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چكيده
تأثیر عاارۀ اتان لی بر م م ی ز ایرانی ،پ زر رزماری و کرمخاکی بر عملکرز ،ییتنم ایمنی و راینجههای خ نی بلدرکین ژاپنای ،باا
این از از  160قطعه ج جۀ بلدرکین مخل ط نر و ماز زر قالب طرح کامالً تااز ی با کهار تیمار ( امل  0/1زرصد عااارۀ اتاان لی
بر م م 0/5 ،زرصد پ زر برگ رزماری 0/5 ،زرصد پ زر کرمخاکی و تیمار اهد) و کهاار تکارار و  10قطعاه ج جاه زر هار تکارار

بهمدت  42روز برریی د پ زر کرمخاکی ی ب به ز عملکرز د ( )P>0/05اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان ت لید آننیباازی علیاه
گل ل قرمز گ ی ند معنیزار ن ز باالترین عیار آننیبازی علیه آن لا انزا و نی کایال باهترتیاب مربا ط باه رزمااری و بار ما م با ز

( )P>0/05رزماری پایف بهنری را زر ایمنی یل لی نشان زاز ( )P>0/05ا زوزن بر م م و رزماری به جیر  ،ی ب به ز راینجههای
خ نی د و پ زر کرمخاکی قط تریگلیترید ،کلتنرول و لیپ پروتئین با کگالی کم یرم خ ن را زر مقایته با تیمار اهد کاهس زاز

( )P>0/05ننایج نشان زاز که بر م م و رزماری عالو بر تق یت ییتنم ایمنی ی ب کااهس گلا کز و لیپیادهای یارم ادند پا زر
کرمخاکی عملکرز را به ز بخشید ،ولی اثر کمنری بر به ز ییتنم ایمنی و راینجههای خ نی زا ت
كلیدواژهها :ایمنی یل لی ،ایمنی هم رال ،خ اص آننیاکتیدانی ،گل کز یرم ،لیپیدهای یرم
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مقدمه

تأثیر عاارۀ اتان لی بر م م یا ز ایرانای ،پا زر رزمااری و

این از از آننیبی تیکها بهعنا ان محارس ر اد زر تغذیاۀ

پ زر کرمخاکی بر عملکرز ،ییتنم ایمنی و رایانجههاای

حی انی بهزلیل بقایای زارویی و ایجاز ی یههاای میکروبای

خ نی زر بلدرکین ژاپنی ایت

مقاوم با کاهس اینق ال جامعه م اجه د ایت زر ت لیاد
طی ر ،تق یت ییتنم ایمنی بهمنظ ر کااهس بیمااریهاای

مواد و روشها

ع نی امری حیاتی ایت کااهس تخریاب ییتانم ایمنای

زر تحقیق حاضار ،از  160قطعاه ج جاۀ بلادرکین ژاپنای

راهکااار مهماای زر صاانعت طیاا ر ایاات ایاان از از

یک روز زر قالب طرح کامالً تااز ی با کهار تیمار ،کهار

ا زوزنیهای غاذایی باا منشاأ ط یعای مطمائنتار ایات و

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

تااأثیرات زیااانآور کمنااری زارز ایاان از از اارآورز هااای

هر تکرار بهمدت  42روز زر زاخل ق

د جیرۀ

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

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

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

و بر پایۀ کنجالۀ ی یا و یرت و با نرما زار  UFFDAبارای

این از

زورۀ ر د تنظیم د (جدول )1

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

تیمارهای آزمایشی امل جیرۀ بدون ا زوزنی ( ااهد)

غذایی میانجامد ()8
باار ماا م از منااابع غناای ترکی ااات ن لیااک گیاااهی

و جیر های حااوی 0/1زرصاد عااارۀ اتاان لی بار ما م،

( الوون ئیدها و اییدهای ن لیک) ایت کاه ویژگایهاای

0/5زرصد پ زر گیا رزماری0/5 ،زرصد پا زر کارمخااکی
( رکت آمیزۀ ط یعت ،تهران ،ایران) با ز پرنادگان از روز

منعدزی همچا ن خا اص آننایاکتایدانی ،ضادباکنریایی،

اول با جیر های آزمایشی تغذیه ادند از مایاه باهعنا ان

ضدقارکی ،ضدالنهابی و محرس ییتنم ایمنی زارز بر م م

مازۀ بیاثر و پرکنند این از

حاوی حادوز 40-45زرصاد رزیان25-30 ،زرصاد ایاید

متاانقر زر مناااطق گ ناااگ ن ایاانان خرایااان رضاا ی

کرب10 ،زرصد ایان 5 ،زرصد گرز و 5زرصد ترکی ات

جمعآوری و ق ل از انجام آزمایس زر ریزر قرار زاز

معدنی و آلی ایت ()11

تا یخت و کنند

گیا رزماری یا اکلیل ک هی (با نام علمی Rosmarinus

ز یاپ

اد

باه نتا ت یاک باه پانج

(بر م م به اتان ل  70زرجاه) مخلا ط و ت یاط بانمااری

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

اولنرای ند بهمدت  90زقیقه یکن اخت اد ی یپانتای ن

منابع مهم ترکی ات ن لیک با خ اص آننیاکتایدانی قا ی

حاصل ت یط کاغذ صاا ی یلنار اد و از بااقیمانادۀ آن

ایاات هاامکن این تااأثیرات زارویاای منعاادزی ماننااد اثاار

همانند مرحلۀ ق ل عاار گیری و از این عااار زر جیارۀ

آنناایاکتاایدانی ،تحریااک اااکن ر ر ااد عا ا ی ،عالیاات

آزمایشای ایان از

ضدمیکروبی و ضدویرویی و مهار یمیت ک دی ،برای این
گیا مشاهد

د نم نۀ بر م م از کندوهای

اد ( )2مقادار کال نا ل م جا ز زر

ترکی ااات ایاان از ااد ازطریااق رنااگیاانجی بااه روش

د ایت ()5

ا لینا ایاای کالنی برریاای ااد و برحتااب میلاایگاارم

زر یالهای اخیر ،کرمخااکی  Eisenia fetidaباهزلیال

اییدتانیک بهازای هر گرم نم نه بیان د آزماایس زر یاه

خا اص زرمااانی بتاایاری کا ن ویژگاای آنناایاکتاایدانی،

تکرار انجام و میانگین آنها گزارش د و ننایج حاصل باا

ضدالنهابی ،ضدیرطانی و ضدباکنریایی م رز ت جاه واقاع

هیدروکتی ت ل ئن ب تیلیند ( )BHTبهعن ان آننایاکتایدان

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

ایناندارز مقایته د ()23
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرۀ پایه در دورۀ رشد جوجههای بلدرچین (1-42روزگی)

مقدار (زرصد)

م از خ راکی
یرت

50/70

کنجالۀ ی یا (44زرصد پروتئین خام)

42/52
2

روغن گیاهی
زیکلتیم ت ات

0/75

کربنات کلتیم

1/3

نمک طعام

0/33
1

0/25

مکمل وینامینی
2

0/25

زی الامنی نین

0/13

ترئ نین

0/11

مایه

1/74

مکمل معدنی

م از مغذی محای ه د
انرژی قابل ی ختویاز (کیل کالری بر کیل گرم)

2820

پروتئین خام (زرصد)

23/33

کلتیم (زرصد)

0/79

ت ر قابلزینرس (زرصد)

0/31

منی نین (زرصد)

0/49

منی نین+ییتنین (زرصد)

0/85

لیزین (زرصد)

1/28

ترئ نین (زرصد)

1/04

یدیم (زرصد)

0/15

 1مقازیر تأمین د زر هر کیل گرم جیر  :وینامین  ،9000 IU :Aوینامین  ،2000 IU :D3وینامین  ،18 IU :Eوینامین  ،2 IU :K3وینامین :B1
 ،775/1 IUوینامین  ،65/0 IU :B2وینامین  ،8/9 IU :B3وینامین  ،7/29 IU :B5وینامین  ،94/2 IU :B6وینامین  ،1 IU :B9وینامین

IU :B12

 ،0/015وینامین بی تین ،/1 IU :و ک لین کلراید500 IU :
 2مقازیر تأمین د زر هر کیل گرم جیر  92/2 :میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 7/84 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم م  0/72 ،میلیگارم
ید ،و  0/2میلیگرم یلنی م

وزن بدن ،مارف خ راس زر کل زور انداز گیری د

برریی عملکرز ییتنم ایمنی هما رال ،ج جاههاا زر روز

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

ه نم با واکتن نی کایل ی یۀ  B1ازطریق قطرۀ کشامی و

از هر تیمار هشت قطعه بلدرکین اننخاب و ازطریق قلب از

زر روز  21واکتن زوگانۀ نی کایل آن ل انزا (ی یۀ )H9N2

آنها خ نگیری به عمل آمد نم نههای خ ن بارای تعیاین

بااهصاا رت تزریااق زیرپ یاانی ایماان اادند زر روز 23

ص ات خ نی و ینجس ییتنم ایمنی آزمایس دند برای

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

ضخامت ق ل و بعد از تزریق بهعن ان معیار ینجس زرنظار

آزمایس مهار هما آگل تینایی ن تعیین د زر روزهاای 21

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

و  35زو بار آننیژن گل ل قرمز گ ی ند (5 )SRBCزرصد

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

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

زر پایان زور از پرندگان هر تکرار خ نگیری باه عمال

پرندگان خا نگیاری اد و عیاار پاازتن باهکماک روش

آمااد مقاادار کلتاانرول و لیپ ا پروتئین بااا کگااالی باااال زر

هماآگل تینایی ن انداز گیری د بهمنظ ر ارزیاابی ایمنای

نم نههای یرم با روش آنزیمای  CHOD-PAPو هامکناین

از

تااریگلیتاارید بااا روش  GPO-PAPبااا کیاات تجاااری

عالمتگذاری با رنگهای من اوت ،زر ناحیهای بدون پر از

پارسآزم ن انداز گیری د مقدار لیپ پروتئین با کگالی کم

پ یت با متاحت تقری ای یاک یااننیمنرمرباع زر طارف

بهکمک رواباط پیشانهاز اد محایا ه اد ( )20زاز هاای

رایت با  0/05میلایلینار زینینروکلروبنازن (حااوی یاک

حاصل ،با نرما زار آماری  SASتجزیه و میانگینها با آزما ن

یاال لی زر 42روزگاای ،زو پرنااد از هاار پاان پاا

میلیگرم زر میلیلینر زینینروکلروبنزن) کالس زاز

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

ادند

بهمنظ ر برریی میزان واکانس ،ضاخامت پ یات پایس از
کااالس و  24یاااعت پ ا

از کااالس انااداز گیااری ااد

همکنین زر 42روزگی زو پرند از هر ق ا

نتایج و بحث

بارای تزریاق

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

زاخل پ ینی ین همااگل تنین ( )PHA-Mزر ناحیاۀ پارزۀ

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

بالی اننخاب دند هر پرند  50میکرولینار از محلا ل 50

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

میکروگااارم ین همااااگل تنین زر  50میکرولینااار باااا ر

نت ت به  BHTبیشنر ب ز ( )P<0/05گزارشهاای منعادزی

از تزریاق،

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

نمکی ت ات را زریا ت کارز  24یااعت پا

ضخامت محل تزریق ،انداز گیری د و بهمنظا ر برریای

میلیگرم اییدگالیک بهازای هر گرم نم نه وج ز زارز ()24

میزان تکایر یل لهای  Tزر ییتنم ایمنی یل لی ،اخنالف
جدول  .2میزان فنول كل در تركیبات آزمایششده

محن ای ن ل کل

ترکی ات

(میلیگرم اییدتانیک بر گرم)

بر م م

249/65a

رزماری

b

115/38

کرمخاکی

31/53d

BHT

86/52c

SEM

52/76

P-value

0/0001

 :a-dت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها
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تیمارها بر ضریب ت دیل معنیزار ن ز که باا گازارشهاای

میزان ترکی ات ن لیک زر بر م م به منشأ جغرا یایی آن

ق لی همخ انی زارز ()1

بتنگی زارز و از  31/2تا  302میلیگرم اییدگالیک بهازای
هر گرم نم نه منغیر ایت ( )14مطالعات محدوزی زرباارۀ

زر گاارو هااای آزمایشاای هزین اۀ خ ا راس بااهازای هاار

میزان ن ل کل کرم خاکی وج ز زارز ،بهطا ریکاه میازان

کیل گرم وزن زند بهط ر غیرمعنیزار زر مقایته باا تیماار

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

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

قرمز  247میلیگرم ایایدگالیاک باهازای هار گارم نم ناه

رزماری و کرم خاکی بهترتیب ت انتت هزینۀ خ راس را به

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

میاازان  1652 ،851و  1795ریااال کاااهس زهااد ایاان اماار

کرم خاکی بهط ر معنیزار از  BHTکمنار با ز بتایاری از

میت اند ننیجۀ اثر گرو های آزمایشی بر عملکرز با اد زر

مطالعات نشاان زازناد باین ترکی اات ن لیاک و خاصایت

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

آننیاکتیدانی رآورز های ط یعی رابطۀ متنقیم وج ز زارز

زر جیرۀ ج جههای گ نی ،میازان ا ازایس وزن و باازز

و خاصیت آننیاکتیدانی هر کدام از این ما از باه یااخنار

غااذایی را به اا ز بخشااید ،زرحااالیکااه یااط ح باایس از

مشاهد

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

یمیایی آنها وابتنه ایت ( 14و )24
مارف خا راس و ا ازایس وزن روزاناه زر کال زور

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

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

د ایت که ا زوزن یط ح 0/5زرصد رزمااری زر جیارۀ

پرندگانی که زر جیرۀ خ ز پ زر کرمخاکی زریا ت کرزناد،

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

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

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

پرندگان زا نند ( )P<0/05ا ازایس وزن بااالتر مایت اناد

اندکی به ز یا ت ()25

مارف خ راس بیشانر زر ایان گارو را ت جیاه کناد اثار
جدول  .3تأثیر عصارۀ اتانولی برهموم ،پودر رزماری و پودر كرم خاكی بر عملکرد جوجههای بلدرچین در كل دوره

تیمار

مارف خ راس

ا زایس وزن

(گرم زر روز)

(گرم زر روز)

هزینه خ راس بهازای
ضریب ت دیل غذایی

هر کیل گرم وزن زند
(ریال)

بر م م

9/08c

3/52b

2/58

39987

رزماری

9/58b

3/77b

2/54

39186

کرمخاکی

10/15a

4/12a

2/47

39043

اهد

9/34bc

3/45b

2/72

40838

SEM

0/12

0/08

0/04

506/63

P-value

0/002

0/003

0/11

0/62

 :a-b-cت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها
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ایاان از از باار ما م زر جیاار  ،مااارف خا راس را زر

اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان ت لید آننایباازی علیاه

ج جههای گ نی ا زایس میزهد که با ننایج ایان تحقیاق

گل ا ل قرمااز گ ی ا ند معناایزار ن ا ز (جاادول  )4عیااار

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

آننیبازی علیاه نی کایال زر پرنادگانی کاه جیارۀ حااوی

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

باار م ا م زریا اات کرزنااد ،باااالتر از یااایر پرناادگان ب ا ز

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

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

د ایات ( )22جیار هاای

جیرۀ حااوی رزمااری تغذیاه ادند از پرنادگان ااهد و

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

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

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

بیشنر ب ز ()P<0/05

ا زایس وزن بدن نیز مشاهد

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

بر م م رآورز ای ط یعای ایات کاه زر آزماایسهاای

ت اوت زر ننایج آزماایسهاای گ نااگ ن زرباارۀ بار ما م

منعدزی اثر آن بر ییتنم ایمنی برای ماال ا ازایس عالیات

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

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

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

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

د ایت ( )18پ زر کرمخاکی حاوی هیچ ماازۀ

پایف ایمنی هم رال زر ج جۀ بلادرکینهاا ممکان ایات

ضاادمغذی نیتاات کااه باعااث کاااهس عملکاارز ر ااد زر

مرت ط با ترکی ی از این پایفها با د ،زیرا واضح ایت کاه

ز ( )18زر بلدرکینهای تغذیه اد

لن ییتهای  Bییتنم ایمنی ،ت یاط ایان یااین کاینهاا

با جیر های حاوی 10زرصد پ زر کرمخاکی ا زایس وزن و

تحریک می ز و یپ

با تغییر زر پالیمایلها به ت لیاد

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

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

پ زر کرمخاکی تا یطح 5زرصد اثر معنیزاری بار ا ازایس

 0/4زرصااد عیااار پااازتن ضاادویااروس نی کایاال زر  21و

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

42روزگی ا زایس و یط ح باالتر م جب کاهس آن د

مشاهد

ج جههای گ نی

جدول  .4اثر عصارۀ اتانولی برهموم ،پودر رزماری و پودر كرمخاكی بر پاسخ ایمنی همورال

تیمار

عیار پازتن علیه
نی کایل

عیار پازتن علیه

*

آن ل انزا

*

عیار پازتن علیه
SRBC

بر م م

6a

3/50ab

1/5

رزماری

3c

4/25a

2/0

کرمخاکی

b

b

3/25

2/25

اهد

3/5bc

2c

1/5

SEM

0/31

0/25

0/08

0/0001

0/0018

0/14

P-value

4

**

 : acت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
* :عک لگارینم زر م نای زو رقنی که از هماگل تینایی ن پیسگیری کرز ایت
** :عک لگارینم زر م نای زوی رقنی که هماگل تینایی ن کامل زا نه ایت
 :SEMخطای معیار میانگینها
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همچنین با ا زایس یطح بر م م زر جیر  ،عیاار پاازتن

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

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

ایمنی میت اند بهزلیل تأثیرات ضدمیکروبی و آننیاکتیدانی آن

با ننیجۀ بهزیتآمد تا حدوزی مطابقت زارز ( )2ا ازوزن

با د ( )18تا رم باا نی نا ای از  DNCBزاللات بار پایاف

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

ج جهها به این محل ل بهوایطۀ تجمع هنرو یلها و یل لهای

عالیاات ییتاانم ایمناای ن ادارز به ا ز ییتاانم ایمن ای زر

تااکهتاانهای زر ناحیااۀ کااالس پ یاات بااهعلاات ن ا ی

تیمارهای حاوی گیاهان زارویی احنماالً با کاهس جمعیات

گران ل ییتهای کندهتنهای و لن ییتهایت ()10
وزن نت ی ب رس ابریتای س تحات تاأثیر گارو هاای

میکروبی ممر زینگا گ ارش همرا ایت که باه ا ازایس

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

یطح یالمنی و ایمنی ج جهها کمک میکند ()5
ماهیت آننیاکتایدانی گیاهاان زارویای نیاز زر کااهس

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

تأثیرات من ی ع امل تانسزای محیطای و به ا ز عملکارز

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

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

ایت که زر برابر پازگن زر یرم واکنس میزهاد طحاال زر

پیشنهاز د ایت ( )8کرمخاکی تأثیرات ضاد میکروبای،

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

آننیاکتیدانی و ضدالنهابی زارز و اثر متنقیم آن بر ییتنم

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

ایمنی ممکن ایت مرب ط به تحریک با تهاای لن ااوی و

وج ز زارز و زر زمان ایان از از بار ما م زر جیارۀ غاذایی

اثر غیارمتانقیم آن ازطریاق تغییار زر جمعیات میکروبای

اندازۀ تیم س و یایر غدز لن اوی زر مقایته با گارو

ااهد

زینگا گ ارش با د ()18

ا زایس نشاان زاز ( )2وزن نتا ی انادامهاای لن ئیادی زر

میاازان تغییاار ضااخامت پاارزۀ بااالی زر پایااف بااه تزریااق

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

ین هماگل تنین زر پرندگانی که با جیرۀ حاوی رزماری تغذیه

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

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

ا اازایس یاال لهااای ایمناای ااامل یاال لهااای  Tکمکاای،

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

یل لهای کشندۀ ط یعی ،ماکرو اژها و یل لهاای زنادرینی

 DNCBمشاهد د همکنین جیر های حاوی عاارۀ اتان لی

زر پالسهای پییر و طحال ،یا ب تحریاک ییتانم ایمنای

بر م م و پ زر کرمخاکی زر کالس با  DNCBپایف بیشانری

می ند یل لهای زندرینی بالب نیز میت انند با ماکرو اژهاا

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

برای تحریک آزازیازی یین کینهاا و یال لهاای  Bبارای
تحریک تشکیل پازتن برهمکنس زا نه با ند ()9

ین همااگل تنین باا اتااال باه یال لهاای  Tباهطا ر
غیرمتنقیم باعث تحریاک آنهاا مای ا ز همچناین باعاث

غلظت کلتنرول ،تریگلیترید و لیپا پروتئینهاایی باا

حتاییت دید بازو یلهای پ ینی مای ا ز کاه باه پایاف

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

ت رمی پ یت نت ت به ین هماگل تنین میانجاماد بارخالف

کرمخاکی ،پ زر رزماری ،یا بر م م تغذیه ادند ،کمنار از

برخی گزارشها ( ،)5زر آزمایس حاضر رزماری تحت رایط

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

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

کلتنرول و تریگلیترید بهترتیب زر پرنادگان مربا ط باه

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

تیمارهای بر م م و رزماری مشاهد

د که از این نظار باا

میکند ( )11گزار ی زر زمینۀ تحریک ییتنم ایمنی یال لی

همدیگر و با یایر تیمارها ت اوت زا نند ()P>0/05
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جدول  .5اثر عصارۀ اتانولی برهموم ،پودر رزماری و پودر كرم خاكی بر پاسخ ایمنی سلولی و اندامهای لنفاوی

ا زایس پایف پ یت

وزن نت ی اندامهای لن ییدی

(زرصد ا زایس)

(گرم زر  100گرم وزن بدن)

تیمار
PHA

طحال

DNCB

بر م م

0/78b

b

a

0/094

0/103

رزماری

1/08a

2/10a

0/084b

0/111

کرمخاکی

0/72b

1/93b

0/088ab

0/115

b

c

c

0/073

0/107

SEM

0/040

0/055

0/002

0/002

P-value

0/0001

0/0001

0/0001

0/1717

اهد

0/74

1/81

ب رس ابریتی س

1/55

 :acت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها
جدول  .6اثر عصارۀ اتانولی برهموم ،پودر رزماری و پودر كرم خاكی بر فراسنجههای خون (میلیگرم در دسیلیتر)

تیمار

گل کز

تریگلیترید

کلتنرول

لیپ پروتئین پر کگال

لیپ پروتئین کمکگال

بر م م

183/87b

157/53d

131/05d

48/01b

53/82c

رزماری

185/88b

191/08c

157/53c

57/81a

62/11b

کرمخاکی

a

b

b

a

b

204/10

201/26

171/55

62/60

68/71

اهد

206/51a

215/71a

182/24a

57/88a

84/33a

SEM

3/07

5/71

5/13

1/76

3/06

0/0007

0/0001

0/0001

0/0088

0/0001

P-value

 ::adت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها

غلظت گل گز زر خ ن پرندگانی کاه باا جیارۀ حااوی

گل کز خ ن می ند ترکی اات آننایاکتایدان م جا ز زر

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

اارآورز هااای ط یعاای جااذب گل ا کز را زر روز کاااهس

ب ز ( )P>0/05آزمایسهای گ ناگ ن نشان زاز که مارف

میزهند ،ایان اثار احنمااالً باا مهاار آنازیمهاای گ ار ای

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

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

گل کز و تاریگلیتارید پالیاما مایانجاماد ( )6تاأثیرات

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

هیپ گلیتاامیک باار م ا م و رزماااری را م ایت ا ان بااه اثاار

بهتأخیراناداخنن تخلیاۀ محن یاات معاد باه روزۀ باریاک

آننیاکتیدانی ترکی ات الون ییدی م ج ز زر آن نت ت زاز

ص رت میگیرز آننیاکتیدانهای گیاهی اثر

هانتا لینی

و الون ییدها اثر آننیاکتایدانی زارناد و م جاب کااهس

زارند و جذب گلا کز را زر با اتهاای محیطای ا ازایس
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میزهند همکنین آننیاکتیدانها با تأثیر بر یل لهای بنای

و نیز میت ان از رزماری و بر م م بهعنا ان آننایاکتایدان

م جب ا زایس انت لین و کاهس گل کز

ط یعی و جایگزینی منایب آننیاکتایدانهاای ماان عی و

زر بادن ماای ا ند ( )12تغذیااۀ ج جاههااای گ اانی بااا

آننیبی تیکها زر صنعت طی ر این از کرز کاه باا ا ازایس

0/5زرصد رزمااری میازان گلا کز ،لیپیاد کال و محنا ای

یطح ایمنی میت اند عامال مهمای زر جلا گیری از باروز

جزایر النگرهان

برخی از بیماریهای رایج زر طی ر

کلتنرول یرم را کاهس زاز ()7

ز

تحقیقاتی زر زمینۀ اثر پ زر کرمخاکی بر راینجههاای
خ نی وج ز ندارز ولی تأثیر آننیاکتیدانی و مقازیر بااالی

تشكر و قدردانی

ترکی ات ن لیک آن مشخص اد ایات ( )18مکانیتام

بدینوییله از رکت آمیزۀ ط یعت بهزلیل اهدای کرمخاکی

عماال ترکی ااات آنناایاکتاایدان زر کاااهس لیپیاادها و

قدرزانی می ز

لیپ پروتئینها ازطریق مهاار بی یاننز کلتانرول و ا ازایس
منابع

ت دیل کلتنرول به اییدهای ص راوی ،هامکناین ا ازایس
عالیت لیپا پروتئین لیپااز ایات ،باه ایان ترتیاب غلظات

Acikgoz Z, Yucel B and Altan O (2011) The
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