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هاي تأثیر مصرف سطوح مختلف مخلوط گیاهان پونه و آویشن بر رشد، ویژگی
هاي ژاپنیالشه و سیستم ایمنی بلدرچین

*2و محسن دانشیار 1امید عباسی

19/3/98تاریخ پذیرش: 13/7/97تاریخ دریافت:  

چکیده
 سطوح مصرف ثیرأت بررسی جهت آزمایش این  ثر بر عملکرد و سیستم ایمنی طیور هستند.ؤگیاهان دارویی پونه و آویشن از گیاهان م    .

 هاي داخلی، خصوصیات الشه وعملکرد، اندامبر (به نسبت مساوي) آویشن و پونه گیاهانمخلوط  درصد 1 و 5/0 ،25/0 صفر، مختلف
 با تصادفی کامالً طرح یک قالب در روزه 14 ژاپنی بلدرچین قطعه 200 از منظور این براي . گرفت انجام ژاپنی هاي بلدرچینسیستم ایمنی 

داري بر افزایش مصرف مخلوط پونه و آویشن تأثیر معنی . شد استفاده) تکرار هر در جوجه قطعه 10( یک هر براي تکرار 5 و تیمار 4
 يثیر همهأوزن طحال تحت ت هاي ژاپنی نداشت. ینبلدرچ يهاي مختلف و کل دورهتبدیل خوراك در هفتهوزن، مصرف خوراك و ضریب 

درصد مخلوط پونه و آویشن  1ترین افزایش مربوط به پرندگان تغذیه شده با داري افزایش یافت و بیشسطوح مخلوط گیاهی به طور معنی
داري کاهش یافت و با افزایش ثیر سطوح مخلوط گیاهان آویشن و پونه به طور معنیأتحت تخیري (ایمنی سلولی) أازدیاد حساسیت ت بود. 

درصد مخلوط آویشن و پونه منجر به  1و  5/0مصرف سطوح   .ن پارامتر مشاهده گردیدتري براي ایسطح مخلوط گیاهی، کاهش بیش
سطوح مخلوط گیاهی باعث مقادیر باالتر  يمصرف همه . مخلوط گیاهی و تیمار شاهد گردید در مقایسه با سطح پایین پادتنافزایش تیتر 

 پونه و آویشن پودر درصد مخلوط 1و  5/0سطوح  مصرفبه طور کلی،  تکثیر لنفوسیتی و انفجار تنفسی در مقایسه با تیمار شاهد گردید. 
 ازدیاد کاهش و تنفسی انفجار قابلیت لنفوسیتی، تکثیر گوسفند، قرمز گلبولپادگن  علیهپادتن  تیتر افزایش ژاپنی موجب هايبلدرچین در

گردد.می خیريأت حساسیت

نی سلولیایمپونه، آویشن، عملکرد تولید، ، ژاپنی بلدرچین  :کلیدي کلمات

مقدمه
 بوده طیور مختلف هايگونه از نوع یک ژاپنی، بلدرچین    
 تولید پتانسیل همچنین و لذیذ و مغذي گوشتی داراي که

 در تنوع ایجاد در مهمی نقش تواندمی واست باالیی تخم
 ایفا انسان غذایی يبرنامه در سفید گوشت تأمین منابع
 تولیدي گوشت به مصرفی خوراك تبدیل يبازده . نماید

 پرورش اقتصاد در کلیدي نقش تواندمی ژاپنی بلدرچین در
 که است ضروري بسیار بنابراین باشد؛ داشته پرنده این

 پیدا بهبود گوشت تولید براي بلدرچین در خوراك يبازده
 اکثر داشتن با بلدرچین  ).Chimote et al. 2009کند (

 بلوغ سریع، رشد کوچک، يجثه مثل مناسب خصوصیات

ارومیه، ارومیه، ایران دانشگاه کشاورزي، دانشکده، علوم دامی ارشد کارشناسی دانشجوي 1
ي مسئول)نویسنده(                     m.daneshyar@urmia.ac.ir            ارومیه، ارومیه، ایران دانشگاه کشاورزي، دانشکده، دامی علوم گروه دانشیار *2

 گذاريتخم کوتاه يفاصله تخم، باالي تولید زودرس،
 محیط به کم نیاز نسل، کوتاه يفاصله ،)ساعت 20 حدود(

توانایی تحمل  کم، خوراك به نیاز مساحت، از نظر پرورش
 انکوباسیون، کوتاه يدوره شوري آب مصرفی،سطوح باالي 

 هايجوجه متداول هايبیماري از بسیاري به مقاومت
 باالي قیمت تخم، و گوشت باالي کیفیت گوشتی،

 و بازگشت درمان و غذایی مواد کم يهزینه محصوالت،
 شناخته اقتصادي و با ارزش ايپرنده عنوان به سرمایه سریع

 جهان کشورهاي از بسیاري در اکنون هم و شده است
شود.می داده پرورش
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 طیور به دالیلی مانند شکست بهبود سیستم ایمنی در    
 ي سیستم ایمنی وهاي تضعیف کنندهواکسیناسیون، بیماري

از   ها، حائز اهمیت است.بیوتیکمصرف نادرست آنتی
تر تا حدودي انتخاب طیور براي رشد سریع ،دیگر سوي

بدن  یمنیا یستمس . شودمی بدنباعث کاهش پاسخ ایمنی 
 يکارها است که با همها و سلولها، انداماز بافت ياشبکه

 ها و عواملبه دفاع از بدن در برابر حمالت سلول یکدیگر
 آل را یدها یطمح یکبدن موجود زنده   پردازد.یم یگانهب

لذا عملکرد  ید،نمایفراهم م زااجرام بیماريجهت رشد 
 ريیمارشد عامل ب یارفتن  ینب ازکننده  یینتع یمنیا یستمس

 یک یترمز موفق ینبنابرا  است.در بدن موجود زنده 
 یگانهاز ب يخود يهاسلول یصتشخ ،سالم یمنیا یستمس

. )Qureshi et al. 1994( است
حفاظت موجود زنده در برابر  يفهیوظ یمنیا ستمیس    

عهده  بر را حفظ هموستاز بدن نیچنو هم یعوامل خارج
پاسخ  يمسئول برا يهااز انواع سلول ستمیس نیا دارد. 

 مواد با مواجهه درها سلول نیاست و ا شده لیتشک یمنیا
سجام شده تا ان ریها درگها با آنسمیکروارگانیآور و مانیز

Bhattacharya( را فراهم آورند زبانیبدن م يهابافت

2014.(
 -ضد داراي خاصیت هاآن هاياسانس گیاهان دارویی و    

ناشی از خاصیت  احتماالًویژگی،  این بوده و میکروبی 
مشخص شده   .باشدمی این ترکیبات اعمالدوستی چربی

توانند سبب تخریب می 2و تیمول 1کارواکرولاست که 
 شوند. آن محتویات  يتخلیهغشاء خارجی باکتري و 

کارواکرول و تیمول سبب نیز همانند همچنین سینامالدئید 
میکروبی خواص ضد  .شودهاي روده میمهار رشد باکتري

  سلولی باکتري است. يترکیبات فنولی از طریق اثر بر دیواره
گذارند و ثیر میأپالسمی تغشاء سیتو بر این ترکیبات

 Sikkema( دهندرا تغییر می K+ و H+ هاينفوذپذیري یون

et al. کاهش گرادیان یونی باعث تخریب  . )1994

اجزاء سلولی را  يتخلیهو  فرآیندهاي ضروري سلولی شده
منجر به عدم تعادل آب درون سلولی،  کند ومیفراهم 

و در نهایت  ATPمتالشی شدن غشاء و جلوگیري از سنتز 
Ultee and Smid( شودمرگ سلولی می خاصیت   .)2001

اکسیدانی گیاهان دارویی یکی دیگر از اثرات سودمند آنتی
 در این زمینه، است وها بر تقویت سیستم ایمنی آن

 جاتادویه و گیاهان قوي اکسیدانیآنتیخصوصیات
 خوبیه ب نعناعیاني خانواده فنلی ترکیبات مخصوصاً
Dorman and Deans( است شده مشخص 2000 .(

موجب گیاهان دارویی همچنین مشخص شده است که     
و افزایش خوراك زمان عبور کاهش عملکرد روده، بهبود 

 و شوندمیهاي گوارشی و ترشحات هضمی فعالیت آنزیم
تري را براي فعالیت این طریق مواد مغذي بیش از احتماالً

 -افزودنی دهند. سودمند سیستم ایمنی در دسترس قرار می

 مصرف افزایش سبب بوده و فعال مواد حاوي گیاهی هاي
 عملکرد تحریک و هضمی هايآنزیم کردن فعال خوراك،

.Lee et al( شوندمی ایمنی  يهزینه به توجه با  ).2005
 آویشن، و پونه نظیر مختلف دارویی گیاهان کشت پایین

 رقابت سنتتیک رشد هايمحرك با توانندمی گیاهان این
 نام داراي و بوده دارویی گیاهان از یکی باغی آویشن . کنند

Thymus vulgaris علمی L بوده معطر گیاه این . باشدمی 
 به که است) Lamiaceae( نعناییان يخانواده به متعلق و

 هايدامنه در وحشی خودروي پرپشت هايبوته صورت
 آفریقا شمال مدیترانه، نواحی هايسنگتخته بین و خشک

.Kabouche et al( رویدمی آسیا از هاییقسمت و 2005.(  
 اکسیدانی،آنتی ضدمیکروبی، خصوصیات داشتن خاطر به

 ضد سرفه، ضد اشتهاآور، گندزا، آور، خلط اسپاسم، ضد
 گیردمی قرار استفاده مورد سنتی طب در کرم ضد و نفخ

)Hernandez et al.  ها،ساپونین ها،تانن.  )2004
 يدهندهتشکیل اجزاي ترینمهم هااسانس و گلیکوزیدها

 پاراسیمول، کارواکرول، تیمول، . هستند آویشن يعصاره

1- Carvacrol
2- Thymol
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-می آویشن اسانس يدهندهتشکیل اجزاي سیمول و لینالول

.Abdulkarimi et al( باشند  توانندمی هاساپونین  .)2011
 نیز کارواکرول . شوند کلسترول سطوح کاهش باعث

 Lee et( دهدمی کاهش را پالسما گلیسریدهايتري غلظت

al.  از Mentha longifolia علمی نام با پونه گیاه  ).2005
 است سنتی دارویی گیاه یک عنوان به Labiataeي خانواده

 . گیردمی قرار استفاده مورد داخلی هايدرمان در اغلب که
 میکروبی، ضد هايفعالیتي واسطه به  آن ارزش

 کنترل نفخ، ضد صفراوي، اسپاسم، ضد کننده،ضدعفونی
 بر آن سودمند اثرات همچنین بوده، مرکزي عصبی سیستم
 خاصیت بر عالوه پونه است شده مشخص هضم

 ضد خاصیت داراي باال، اکسیدانیآنتی و ضدمیکروبی
 هضم قابلیت يدهندهافزایش اشتها، يکنندهتحریک قارچی،

 وضعیت يبهبوددهنده مصرفی، خوراك و مغذي مواد
 داشتن يواسطه به پونه . است گوارش دستگاه محیط

 حذف در مؤثر عامل عنوان به تواندمی باال فنل و فالونوئید
عمل نماید  هیدروکسیل و اکسید سوپر هايرادیکال

)Pirmohamammadi et al. 2016a.(  به گیاهی ترکیبات 
 از  .دارند ایمنی سیستم بر سودمندي اثرات عمومی طور

 تولید يواسطه به رمعط و دارویی گیاهان دیگر، سوي
 هايتنش آمدن وجود به از ثانویه هايمتابولیت

 هايمیکروارگانیسم از حاصل محیطی و فیزیولوژیکی
Daneshyar( کنندمی جلوگیري زابیماري بر اساس   ).2012

-رسد که گیاهان آویشن و پونه میشواهد فوق به نظر می

خصوص ه ب ایمنی در طیور وتوانند موجب تقویت سیستم 
کنون تحقیقی در رابطه با اثرات این  تا  .بلدرچین شوند

هاي ژاپنی گزارش نشده گیاهان بر سیستم ایمنی بلدرچین
 البته اثرات دیگر این گیاهان بر طیور مختلف بررسی  .است

مصرف اسانس گیاهان پونه کوهی  براي مثال، . شده است
گرم اسانس در کیلوگرم) میلی 200و  100و آویشن (

 ون آبهمیزان خکاهش تیوباربیتوریک اسید، خوراك باعث 
و ظرفیت نگهداري  pH اما شده استپخت  نتیجه و افت در
 .Hajipour Dehbalaei et alه است (ایش دادزآب را اف

درصد پودر  75/0مصرف  گزارش شده است که  ).2016

تبدیل  گیاه پونه باعث افزایش خوراك مصرفی و ضریب
خوراك و بهبود کیفیت پوسته و کاهش عدد هاو در 

گذار گردید ولی مصرف سطح مشابهی هاي تخمبلدرچین
ثیري بر عملکرد نداشت اما وزن أدرصد) ت 75/0از آویشن (

Nobakht( تخم را افزایش داد et al. اثرات مفید   .)2014
گرم از هر میلی 500هاي آویشن و پونه (مخلوط عصاره

هاي آلوده به در کیلوگرم خوراك) در جیره کدام
، ضریب بدنوزن هاي گوشتی بر آفالتوکسین در جوجه

 يهاي گابلت رودهو تعداد سلولخوراك، ارتفاع پرز تبدیل 
 ).Manafi et al. 2018شده است (گزارش  باریک

لذا با توجه به خصوصیات ذکر شده براي گیاهان پونه     
رسد که مصرف مخلوط این گیاهان و آویشن، به نظر می

تواند موجب بهبود عملکرد، خصوصیات الشه و می
لذا تحقیق اخیر با هدف بررسی   وضعیت ایمنی طیور گردد.

ثیر مخلوط گیاهان مذکور بر رشد، بازدهی الشه و أت
هاي ژاپنی انجام هاي سیستم ایمنی در بلدرچینفراسنجه
گردید.

کارمواد و روش 
 پرورش تحقیقاتی و آموزشی سالن در تحقیق این    

 در . شد انجام ارومیه دانشگاه دامی علوم گروه بلدرچین
 یک قالب در بلدرچین يجوجه قطعه 200 از تحقیق این

 10( یک هر براي تکرار 5 و تیمار 4 با تصادفی کامالً طرح
 تیمارهاي . گردید استفاده) تکرار هر در جوجه قطعه

 درصد 1 و 5/0 ،25/0 صفر، مختلف سطوح شامل آزمایشی
  .ندبود) درصد 50 به 50( پونه و آویشن گیاهان مخلوط

 توجه با و بوده سویاي کنجاله -ذرت اساس بر پایه يجیره
 تنظیم) NRC )1994 در ژاپنی بلدرچین هاينیازمندي به

 يدوره آخر تا هفتگی دو سن از آزمایشی ايهجیره . شد
 تمام . گرفتند قرار استفاده مورد) روزگی 35( آزمایش
 آب به مداوم طور به آزمایشی مختلف تیمارهاي پرندگان

 دارویی گیاهان پودر مساوي مخلوط و داشتند دسترسی تازه
 ترکیب صورت به مشخص سطح چهار در پونه و آویشن
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 براي روشنایی میزان . گرفت قرار هاآن اختیار در جیره با
 از و بوده روشنایی ساعت 24 روزگی هفت تا تیمارها تمام

 . شد اعمال خاموشی ساعت یک بعد به روزگی هفت
هاي غذایی پرندگان آزمایشی مطابق با توصیه يجیره

-با استفاده از نرم و)  1994NRC( 1انجمن ملی تحقیقات

هاي آزمایشی جیره يهمه تنظیم شد.  UFFDA2افزار 
انرژي  کیلوکالري در کیلوگرم 2840داراي سطح یکسانی از 

درصد پروتئین خام و باالنس آنیون  52/23و  قابل متابولیسم
میلی اکی واالن در کیلوگرم بودند.  261و کاتیون 

هاي مصرف خوراك و افزایش وزن بدن در طول هفته    
تکرارهاي مختلف سوم، چهارم، پنج و کل دوره براي 

گیري شد و سپس با تقسیم مصرف خوراك آزمایشی اندازه
-بر افزایش وزن زنده، ضریب تبدیل خوراك در طول هفته

هاي مختلف آزمایشی محاسبه گردید.
 هر از بلدرچین یک ،)روزگی 35( آزمایش پایان در    

و  ر تصادفی انتخاب شدبه طو )تیمار هر از پرنده 5( تکرار
هاي مختلف الشه از بخش شد.  کشتار کشیزنبعد از و

همچنین  ها جدا و وزن شد. قبیل کل الشه، سینه و ران
ز هاي داخلی کبد، قلب، سنگدان، طحال و کل روده نیاندام

هاي مختلف جداسازي و توزین شدند و وزن نسبی بخش
-هاي داخلی به صورت درصد وزنی این بخشالشه و اندام

ها به ازاي وزن زنده محاسبه گردید. 
 آزمایش پایان درهاي خونی بعد از کشتار مچنین نمونهه    

-اندازه و بررسی جهت وآوري گردید جمع )روزگی 35(

گلبول قرمز گوسفند، تکثیر پادگن علیه پادتن  تیتر  گیري
کاهش ازدیاد حساسیت و لنفوسیتی، قابلیت انفجار تنفسی

تیتريریگاندازه يبرا  .استفاده قرار گرفتندمورد خیري أت
 ،تزریق شیآزما يدوره 28و  18در روز  SRBC علیه پادتن
 محلول تریلیلیم 2/0هر تکرار انتخاب و  يجوجه به ازایک 

 . شد قیتزر نهیس يدرصد به عضله 5 يقرمز گوسفند گلبول
 محلول لیترمیلی 1/0روز بعد تزریق دوم اقدام به تزریق  5

SRBC 1  پس   تزریق شد.ها بلدرچین چپدرصد به پاي
گیري ضخامت پاي ساعت و قبل از خون 48از گذشت 

-Mauser Dial Caliperبه کمک کولیس ( هاپرنده

Germany3خیريأت حساسیت پاسخ ازدیاد  .) سنجیده شد 
)DTH،(طبق  به عنوان شاخصی از واکنش ایمنی سلولی

).Azizi et al. 2017( زیر محاسبه گردید يرابطه
چپ پاي تورم راست�مقدار پاي تورم مقدار

راست پاي تورم مقدار × = شاخص   100
 واکنش ایمنی سلولی

 یمنیپاسخ ا يریگاندازه يبرا ،DTHبعد از سنجش     
 از پس یژاپن يهانیبلدرچ خون SRBC هیعل هومورال

 تعیین منظور به . شد ختهیر یشیآزما يهالوله در کشتار
 روش از سرم، جداسازي از پس پادتن تیتر

-رقت منظور این براي  شد. استفاده میکروهماگلوتیناسیون

 تهیه سرم از لیترمیکرو 50 حجم در محلول از 2به  1 هاي
 حجم در SRBC درصد 1 سوسپانسیون ها،رقت همه به و

 ساعت 2 مدت به هالوله سپس  شد. افزوده میکرولیتر 50
 آخرین آن از پس و شدند انکوبه گرادسانتیي درجه 37 در

 بود، شده RBC هايسلول شدن آگلوتینه موجب که رقتی
 Abtahi( شد گرفته نظر در شدن آگلوتینه تیتر عنوان به

Froushani et al. 2015(  . همچنین در یک سري دیگر از
گیري استریل آزمایشات، در انتهاي مطالعه اقدام به خون

نمونه  RBC سپس همراه با سیترات سدیم از حیوانات شد. 
گرم/ میلی 8( اخذ شده با استفاده از محلول هایپوتونیک

 -میلی EDTA 7/3 گرم بر لیتر و 1بی کربنات پتاسیوم  لیتر،

 ها در محیط کشتمابقی سلول لیز شدند. ) گرم بر لیتر
RPMI-1640 با به شیوه  به حالت سوسپانسیون در آمد و

 مرسوم توسط الم نئوبار و رنگ آمیزي تریپان بلو رنگ شد
)Vuorte et al. 2001.(

 -سنجش قابلیت انفجار تنفسی در جمعیت سلولبراي     

سوسپانسیون سلولی به  ابتدا هاي فاگوسیتیک خون محیطی

1- National Research Council
2- User Friendly feed Formulation Done Again
3- Delayed-type hypersensitivity
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هاي ها در پلیتاین سلول تهیه شد.  cell/ml 610×2تعداد 
 يدرجه 37دو ساعت در دماي  خانه به مدت 24کشت 
شدند و درصد دي اکسید کربن انکوبه   5گراد و سانتی

منظور حذف ها با محیط کشت هنکس بهسپس خانه
مانده به هاي باقیسلول ها شستشو داده شدند. لنفوسیت

 سپس  مدت یک ساعت با مخمر اپسونیزه انکوبه گردید.
(نیترو بلو  NBTمیکرولیتر محلول زیموزان و  100

ها یک از خانه به هر ) آمریکا- Sigmaشرکتتترازولیوم) (
در  شدند. انکوبه  و به مدت یک ساعت دیگر اضافه گردید

هر یک از  دي متیل فورماید به N-Nمیکرولیتر  400نهایت 
ه دور در دقیقه ب 3000ها اضافه گردید و با سرعت خانه

گراد سانتریفیوژ سانتی يدرجه 4دقیقه در دماي  10مدت 
ها میکرولیتر از مایع رویی از هر یک از خانه 200 گردید. 

اي ریخته و نتیجه با االیزا نگار خانه 96را در میکروپلیت 
 Abtahi Froushani( قرائت گردید nm540در طول موج 

et al. 2014.(
هاي ایمنی با روش بررسی میزان تکثیر سلولبراي     

MTT ]3- )4،5– دي فنیل  -5،2-ایل)-2دي متیل تیازول
ها، سوسپانسونی شمارش سلول پس ازتترازولیوم بروماید] 

از آن در هر یک  lμ100 تهیه شد و lcell/m610×2حاوي 
براي  اي ته تخت ریخته شد. خانه 96هاي پلیت از چاهک

هر نمونه سه تکرار بدون حضور پادگن و سه تکرار در 
) در mg/ml 1فیتوهماگلوتینین (از محلول  µl50حضور 

به عنوان بالنک نیز در سه چاهک از محیط  نظر گرفته شد. 
RPMI  .گذاري ساعت گرمخانه 72بعد از  خالی استفاده شد

 μl25به هر چاهک  CO2 درصد 5در انکوباتور حاوي 
در  mg/ml 5) (آمریکا- Sigmaشرکت( MTTمحلول 

PBS گذاري دیگر گرمخانهساعت  4) افزوده شده، به مدت
هاي توسط سلول MTTدر این مدت احیاء ماده   گردید.

هاي فورمازون زنده و در حال تکثیر سبب تشکیل کریستال

به حالت  DMSOمیکرولیتر  100گردید که با افزودن 
 nm490سپس شدت رنگ در طول موج  محلول در آمد. 

زیر محاسبه  يتعیین و ایندکس تحریک بر اساس رابطه
).Abtahi Froushani et al. 2014( گردید

درحضورفیتوهماآگلوتینین�� بالنک���

فیتوهماآگلوتینین�� حضور درعدم = اندکس تحریک  بالنک���
 یتصادف کامالً طرح یک قالب در آمده دست به هايداده    
 افزارنرم از استفاده با یک هر براي تکرار 5 و تیمار 4 با

SAS  ،2003 مقایسه . گرفتند قرار آنالیز و بررسی مورد 
.شد انجام درصد 5 سطح در دانکن آزمون با هامیانگین

نتایج 
تأثیر سطوح مختلف آویشن و پونه بر مصرف خوراك،     

هاي ژاپنی ینبلدرچافزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك 
Table 1, 2به ترتیب در  and نتایج نشان داد  آمده است.  3

هاي پونه و آویشن در هیچکدام از هفته پودر که مصرف
 داري بر افزایش وزن هفتگی و کل دورهآزمایشی تأثیر معنی

 يدر هفته ). <05/0P( هاي ژاپنی نداشتینبلدرچ در
داشت دار شدن چهارم، افزایش وزن تمایل به معنی

)08/0=P( درصد  1هاي تغذیه شده با و افزایش وزن پرنده
عددي باالتر از مقدار مربوط به سایر مخلوط گیاهی به طور 

کدام  مصرف خوراك نیز در هیچ  تیمارهاي آزمایشی بود.
ثیر تیمارهاي أتحت تهاي آزمایشی و کل دوره از هفته

ضریب تبدیل خوراك  ). <05/0Pقرار نگرفت (آزمایشی 
 هاي آزمایشی و کل دوره تحت تأثیردر هیچکدام از هفته

 يدر هفته پونه و آویشن قرار نگرفت.  مخلوط مصرف
دار شدن چهارم، ضریب تبدیل خوراك تمایل به معنی

هاي ) و ضریب تبدیل خوراك پرندهP=095/0داست (
درصد مخلوط گیاهی به طور عددي باالتر  1تغذیه شده با 

از مقدار مربوط به سایر تیمارهاي آزمایشی بود.
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Table 1. The effects of different levels of Mentha and Thyme powders on weekly and total weight gain (gr) 
of Japanese quails

Total periodWeek 5Week 4Week 3Mentha and Thyme (%)
132.0239.1050.6842.240.00
131.4639.9451.8439.680.25
132.1240.9051.1840.040.50
131.7441.2649.3241.161.00
0.660.420.370.61SEM
0.980.260.080.46P value

Table 2. The effects of different levels of Mentha and Thyme powders on weekly and total feed intake (gr) 
of Japanese quails

Total periodWeek 5Week 4Week 3Mentha and Thyme (%)
516.68214.64163.04139.000.00
517.90214.42164.28139.200.25
518.22215.10163.94139.180.50
519.04215.34164.06139.641.00
0.680.310.270.26SEM
0.700.730.410.86P value

Table 3. The effects of different levels of Mentha and Thyme powders on weekly and total feed conversion 
ratio of Japanese quails

Total periodWeek 5Week 4Week 3Mentha and Thyme (%)
3.915.493.213.320.00
3.945.363.173.510.25
3.925.263.203.480.50
3.945.233.323.391.00
0.020.060.020.05SEM
0.970.380.0950.49P value

 هايبلدرچین داخلی هاياندام وزن نسبی و الشه خصوصیات
ژاپنی

پونه و آویشن بر  پودر مخلوط ثیر سطوح مختلفأت    
هاي داخلی به ترتیب اندام وزن نسبی خصوصیات الشه و

Tableدر  4 and سطوح مختلف  استفاده از  آمده است. 5
داري بر پودر مخلوط گیاهان آویشن و پونه، تأثیر معنی

خصوصیات الشه از جمله وزن نسبی سینه، ران، کبد، قلب 

باریک به  يوزن نسبی روده ). <05/0P( و سنگدان نداشت
افزایش  ،درصد 1و  5/0 ثیر سطوحأداري تحت تطور معنی

سطوح  يثیر همهأوزن طحال نیز تحت ت ). >05/0Pیافت (
داري افزایش یافت و به طور معنی و آویشن پونهمخلوط 

مخلوط پونه و  ترین افزایش مربوط به باالترین سطحبیش
).>05/0Pدرصد) بود ( 1(آویشن 

Table 4. The effects of different levels of Mentha and Thyme powders on carcass relative weights (carcass 
part weight to live weight) of Japanese quails

CarcassBreastThighMentha and Thyme (%)
62.4521.8314.740.00
64.5424.1714.200.25
64.9124.7714.880.50
60.8223.6814.861.00
1.922.021.66SEM
0.880.160.91P value
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Table 5. The effects of different levels of Mentha and Thyme powders on internal organs relative weights 
(% of live weight) of Japanese quails

SpleenIntestineGizzardHeartLiverMentha and Thyme (%)
c0.105b4.922.110.822.270.00
b0.153b4.932.020.862.240.25
ab0.167a5.682.281.022.460.50
a0.191a5.351.970.872.231.00

0.010.710.290.040.53SEM
0.0010.0070.390.210.88P value

a,b,c means in the same column with different superscripts differ significantly (P<0.05).

هاي ایمنیفراسنجه
خیري أازدیاد حساسیت ت، Table 6هاي دادهساس ابر     

سطوح مخلوط گیاهان  يثیر همهأ(ایمنی سلولی) تحت ت
با افزایش  افت ویداري کاهش آویشن و پونه به طور معنی

فراسنجه تري براي این کاهش بیش ،سطح مخلوط گیاهی
به باالترین سطح مربوط ترین کاهش مشاهده گردید و بیش

مصرف سطوح  . )>05/0Pدرصد) بود ( 1مخلوط گیاهی (

عیار درصد مخلوط آویشن و پونه منجر به افزایش  1و  5/0
مخلوط گیاهی و تیمار شاهد در مقایسه با سطح پایین پادتن 

سطوح مخلوط گیاهی  يمصرف همه . )>05/0Pگردید (
در باعث مقادیر باالتر تکثیر لنفوسیتی و انفجار تنفسی 

مقایسه با تیمار شاهد گردید و روند افزایشی با افزایش 
.)>05/0P(سطح مخلوط گیاهی مشاهده گردید 

 
Table 6. The effects of different levels of Mentha and Thyme powders on inherent immunity (respiratory 

bursting ability), cellular immune delayed-type hypersensitivity and lymphocyte proliferation) and 
humoral immune (SRBC antibody titer) of Japanese quails

Respiratory
bursting ability 
(Nanometer)

Lymphocyte 
proliferation 
(Nanometer)

antibody SRBC 
)titer (log 2

Delayed-type 
hypersensitivity

(%)

Mentha and 
Thyme (%)

d0.33d1.19b0.026a0.890.00
c0.36c1.78b0.026b0.680.25
b0.42b2.38a0.104bc0.550.50
a0.45a3.26a0.104c0.441.00

0.010.240.010.05SEM
0.0001<0.0001<0.0060.001P value

a,b,c,d means in the same column with different superscripts differ significantly (P<0.05).

بحث
مصرف مخلوط گیاهان ثیر أنتایج تحقیق اخیر عدم ت    

 هاي ژاپنی نشان داد. آویشن و پونه را بر عملکرد بلدرچین
که  مشخص شده است یر،اخ يمطالعه یجبا نتا مشابه
 يشامل پونه یکی( يدو مخلوط  اسانس تجار يسازمکمل

 یشنآو گلی،یممر يحاو یگريو فلفل و د یندارچ ی،کوه
 يکنجاله–ذرت  -گندم يیهبر پا هايیره) در جيو رزمار

 یبوزن بدن و ضر یشبر مصرف خوراك، افزا یريتأث یاسو
 نداشت یگوشت يهاخوراك کل دوره جوجه یلتبد

)Glasser and Fiederlein  دارویی گیاه از استفاده . )1990

 بر تأثیري گوشتی هايجوجه يجیره در نعناع و آویشن
.Ocak et al( ندارد خوراك مصرف  یقمشابه با تحق . )2008
 ییدارو یاهانو اسانس گ یاهگ گزارش شده است کهحاضر، 

 1 میزان به بومادران و يپونه، مرزنجوش، رزمار یشن،(آو
 تأثیر) کیلوگرم در گیاه گرم 10 و کیلوگرم در اسانس گرم

 تا 7 سن از گوشتی هايجوجه وزن افزایش بر داريمعنی
.Abdulkarimi et al( نداشت روزگی 28 البته به   ).2011

درصد  5/0که مصرف  مشخص شده استطور متفاوتی 
درصد  25/0گیاه پونه به تنهایی و یا مخلوط آن با آویشن (
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از هر کدام) باعث بهبود افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل 
 گرددهاي گوشتی تحت تنش گرمایی میخوراك در جوجه

)Pirmohammadi et al. 2016b( .  بلدرچینهمچنین در-

درصد پودر گیاه پونه باعث  75/0مصرف  گذار،هاي تخم
افزایش خوراك مصرفی و ضریب تبدیل خوراك شده است 

ثیري أدرصد) ت 75/0ولی مصرف سطح مشابهی از آویشن (
هاي اثرات مفید مخلوط عصاره بر عملکرد نداشته است. 

گرم از هر کدام در کیلوگرم میلی 500آویشن و پونه (
-هاي آلوده به آفالتوکسین در جوجهدر جیره نیز خوراك)

مشخص خوراك ضریب تبدیل  بدن ووزن هاي گوشتی بر 
عدم مشابهت نتایج  . )Manafi et al. 2018( شده است

تواند ناشی از تفاوت در محققین فوق با تحقیق اخیر می
 -مورد استفاده (مرغ گوشتی یا بلدرچین تخم ينوع پرنده

(آلوده به یی (تنش گرمایی) و جیرهگذار)، شرایط دما
  آفالتوکسین) است.

 هاياندام و الشه خصوصیات بررسی نتایج همچنین    
 ران، سینه، الشه، نسبی وزن که داد نشان هابلدرچین داخلی

 قرار گیاهی مخلوط مصرف ثیرأت تحت سنگدان و قلب کبد،
پونه  یاهان) اما استفاده از مخلوط پودر گ<05/0P( نگرفت

و  یدوزن کل روده و طحال گرد یشموجب افزا یشنو آو
درصد)  1( یاهیسطح مخلوط گ ینرا باالتر یرثأت ترینیشب

 از استفاده کهگزارش شده است  راستا یندر ا داشت. 
فلفل قرمز،  ین،دارچ ی،کوه پونه ضروري هايروغن
 يهاجوجه يیرهدر ج يو رزمار یشنآو یرك،پن يهاعصاره
سنگدان و  شامل یداخل يهادر وزن اندام ییريتغ یگوشت

.Hernandez et al(نکرد   یجادکبد و لوزالمعده ا 2004( . 
 يهاکبد در جوجه یکه وزن نسب مشخص شده است

و رازك  یکوه يپونه يمخلوط عصاره يکننده یافتدر
.Bozkurt et al( بود یگرد یمارهاياز پرندگان ت تریشب

2008.(
نشان داد که مصرف مخلوط پودر حاضر  يمطالعه نتایج    
گلبول قرمز  با شده ایمن هايیندر بلدرچ پونه و یشنآو

 گلبولپادگن  علیهپادتن  تیتر افزایش موجب يگوسفند
 و تنفسی انفجار قابلیت لنفوسیتی، تکثیر گوسفند، قرمز

 هتروفیل نسبت و گردید خیريأت حساسیت ازدیاد کاهش
 یستمس يهادر پاسخ ییرتغ  .داد افزایش را لنفوسیت به
نقش  یمونولوژیک،ا هايموجود زنده به دنبال چالش یمنیا

بدن  هايدستگاه یرسا یعیرا در بهبود عملکرد طب یمهم
 یتخاص با ییدارو یاهانامروزه استفاده از گ . کندیم يباز

و ضد  ایمنی سیستم يکننده فعال یمنی،ا يکننده یلتعد
 يدارا یمیاییش داروهاي يبرا ینینو یگزینجا ی،التهاب

عمل محصوالت  یسممکان . شده است یعوارض جانب
 یشنهادپ ی، ولنگردیدهمشخص  یخوبه ب ییدارو یاهانگ

 ییررا تغ یغشاهاي سلول یريها نفوذپذکه آن است شده
 . شوندیم زایماريهاي بدهند و باعث نابودي باکتريیم
از  یجات غنیهو ادو ییدارو یاهانعموماً از گ یمنیا یستمس

 . شودیمند مبهره یدهاو کاروتنوئ C یتامینو یدها،فالوونوئ
با  یشنمثل آو یو ترپن یدفالوونوئ یباتحاوي ترک یاهانگ

خود  یاییو اثرات ضد باکتر C یتامینو یتفعال یشافزا
 شوندیم یواناتدر ح یمنیا یستمعملکرد س یشباعث افزا

)Vakiloddin et al. همچنین مواد فعال موجود در   ).2015
ها، رهاسازي توانند از طریق تکثیر لنفوسیتگیاهان می

طبیعی و فاگوسیتوز  يهها، فعالیت سلول کشندسایتوکین
  ).Ao et al. 2011(عملکرد سیستم ایمنی را تقویت کنند 

گیاهی با افزایش  يهاي پاسخ ایمنی بدن را به وسیلهعصاره
 دهندها افزایش میو فعالیت فاگوسیت Cفعالیت ویتامین 

)Cook and Samman 1996(  گزارش شده است که
(مرزه، نعناع فلفلی و سنجد) در  مصرف گیاهان دارویی

هاي ایمنی هاي گوشتی سبب افزایش پاسخجوجه يجیره
تن در بادي و پاسخ پادهاي آنتیاولیه و افزایش تعداد سلول

از طریق  هاي قرمز خون گوسفندپاسخ به تزریق گلبول
 ). Lavina et al. 2009(شود تقویت سیستم ایمنی بدن می

گزارش شده است که اسانس نعناع و اکالیپتوس ایمنی 
 Awaadکنند (هاي گوشتی  تقویت میسلولی را در جوجه

et al. 2010 .(
روي  به طور عمومی اثرات سودمندي بر گیاهی ترکیبات    

 معطّرو  دارویی گیاهان یگر،د ییاز سو . دارندسیستم ایمنی 
وجود آمدن ه از ب ثانویه هايمتابولیتتولید  يواسطهه ب
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 از حاصل محیطی و فیزیولوژیکی هايتنش
 مطالعات  .کنندمی جلوگیري زابیماري هايمیکروارگانسیم

باعث  یشنو آو کوهیي پونه که اندداده نشان زیادي
 ایمنی ارتقاي  .دنشومیتحریک و ارتقاي سیستم ایمنی بدن 

 هايفراسنجه  بهبود باعث محیطی هايتنش مقابل در بدن
 Saki et( شد خواهد هابلدرچین در خون ایمنی به مربوط

al. را  ینقش مهم T يهاسلول يبا واسطه ایمنی ). 2014
 -یم ياندام خاص باز یاختصاص یمناخود هايیماريدر ب
با  یمنیپاسخ ا هاينمونه یريتأخ یتحساس یادازد . کند

دخالت  یالتهاب هايواکنش یجاددر ا T يهاسلول يواسطه
 باید خیريأت حساسیت ازدیاد بروز واکنش يبرا دارد. 
 یخاص پادگنتوسط  T يهاخاص از سلول يادسته
به  خیريأت حساسیت ازدیاداغلب پاسخ  شوند.  یکتحر

 گرددیالقا م ماکروفاژو  Th1 يهاسلول يواسطه
)Andrikopoulos et al.  حاضر بر يدر مطالعه  ).2000

 یماردر گروه ت T يهاسلول یرتکث داریمعن افزایشخالف 
 حساسیت ازدیادواکنش  یزانگروه شاهد، م بهنسبت 

 ینبود؛ بنابرا یافته دارمعنیکاهش  یماردر گروه ت خیريأت
 یزهپوالر یلبه دل T هايسلول یرتکث یشممکن است که افزا

 یشافزا است.  بوده Th2فرضاً  یگريها به سمت دشدن آن
 یناست از ا شده مشاهده حاضر یقکه در تحقپادتن  یدتول

که  رسدینظر م بهبه عبارت بهتر،  . کندیم یتحما یهفرض
 يهاپاسخ یفتو پونه باعث ش یشنآو یاهانگ يعصاره

 هومورال یمنیبه سمت ا سلولی یمنیا سمتاز  یمنیا
ماکروفاژ از  - یتنوسورده م هايسلول است.  گردیده

. باشندیمخیري أحساسیت ت هايپاسخمهم  یگرانجمله باز
 و از جمله ساز SRBCتوسط  التهابی يهاواسطه یدتول    

 يکاهش عملکردها است. ماده  ینا ییزاالتهاب يکارها
 یمارماکروفاژ به دنبال ت-یتمونوس يهاآور سلولالتهاب

، ممکن یراخ یقتحق در پونه و یشنآو یاهانبا گ پرندگان
توسط  SRBCاز  یالتهاب ناش ياست که اثرات مهارکننده

 یشدت انفجار تنفس که ییجا از آن.  کند یهماده را توج ینا
 یابد،یم افزایش یطور مشخصبه خوار بیگانه يهادر سلول

اثر  پونه و آویشن پودر گیاهان رسد کهیبه نظر م ینبنابرا
از جمله دفاع  پرندگان یمنیا یستمس یتدر تقو یديواقعاً مف
به دنبال  یمنیا یتتقو هکمک ب یاو  یکروبیضد م
طور مثال بروسال)  به( داخل يباکتر یک یهعل یناسیونواکس

 داشته باشد.
 1و  5/0سطوح  مصرفبر اساس نتایج تحقیق اخیر،     

ژاپنی  هايبلدرچین در پونه و آویشن پودر درصد مخلوط
 تیتر افزایش ندارد ولی موجبعملکرد تولید ثیري بر أت

 لنفوسیتی، تکثیر گوسفند، قرمز گلبولپادگن  علیهپادتن 
 خیريأت حساسیت ازدیاد کاهش و تنفسی انفجار قابلیت

هاي میکروبی تواند براي مقابله با بیماريلذا میگردد و می
مفید باشد.  

و قدردانی تشکر
فروشانی دانشیار گروه آقاي دکتر سید میثم ابطحی هايراهنمایینویسندگان مقاله نهایت تقدیر و تشکر خود را از زحمات و     

هاي گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه اساتید و مسئولین آزمایشگاهمیکروبیولوژي دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه و همچنین 
دارند.ابراز می

تعارض منافع
گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان گزارش نشده است.  هیچ    

 منابع مالی
انجام گرفته است. اي نامهمعاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه و در قالب طرح پژوهشی پایانهاي مالی حمایتبا تحقیق اخیر     
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Abstract 
Mentha and Thyme medicinal plants are the effective plants on the performance and immune 

system of poultry. This experiment was conducted to investigate the effect of different levels 
of 0, 0.25, 0.5, and 1.0% Mentha and Thyme mixture on performance, internal organs, carcass 
characteristics, and immunity system of Japanese quail. For this purpose, two hundred Japanese 
quails on day 14 were used in a completely randomized design with 4 treatments and 5
replicates for each (10 chicks per replicate). Consumption of different levels of Thyme and 
Mentha mixture had no significant effect on weight gain, feed intake, and feed conversion ratio 
during the different weeks of age or whole the experimental period in Japanese quail. The 
relative weight of spleen was increased by all the different levels of plant mixtures and the 
highest spleen weight was related to the birds fed 1.0% of Thyme and Mentha mixture. 
Delayed-type hypersensitivity (cellular immune) was decreased by all levels of plant mixtures 
and more decreased at the higher levels of plant mixtures. The consumption of 0.5 and 1.0% of 
Thyme and Mentha mixtures caused the increased antibody titers as compared to the low plant's 
mixture (0.25%) and the control diet. All plant mixtures caused higher lymphocyte proliferation 
and respiratory bursting as compared to control treatment. In conclusion, consumption of 0.5
and 1.0% of Thyme and Mentha mixture increase the antibody titer against sheep red blood 
cells, lymphocyte proliferation, and respiratory bursting ability and decrease the delayed-type 
hypersensitivity in Japanese quail.
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