ا

 رکت زارند، مهار اننقال گل کز از غشاای روزۀ باریاک، و   

تخلیاۀ محن یاات معاد  باه روزۀ باریاک      تأخیراناداخنن   به

انتا لینی   های گیاهی اثر   ه اکتیدان گیرز  آننی ص رت می

هاای محیطای ا ازایس     زارند و جذب گلا کز را زر با ات  
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 های بنای ها با تأثیر بر یل ل اکتیدان کنین آننی زهند  هم می

جزایر النگرهان  م جب ا زایس انت لین و کاهس گل کز  

 هااای گ  اانی بااا یااۀ ج جاه تغذ(  12)  اا ند زر بادن ماای 

 ایمحنا   و کال  دیا پیل گلا کز،  زانیا م یرزماار زرصد 5/0

 (  7)زاز  کاهس یرم را کلتنرول

هاای   خاکی بر  راینجه تحقیقاتی زر زمینۀ اثر پ زر کرم

اکتیدانی و مقازیر بااالی   خ نی وج ز ندارز ولی تأثیر آننی

م (  مکانیتا 18ترکی ات  ن لیک آن مشخص  اد  ایات )  

اکتاایدان زر کاااهس لیپیاادها و    عماال ترکی ااات آنناای  

ها ازطریق مهاار بی یاننز کلتانرول و ا ازایس      لیپ پروتئین

کناین ا ازایس    ت دیل کلتنرول به اییدهای ص راوی، هام 

 عالیت لیپا پروتئین لیپااز ایات، باه ایان ترتیاب غلظات        

هاا ایات    زهندۀ لیپا پروتئین  کلتنرول که از اجزای تشکیل

ها نیز کاینه  و زر پی آن از یننز لیپ پروتئین یابد کاهس می

کنندۀ کاهس کلتانرول     ز  این یازوکار احنماالً ت جیه می

ها زر مطالعۀ حاضار ایات  از طارف زیگار،      و لیپ پروتئین

لیپاا پروتئین بااا کگااالی باااال غناای از پااروتئین و حاااوی  

کلتاانرول کماای ایاات  آناازیم لتااینین کلتاانرول آیاایل  

یاز لیپا پروتئین باا کگاالی     یرات تاز  ترانت راز زر یطح

ماندۀ  یل میکرون و  باال، کلتنرول و  ت اتیدیل ک لین باقی

لیپ پروتئین با کگالی بتیار کم را باه ایانرهای کلتانرول    

کند تا لیپ پروتئین با کگالی باال ایجااز  ا ز  باا     ت دیل می

ها یاخت لیپا پروتئین باا کگاالی      دن این لیپ پروتئین کم

کننادۀ کااهس    ت اناد ت جیاه   یابد  این امر می کاهس می باال

لیپ پروتئین با کگالی باال زر پرندگانی کاه زر جیارۀ خا ز    

 (  13م م زریا ت کرزند، با د ) بر 

ما م و   ننایج حاصل از تحقیق حاضر نشان زاز کاه بار   

رزماااری   ناا ل کاال بیشاانری زارنااد و زرننیجااه ایاان اماار 

انی بیشانر را زر ایان ترکی اات    اکتاید  ت اند  عالیت آننی می

 پا زر  از این از  سیآزما نیا های ا نهی برایاست جیه کند  

   ز عملکرز به  ز ی ب ت اند یم  ریط ۀریج زر یخاک کرم

 داناکتای  یآننا  عنا ان  به م م بر  و یرزمار از ت ان یم زین و

 و یماان ع  هاای  داناکتای  یآنن منایب ینیگزیجا و یعیط 

 سیا ازا  باا  کاه  زکر این از   ریط صنعت رز ها کی تبی یآنن

 باروز  از یریجلا گ  زر یمهما  عامال  ت اند یم یمنیا یطح

  ز    ریط زر جیرا های یماریب از یبرخ

 

 قدردانیتشكر و 

خاکی  زلیل اهدای کرم وییله از  رکت آمیزۀ ط یعت به بدین

   ز   قدرزانی می
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