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چكيده
اثر ا زوزن عاارۀ آبی بازرنج یه زر آب آ امیدنی بر پایف ایمنی و عملکرز با این از از  200قطعه ج جۀ گ نی یا یۀ راس ،308
زر قالب طرح کامالً تااز ی با پنج تیمار ،کهار تکرار و  10پرند زر هر تکرار برریی اد مقاازیر صا ر ( ااهد) 1/5 ،1 ،0/5 ،و 2
میلیلینر زر لینر ،عاارۀ آبی بازرنج یه به آب آ امیدنی اضا ه د و بهمدت  42روز زر اخنیار گرو های آزمایشی قرار گر ت پایاف
ایمنی ه م رال زر ج جهها ،با تزریق  0/1میلیلینر محل ل 25زرصد گل ل قرمز گ ی ند ( )SRBCزر روزهای  8و  22زورۀ پارورش
و انداز گیاری آننایباازی بار علیاه آن زر روزهاای  35 ،28 ،21و  42برریای اد زر روز  16پارورش ایمنای یال لی باا تزریاق
ین هماگل تینین به زاخل پ یت بال ،ارزیابی د میانگین مارف خ راس روزانه و ا زایس وزن روزانه تحت تاأثیر یاط ح گ نااگ ن
عاارۀ آبی بازرنج یه قرار نگر ت پرندگانی که مقازیر  1/5و  2میلیلینر عاار زر هر لینر آب آ اامیدنی زریا ات کرزناد ،ضاریب
ت دیل کمنری زر زورۀ ر د و کل زور زا نند ( )P<0/05عیار آننیباازی تاام علیاه  ،SRBCزر روزهاای  35 ،28و  42پارورش ،زر
پرندگانی که زر آب آ امیدنی خ ز عاارۀ بازرنج به زریا ت کرزند ،باالتر از پرندگان اهد ب ز ( )P<0/05زر روز  28پرورش ،عیار
 IgGزر پرندگانی که عاارۀ بازرنج به زریا ت کرزند ،باالتر از پرندگان اهد با ز ( )P<0/05زر روزهاای  28و  35پارورش ،عیاار
 IgMزر پرندگانی که مقازیر  1/5 ،1و  2میلیلینر عاارۀ بازرنج یه زریا ت کرزند ،بیشنر ب ز ( )P<0/05ننایج حاصال نشاان زاز کاه
ا زوزن عاارۀ آبی بازرنج یه به میزان  1/5میلیلینر زر لینر آب آ امیدنی ج جههای گ نی ،ضمن کاهس ضاریب ت ادیل ،م جاب
به ز عالیت ییتنم ایمنی ه م رال می ز
كلیدواژهها :بازرنج یه ،ج جۀ گ نی ،ییتنم ایمنی ،عملکرز ،نعناعیان

* ن یتند متئ ل

Email: mohammadi@guilan.ac.ir

فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی

مقدمه

مواد و روشها

قرنهایت زر یرایر جهان از گیاهان زارویی برای تق یت

این تحقیق با این از از  200قطعه ج جاۀ گ انی یا یۀ

ییتنم ایمنی بدن این از می ز بعمی گیاهان زارویی و

راس  308با میانگین وزنای  46±0/8گارم (مخلا ط نار و

عاار های آنها ،میت انند عملکرز ییتنم ایمنی را ا زایس

ماز ) زر قالب طرح کامالً تااز ی باا پانج گارو (تیماار)،

زهند بیشنر تحقیقات گیاهان زارویی روی ارزیاابی جاامع

کهار تکرار و  10پرند زر هر تکرار انجام د عاارۀ آبی

تأثیرات آنها بر ییتنم ایمنی بدن منمرکز د ایت ()26

بازرنج یه از مرکز باغ گیاهان زارویی همادان وابتانه باه

بازرنج یااه ( )Melissa officinalisاز قاادیمیتاارین

وزارت جهازکشاورزی تهیاه اد عااارۀ ماذک ر حااوی

گیاهان زارویی و از خان ازۀ نعناعیاان ( )Lamiaceaeایات

 7200میکروگرم زر میلیلینر عاار برحتب گالیک ایید،

( )16و ایااان از از آن یاااابقه  2000یااااله زارز ()13

نل تام (روش تقطیار) و  12900میکروگارم زر میلایلینار

تحقیقات انجام اد باا ایان از از گیاا بازرنج یاه روی

عاارۀ میزان الون ئید برحتب کاتچین ایت

ماادلهااای حیاا انی تااأثیرات آرامبخشاای ،ضاادزرزب زن،

تیمارهااای آزمایشاای بااهماادت  42روز ،مقااازیر صاا ر

خ ابآورب زن ( ،)1آننایاکتایدانی و ضادالنهابی ( )20را

( اهد) 1/5 ،1 ،0/5 ،و  2میلیلینر زر هر لینر آب آ امیدنی،

نشااان زاز ایاات عاااارۀ آباای ایاان گیااا خا صاایات

عاارۀ آبی بازرنج یه زریا ت کرزند کلیۀ ارایط محیطای

ضدویرویی علیه ویروسهای نی کایل ،آن ل آنزا ،میکتا

ازق یاال زرجااۀ حاارارت ،رط باات ،برنامااۀ واکتینایاای ن و

واکتینا و تبخاال زارز ( )11و همچناین زارای خاصایت

ن رزهی برای تمام گرو هاا زر طا ل زورۀ پارورش یکتاان

ضدمیکروبی ایت ( 20و )25

ب ز زر تمام ط ل زور ج جهها به آب و غذای کا ی آزازانه

محرس هاای ر اد گیااهی ازطریاق تاأثیر بار زیانگا

زینریی زا نند جیر های غاذایی بار پایاۀ یرت و کنجالاۀ

گ ارش و خاصیت ضدمیکروبی ،ضامن به ا ز ایان از از

ی یا و برای تأمین احنیاجات م از مغذی ت صیه اد یا یۀ

م ا از مغااذی و ا اازایس ر ااد ،م جااب به ا ز ایمناای زر

راس  308تنظیم دند (جدول )1

ج جههای گ انی مای ا ند ( )11بازرنج یاه عالیات

زر پایان هر ه نه ،پرنادگان تا زین و ماارف خا راس

آننااایاکتااایدان قااا ی زارز ( )20و ایااایدرزمارینیک و

روزانه ،ا زایس وزن روزاناه ،و ضاریب ت ادیل خ راکشاان

ایااایدکا ئیک م جااا ز زر گیاااا بازرنج یاااه خااا اص

محای ه د برای ارزیابی پایفهای ییتنم ایمنی ه م رال،

آننیاکتیدانی زارند ( )10آننیاکتیدانها ازطریاق تق یات

از تزریااق گل ا ل قرمااز گ ی ا ند ( )SRBCو تعیااین عیااار

ییتنم ز اعی بدن علیه تانسهاای اکتایداتی و همچناین

آننیبازی تام IgG ،و  IgMعلیه گل ل قرمز گ ی ند و انجام

جل ا گیری از پراکتیدایاای ن کرباایهااای غشاااا و ح ااظ

آزمایس هماگل تینایی ن ایان از

اد زر روزهاای  8و 22

ییالیت غشای یل ل ،مانع از تمعیف ییتنم ایمنای بادن

زورۀ پرورش ،میزان  0/1میلیلینر از محل ل 25زرصد گل ل

می ند ( )6اثر ما ت عاارۀ آبای بازرنج یاه بار ایمنای

قرمز زر با ر ت ات به عملۀ یینۀ تمام ج جهها تزریق د

د ایت ( )8هدف

زر روزهاااای  35 ،28 ،21و  42زورۀ پااارورش ازطریاااق

از انجام پژوهس حاضر ،برریی اثر عاارۀ آبی بازرنج یه

وریدبال خ نگیری انجام د بعد از لخنه دن خا ن ،یارم

بر عملکرز ،ص ات ال اه ،پایافهاای ایمنای ه ما رال و

بهکمک یاننری ی ژ (زور  3000بهمدت 10زقیقه) جماعآوری

یل لی زر ج جههای گ نی ایت

و زر زمای  -20زرجۀ یلتی س یخیر د

یل لی و ه م رال زر م ش مشاهد
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جدول  .1تركیب جیرۀ غذایی جوجههای گوشتی و مواد مغذی تأمینشده

زور های پرورش
ترکیب جیر (زرصد)

آغازین

ر د

پایانی

(1-14روزگی)

(15-28روزگی)

(29-42روزگی)

زانۀ یرت

50/53

50/96

49/34

کنجالۀ ی یا

37/52

32/1

27/79

گندمزرصد=)CP
(44

5/00

10/00

15/00

گگگ
روغن مایع

2/14

2/79

3/89

یالین مایتین

1/23

1/01

0/97

زیکلتیم ت ات

1/90

1/67

1/60

ج ش یرین

0/10

0/10

0/10

0/34

0/33

0/32

نمک طعام
1

0/25

مکمل معدنی

2

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

ترئ نین

0/09

0/06

0/05

زیال منی نین

0/36

0/27

0/25

اللیزین هیدروکلراید

0/29

0/21

0/19

مکمل وینامینه

م از مغذی محای ه د
2900
21/00

3000
20/00

3100
18/50

کلتیم (زرصد)

1/01

0/86

0/82

ت ر قابل جذب (زرصد)

0/48

0/43

0/41

پناییم (زرصد)

0/38

0/38

0/38

کلراید (زرصد)

0/15

0/15

0/15

یدیم (زرصد)

0/15

0/15

0/15

آرژنین (زرصد)

1/39

1/21

1/00

لیزین (زرصد)

1/37

1/18

1/06

منی نین  +ییتنئین (زرصد)

1/03

0/90

0/83

ترئ نین (زرصد)

0/90

0/79

0/72

تریپن ان (زرصد)

0/23

0/19

0/17

انرژی مناب لیتم ()Kcal/kg
پروتئین (زرصد)

 1هر کیل گرم مکمل م از معدنی حاوی :منگنز (اکتید منگنز 62زرصد)  16گرم ،آهن (ی ل ات آهن 20زرصد)  25گرم ،روی (اکتید روی 77زرصد)
 11گرم ،م

(ی ل ات م

25زرصد)  4گرم ،ید (کلتیم یدات 62زرصد)  0/16گرم و (یلنی م 1زرصد)  2گرم

 2هر کیل گرم مکمل وینامینی حاوی وینامین  500000( Aواحد بینالمللای بار گارم)  0/4گارم ،ویناامین 98/8( B1زرصاد)  0/18گارم ،ویناامین

B6

(98/5زرصد)  0/3گرم ،وینامین 1( B12زرصد)  0/15گرم ،وینامین  500000( D3واحد بینالمللی بر گرم)  0/4گرم ،وینامین  500( Eواحد بینالمللی بر
گرم)  3/6گرم ،وینامین 50( K3زرصد)  0/4گرم ،وینامین 80( B9زرصد)  0/125گرم ،وینامین 99( B5زرصد)  3گرم ،و وینامین 2( H2زرصد)  0/5گرم
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آنها بهص رت نت نی از وزن زند محای ه د وزن نتا ی

عیااار آنناایبااازی تااام و  IgGعلیااه  ،SRBCبااا روش
هماگل تینایاای ن تعیااین ااد ( )12باارای غیر عااالکاارزن
ییتنم کمپلمان ،یرمها پ

یینه و ران بهص رت نت نی از وزن ال ه محای ه د

از یفگشایی بهمدت  30زقیقه

زاز های حاصل ،با نرما زار آماری  SASو رویاۀ مادل

یرمها باه

خطی عم می برایاس مدل آماری زیر تجزیه و میانگینهاا

زو بخااس تقتاایم اادند بخااس اول باارای تعیااین عیااار

با آزم ن کندزامناهای زانکان باا یکادیگر مقایتاه ادند

آننیبازی تام و بخس زوم برای تعیاین عیاار  IgGایان از

()P<0/05

زر زمای  56زرجۀ یلتی س نگهداری و یپ

()1

د بهمنظ ر غیر عاالکارزن  IgMو تعیاین عیاار  IgGزر

Y ij    Ti  Eij

زر این رابطه Yij :مشاهدۀ مرب ط به ص ت μ ،میانگین

بخس زوم نم نههاا ،محلا ل 1/4زرصاد -2مرکاپن اتاان ل

ص ت Ti ،اثر تیمار ،و  Eijاثر باقیماند ایت

( )Sigma, St, Louis Mo, USAزر با ر ت ات بهصا رت
( 1:1حجمی) با یرم مخل ط د و باهمادت  30زقیقاه زر
زمای  37زرجۀ یلتی س یخیر

اد ( )12امارۀ اولاین

نتایج و بحث

گ ز ای که 50زرصد آگل تینایی ن زر آن صا رت گر ات

مارف خ راس روزانه و ا زایس وزن روزاناه تحات تاأثیر

برایاس لگارینم بر م ناای  2یاززا ات اد ننیجاۀ ما ات

یط ح گ نااگ ن عااارۀ آبای بازرنج یاه قارار نگر ات

وقنی ایت که حداقل زر  50زرصد از گا ز هاای حااوی

(جاادول  )2زر زورۀ ر اد (15-28روزگاای) و کاال زورۀ

اا ز از ت اضاال عیااار

پرورش ،پرندگانی که آب حاوی  1/5و  2میلیلینر زر لینار

ایم ن گل ب لین  Gاز عیار آننیبازی تام علیه  ،SRBCعیاار

عاار زریا ت کرزند ،ضریب ت دیل کمنری زر مقایته باا

ایم ن گل ب لین  Mمحای ه د .باهمنظا ر ارزیاابی پایاف

تیمار اهد زا نند ()P<0/05

 ،SRBCآگل تینایاای ن مشاااهد

ایمنی یل لی ،زر روز  16زورۀ پرورش ،از هر تکارار یاه

گیاهان زارویی تأثیر کندانی زر ا زایس خ شخ راکی

پرنااد اننخاااب و بعااد از اامار گااذاری پااا ،مقاادار 0/1

غااذای طی ا ر ندارنااد ( )3ایاایدرزمارینیک ترکیااب نلاای

میلیلینر از محل ل یک میلیگرم ین هماگل تینین ( ارکت

برجتنۀ گیا بازرنج یه و رزماری و همچنین مازۀ اراوان

بهارا شان ،ایران) زر یک میلیلینار با ر تا ات یاالین باه

م ج ز زر خان از گیاهاان نعناعیاان ایات ( )25ا ازوزن

0/1

0/2زرصد پ زر برگ نعناع و آویشن زنائی و  70میلیگارم

میلیلینر محل ل با ر ت ات یالین بهعن ان اهد به کاین

منن ل و تیم ل زر هر کیل گرم جیر  ،بار عملکارز ت لیادی

از 24

ج جههای گ نی ی یۀ راس ،اثری بار ماارف خا راس

باا زقات  0/01میلایمنار

ندارند ( )19مارف همزمان  0/2زرصد عاارۀ آبیاالکلی

انااداز گیااری ااد اااخص تحریااک مین ا ژن از ت اضاال

گیا بازرنج یه زر آب آ امیدنی بههمرا 1زرصد پ زر گل

ضخامت محل تزریق با ر ت ات یالین و ضاخامت محال

میخک زر جیر اثری بر مارف خ راس ندارز ولی ا زایس

تزریق ین هماگل تینین محای ه د ( .)12زر پایان زور  ،از

وزن ج جااههااا تااا 14روزگاای را به ا ز ماایبخشااد ()15

از تا زین باا تارازوی

مکملیازی پ زر زو گیا بازرنج یه و پ نۀک هی به میزان

وزن ال اه،

 10گرم زر کیل گرم جیر تا 14ه نگی اثار معنایزاری بار

کین پ ینی بال رایت ج جههاا تزریاق اد یاپ
پ ینی بال ک

تزریق د ضخامت پ یت بال پ

و  48یاعت ،بهویایلۀ کا لی

هر تکرار زو ج جه اننخاب و پا

زیجینال (زقت  0/1گرم) کشنار ادند یاپ

ا زایس وزن روزانه ندا ت ()9

یینه ،ران ،ک د ،ب رس و تیم س انداز گیری و وزن نتا ی
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زر تحقیقی ا زوزن گیا بازرنج یاه زر یاط ح صا ر،

آبیاالکلی 0/2زرصد بازرنج یه بههمارا مکمال 1زرصاد

 5 ،2/5و  10گرم زر کیل گرم جیر باعاث ا ازایس وزن و

پ زر گلمیخک اثر معنیزاری بر وزن اندمهای بادن نادارز

به ز ضریب ت دیل خ راس زر ج جاههاای گ انی اد

( )15ترکی ات زارای منشأ گیاهی بهص رت پ زر و ایان

( )14تغذیۀ گیاهان زارویی (رزماری ،آویشن ،مرزنجا ش،

اثری بر وزن نت ی اندامهای زرونی زر ج جههای گ انی

پ نه و ب مازران) و ایان هاای ایانخراج اد از آنهاا زر

ندارز ()17

غلظتهای  0/1و 1زرصد جیر  ،باعث به ز ضریب ت دیل

اثر یط ح گ ناگ ن عاارۀ آبی بازرنج یه بر عیارهای

خ راس زر ج جهها از  7تا 28روزگی د ( )7اخنالف زر

آننیبازی تاام علیاه  IgG ،SRBCو  IgMزر روزهاای ،21

م قعیت جغرا یایی محل رویس گیاهان ،تغییارات االی،

 35 ،28و  42پرورش زر جادول  4ارائاه اد ایات زر

اارایط آبوهاا ایی ،زمااان برزا اات ،اارآوری ،و روش

21روزگی اثر یط ح گ ناگ ن عاارۀ آبی بازرنج یاه بار

عاار گیری از منغیرهای مهمی هتنند که میت انند یا ب

عیار آننیبازی تام علیه  IgG ،SRBCو  IgMمعنیزار ن ز

ت اوت زر ننایج

ا زوزن یط ح گ ناگ ن عاارۀ آبی بازرنج یه زر روزهای

ند ()21

ننایج مرب ط به مقایتۀ یط ح گ نااگ ن عااارۀ آبای
بازرنج یه بر ص ات ال اه زر جادول  3نشاان زاز

 35 ،28و  42پرورش م جب ا زایس عیار آننایباازی تاام
علیه  SRBCد ( )P<0/05زر روز  28پرورش ،عیار IgG

اد

ایت اثر تیمارهای آزمایشی بر بازز ال ه ،وزن نت ی یینه

زر پرندگانی که عاارۀ بازرنج به زریا ت کرزند ،باالتر از

و ران (نت ت باه وزن ال اه) و وزن نتا ی ک اد ،طحاال،

پرناادگان اااهد باا ز ( )P<0/05زر روزهااای  28و 35

ب رس ابریتی س و تیما س (زر مقایتاه باا وزن زناد )

پرورش ،عیاار  IgMزر پرنادگانی کاه مقاازیر  1/5 ،1و 2

معنیزار ن ز (جدول  )3مارف مکمل گیا بازرنج یه به

میلیلینر عااارۀ بازرنج یاه زریا ات کرزناد ،بیشانر با ز

میزان  10گارم زر کیلا گرم جیار ( )9و مخلا ط عااارۀ

()P<0/05

جدول  .3اثر سطوح مختلف عصارۀ آبی بادرنجبویه در یک لیتر آب آشامیدنی بر بازده الشه و وزن نسبی اندامهای داخلی (نسبتی از وزن زنده)
*

ران

*

کد

طحال

ب رس ابریی س

تیم س

تیمارها

بازز ال ه

یینه

1/97

0/12

0/19

0/41

اهد

65/22

40/35

31/28

0/14

0/18

0/47

 0/5میلیلینر

64/13

38/64

31/67

2/15

0/18

0/40

یک میلیلینر

65/85

39/56

30/20

1/89

0/10

0/37

 1/5میلیلینر

65/43

40/17

30/30

2/04

0/14

0/17

زو میلیلینر

66/31

38/93

30/52

2/17

0/13

0/20

0/43

SEM

0/66

0/57

0/64

0/11

0/01

0/02

0/04

P-value

0/25

0/20

0/43

0/37

0/10

0/91

0/46

* :نت نی از وزن ال ه
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اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه ( )Melissa officinalisبر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

گیاهان و عاار های گیاهی قابلیات ا ازایس عملکارز

نا ی از یرب زر م ش ،تأثیرات آننیاکتایدانی مشاابه باا

ییتنم ایمنی پرندگان را زارند ( )26پلی ن لها و ترکی ات

وینامین  Cرا نشاان زاز ( )2بارگ بازرنج یاه ویناامین C

پلییاکاریدی م ج ز زر عاار های گیااهی باعاث به ا ز

زارز ( .)2وینااامین  Cاز زو متاایر باعااث به ا ز عملکاارز

ییتنم ایمنی بادن مای ا ند ( )26همچناین بارگ گیاا

ییتنم ایمنی می ا ز زر متایر اول ایان ویناامین میازان

بازرنج یه حاوی یاپ نین و ترکی اات ن لیاک (همچا ن

یاخت ه رم نهای ک رتیک اینروئیدی آزرنال را کااهس

ایااایدرزمارینیک ،کا ئیاااک ،کلروژنیاااک و رولیاااک) و

میزهد این ه رم نها از ع امال یارک بکننادۀ ییتانم

گلیک زیدی ایت ( )8اییدهای نلی بازرنج یه ،یاپ نین

ایمنی بدن هتنند زر متیر زوم وینامین  Cبهعلت خاصیت

و م از گلیک زیدی و ن لیک باعث به ا ز عالیات ایمنای

آننیاکتیدانی ،از با تهای لن ئیادی ح اظات مایکناد و

بدن می ند ( )24تحقیقات باهمنظا ر برریای خاصایت

کارایی آنها را ا زایس میزهد ()4

تعااادیل ایمنااای عااااارۀ گیاااا باااالیر ( Semecarpus

این از از 2زرصد پ زر بازرنج یاه ،ترکیاب 1زرصاد

 )anacardiumبر یل لهاای تاکهتانهای ا اراز یاالم و

بازرنج یه و 1زرصد ا ایپرم و همچنین ترکیب 1زرصاد

بیماران آرتریت رومات ئیاد نشاان زاز کاه یااپ نین باعاث

بازرنج یه و 1زرصد کاک تی زر جیر  ،اثری بر یل لهاای

ا زایس پایف ایمنی ه م رال می ز ()22

ایمنی خا ن (مانناد لن یایت و هنرو یالهاا) زر مرغاان
تخمگذار ندارز ()18

این از از عاارۀ برگ گیا بازرنج یه باا غلظات 100
میلیگرم زر کیل گرم جیر  ،برای برطرف کارزن اخانالالت

جدول  .4اثر سطوح گوناگون عصارۀ آبی بادرنجبویه در یک لیتر آب آشامیدنی بر عیار آنتیبادی تام علیه  IgG ،SRBCو  IgMدر روزهای ،21
 35 ،28و  42پرورش ()log2

عیار آننیبازی تام علیه
تیمارها

21

28

SRBC

35

IgG

42

روزگی روزگی روزگی روزگی

28

21

35

IgM

42

روزگی روزگی روزگی روزگی

21

28

35

42

روزگی روزگی روزگی روزگی

2/17

4/25b

4/67c

4/32b

0/70

2/10b

3/32

2/85

1/47

2/15b

1/35c

1/47

 0/5میلیلینر

2/62

5/22a

5/40b

5/05a

1/10

2/67a

3/32

3/12

1/52

2/55ab

1/50bc

1/92

یک میلیلینر

2/75

5/37a

5/77ab

5/15a

1/07

2/70a

4/00

3/35

1/66

2/67a

1/77ab

1/82

 1/5میلیلینر

2/87

5/60a

6/15a

5/17a

1/20

2/72a

4/35

3/17

1/65

2/87a

1/80ab

1/97

زو میلیلینر

2/85

5/67a

6/10a

5/32a

1/17

2/87a

4/20

3/47

1/67

2/80a

1/90a

1/85

SEM

0/26

0/21

0/17

0/18

0/14

0/14

0/23

0/16

0/29

0/15

0/12

0/14

P-valu

0/35

0/002

0/001

0/01

0/13

0/01

0/06

0/11

0/98

0/03

0/03

0/15

اهد

 :a-cت اوت ارقام با حروف من اوت زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای معیار میانگین
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ا اازوزن عاااارۀ آباای بازرنج یااه بااه آب آ ااامیدنی

( )Calendula officinalisبر ییتنم ایمنی ج جۀ گ انی

ج جههای گ نی تأثیر معنایزاری بار میازان  IgMعلیاه

نشان زاز که این از از ایان عااار باه صا رت خا راکی

ندارز ( )5این از از عاارۀ 0/4 ،0/2

باعث ا زایس یل لهای  Tاز ن ع  CD8و کاهس مهاجرت

یالم نال اننرینیدی

و 0/6زرصد نعناع زر آب آ اامیدنی ج جاههاا اثاری بار

ن ترو یلها به محل ترزیق یالم نال اننرینیادی

ییتنم ایمنی ج جههایگ نی ندارز ( )17اثر عاارۀ آبی

این از از عاارۀ آبی اثری بر ییتنم ایمنی یل لی ندا ت

بازرنج یه بار ما ش باه زو صا رت خا راکی و تزریاق

( )5این از از مخل ط یه گیا نعنااع ،آویشان و پ ناه زر

زیرجلاادی نشااان زاز کااه اثاار عاااار باار ییتاانم ایمناای

جیرۀ مرغان تخمگذار نشان زاز این گیاهان باعاث ا ازایس

بهص رت تزریقی بهنر ب ز و باعث تق یات ییتانم ایمنای

ایمنی یل لی مرغ تخمگذار دند ( )23ط ق گزارشهاای

ه م رال م ش د ()8

م ج ز عاارۀ آبی بازرنج یه باعث ا زایس ایمنی یال لی

اد ،اماا

اثاار تیمارهااای آزمایشاای باار اااخص تحریااک بااا

م ش د اثر بخشی عاار بتنه به ن ع ییتنم آزمایشای

ین هماگل تینین زر زمانهای من اوت معنیزار ن ز (جدول

ممکاان ایاات خیلاای ت اااوت زا اانه با ااد ( )8و احنماااالً

 )5آننیژن ین هماگل تینین ازطریق اتاال به یل لهای T

اخنالف زر زز مازۀ ا زوزنی میت اند زلیل وج ز ت اوت زر

باعث حتاییت دید بازو یل پ ینی و ایجاز ت رم پ یت

ننایج آزمایسهای گ ناگ ن با اد ( )17بناابراین ماارف

می ز این آزماایس باهعنا ان رو ای بارای پایافهاای

 1/5میلاایلیناار عاااارۀ آباای بازرنج یااه زر یااک لیناار آب

وابتنه به لن ییتهای  Tو عملکرز ایمنی وابتنه به یل ل

آ امیدنی باعث کااهس ضاریب ت ادیل خا راس و به ا ز

این از می ز ()12

ییتنم ایمنی ه م رال ج جههای گ نی می ز

ننایج حاصل از برریی عااارۀ آبای گال همیشاهبهاار
جدول  .5اثر سطوح گوناگون عصارۀ آبی بادرنجبویه در یک لیتر آب آشامیدنی بر پاسخ پوست بال به تزریق داخل پوستی فیتوهماگلوتینین

اخص تحریک بعد از  24یاعت

اخص تحریک بعد از  48یاعت

(میلیمنر)

(میلیمنر)

0/67

0/50

 0/5میلیلینر

0/58

0/40

یک میلیلینر

0/54

0/34

 1/5میلیلینر

0/45

0/34

زو میلیلینر

0/35

0/29

SEM

0/087

0/089

P-value

0/13

0/18

تیمارها
اهد

 :SEMخطای معیار میانگین
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) بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتیMelissa officinalis( اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه

dietary digestibility and gut microflora in
chickens from 7 to 28 days of age. British
Poultry Science. 48(4): 496-506.
8.
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