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 Introduction: This experiment was performed to evaluate the different levels of Echinacea 

extract in drinking water on performance traits, blood metabolites and immune system in 

Japanese quail over a period of 35 days.  

Materials & Methods: 400 quail chicks were used in a completely randomized design with 5 

treatments and 4 replications with 20 chicks per replication. Experimental treatments include 

1- control diet without any additives of antibiotics and or herbs (negative control); 2- control 

diet plus antibiotic flavophospholipol 500 mg/kg (positive control); 3- control diet plus one ml 

of Echinacea extract in one liter of water; 4- control diet plus 2 ml of Echinacea extract in one 

liter of water; 5- control diet plus 3 ml of Echinacea extract in one liter of water. The traits 

tested included performance traits, blood metabolites, cortisol secretion, and immune system 

indices.  

Results: The results showed that food intake, weight gain and feed conversion ratio were not 

affected by the treatments. Among blood metabolites, only serum albumin was significantly 

affected by treatments (P<0.05). Cortisol and SRBC levels as well as IgG titer were 

significantly affected by experimental treatments (P<0.05).  

Conclusion: In general, it was shown that the addition of Echinacea extract to the water 

consumed by Japanese quails significantly stimulated the immune system and altered cortisol 

secretion; thus it seems this extract can be used to enhance the immunity of these birds.  
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 
 

 های خونی، سیستمرشد، متابولیت برعملکرد سطوح مختلف عصاره سرخارگلاثر تغذیه

 ژاپنی هایو ترشح هورمون کورتیزول در بلدرچین ایمنی

 

 
 

 *کرمی، محمدحسین پالیزدار  سارا خزایی، محمود 
 

 

 می، چالوس، ایراندانشکده کشاورزی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالعلوم دامی، گروه  

 

 چکیده  کلمات کلیدی
 بلدرچین

 سرخارگل
 سیستم ایمنی

  کورتیزول

 

 ت عملکردی،پنی بر صفادر آب مصرفی بلدرچین ژا سرخارگلعصاره گیاه داروییمنظور بررسی سطوح مختلف این آزمایش به مقدمه: 

 روزه انجام گرفت. 35های خونی و سیستم ایمنی در طی یک دوره متابولیت

قطعه جوجه در هر تکرار  20 تکرار با 4تیمار و  5قطعه جوجه بلدرچین در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  400از  ها:مواد و روش

 به شاهد یرهج -2دارویی )شاهد منفی(؛  وگیاه بیوتیکآنتی افزودنی ونههرگ فاقد شاهد جیره -1استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 

 در سرخارگل عصاره لیترمیلی اضافه یک به شاهد یرهج -3گرم در کیلوگرم )شاهد مثبت(؛ میلی 500 فالووفسفولیپول یکبیوتآنتی اضافه

 سرخارگل عصاره لیترمیلی 3 اضافه به شاهد جیره -5آب؛  لیتر یک سرخارگل در لیتر عصارهمیلی 2 اضافه به شاهد جیره -4 آب؛ لیتر یک

ای هسی مولفهیزول و بررهای خونی، ترشح هورمون کورتعملکردی، متابولیت مورد آزمایش شامل صفات آب، بودند. صفات لیتر یک در

  سیستم ایمنی بود.

های ین فراسنجهرفت. از بقرار نگ تاثیر تیمارها غذایی تحت.دست آمده نشان داد که مصرف غذا، افزایش وزن و ضریب تبدیلنتایج بهنتایج: 

 IgGچنین تیتر و هم SRBCو  (. میزان کورتیزولP<05/0داری تحت تاثیر تیمارها قرارگرفت )طورمعنیسرم بهخونی نیز تنها آلبومین 

 (. P<05/0داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرارگرفت )طور معنینیز به

ب داری سبعنیطورمی بهاپنهای ژطورکلی نشان داده شد که افزودن عصاره سرخارگل به آب مصرفی بلدرچینبه گیری:بحث و نتیجه

ها یمنی آناویت سیستم ره جهت تقعصا توان از اینرسد میمی نظر؛ بنابراین بهکورتیزول شدتحریک سیستم ایمنی و تغییر در ترشح هورمون

 استفاده نمود.
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 قدمهم
دلیل تنوع زیادشان توجه زیادی های گیاهی بهگیاهان و عصاره       

بیوتیکی به های رشدآنتیهای موثر برای محرکعنوان جایگزینرا به

عنوان یک ها بهبیوتیکآنتی منع استفاده از .(2، 1) اندجلب نموده خود

های جدید جهت یافتن جایگزین افزودنی منجر به گسترش تحقیقات

گیاهی با هایاین میان افزودنی از ها شدکهبیوتیکآنتیمناسب برای

ترین بهترین اثرات برعملکرد حیوانات بیشترین عوارض جانبی و کم

گیاه سرخارگل متعلق به خانواده گل ستاره . )3) اندکاربرد را داشته

دلیل دارا ترین گیاهان دارویی شمال آمریکاست که بهیکی از مهم

ای در صورت گستردهکنندگی سیستم ایمنی، بهبودن خواص تحریک

ها رسی سیستم ایمنی آنهای گوشتی و برتحقیقات مربوط به جوجه

های اجزای شیمیایی گونه. (8، 7، 6، 5، 4) کار گرفته شده استبه

 آلکامیدهاو ها استیلنلیپوفیلیک )پلی ترکیبات اکیناسه شاملجنس 

 ساکاریدهای محلول(، پلیمتیل بوتیل آمید و مانند ایزوبوتیل آمید

ترکیبات فنولی  ها و، گلیکوپروتئین(Flavonoid) الونوییدهافآب،  در

 اکیناکوزیدو مشتقات آن مانند  (Caffeic acid) اسید کافئیک شامل

((Echinacosideاسید شیکوریک ، (Cichoric acid)اسید کافتاریک ، 

(Caftaric acid)، اسید کلوروژنیک (Chlorogenic acid) و سینارین 

(Cynarine) ترکیب منحصر به فرد  . اکیناکوزید(11، 10، 9) است(

اکیناکوزید در  ؛شامل اسید کافئیک، گلوکز و رامنوز است این گیاه(،

موجود ها نیز گل تری درهای کمیابد ولی با غلظتریشه تجمع می

داشتن عوامل  با سرخارگل، عصاره که شده است داده (. نشان12) است

های گوشتی جوجه در سیستم ایمنی محرک تواندشده در باال می ذکر

 مانند آن مشتقات و اسیدکافئیک آلکامیدها، امل شاملباشد. این عو

 انجام را در هانوتروفیل و ماکروفاژها توانایی که بوده اسید شیکوریک

بازده و سودآوری تولیدات  هرحال بهبودبه دهند.می افزایش فاگوسیتوز

های اقتصادی ترین اولویتدهی از مهمحیوانی با تغذیه و خوراک

یل به این اهداف، از گیاهان دارویی متعددی که باشد که برای نمی

هایی طبیعی فعال بوده و جایگزین بیولوژیکی اسانس و ترکیبات حاوی

. (14، 13، 5) شودها هستند استفاده میبیوتیکو سالمی برای آنتی

 های گوشتی و احتماالا های گیاهی پاسخ جوجهجدا از ترکیب اسانس

تواند وابسته به سطح مصرف رویی میدا ها به گیاهانجوجه بلدرچین

مطالعات اثر عصاره اتانولی سرخارگل بر عملکرد و  )دوز( متغیر باشد.

های گوشتی سویه راس با استفاده بعضی از پارامترهای خون جوجه

کیلوگرم وزن بدن،  به ازاء هر لیترمیلی 75/0و  5/0، 25/0از مقادیر 

زایش وزن روزانه و میزان نشان داد که مصرف عصاره، سبب بهبود اف

 افشره مصرف ولی گرددمی هاجوجه در خون سرم هایگلوبولین

ها نداشت، ولی گذار تأثیری بر عملکرد آنتخم هایسرخارگل در مرغ

فعالیت فاگوسیتوزی  و نسبت هالکوسیت ها،لنفوسیت تعداد ،IgG میزان

ت نشان داد چنین مطالعا. هم(8، 15) ها را افزایش دادگرانولوسیت

از عصاره سرخارگل  در هر لیتر آب مصرفی گرممیلی 3/3که مصرف 

. (16) شد IgGهای صحرایی، سبب افزایش هفته در موش 6مدت به

برخی محققین اثرات مفیدی را با تغذیه عصاره سرخارگل در تغذیه 

(. تحقیقات 18، 17اند )کمان نشان دادهآالی رنگینهای قزلماهی

خصوص سرخارگل بر عملکرد همورد اثر گیاهان دارویی و ب زیادی در

، 13، 5)گوشتی انجام شده است  هایجوجه سیستم ایمنی در رشد و

های کمی به بررسی اثر سرخارگل بر پژوهشاما  (،11، 7، 6، 14

خصوص این در مطالعه اند بنابراینها پرداختهبلدرچین ایمنی و عملکرد

 رسد.نظر میضروری به
 

 هاروشواد و م
ها از مزرعه مادر بلدرچین پاسارگاد برای انجام آزمایش، جوجه       

قطعه جوجه  400منظور از بدینو در شرایط یکسان تهیه شد. 

 20تکرار با  4تیمار و  5تصادفی با  در قالب یک طرح کامالا بلدرچین

قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی در این 

 گیاه و بیوتیکآنتی افزودنی هرگونه فاقد شاهد جیره -1 :شامل العهمط

 فالووفسفولیپول بیوتیکآنتی اضافه به شاهد جیره -2 (؛منفی شاهد) دارویی

 1اضافه  به شاهد جیره -3گرم در کیلوگرم )شاهد مثبت(؛ میلی 500

 2 اضافه به شاهد جیره -4 ؛آب لیتر 1 در سرخارگل عصاره لیترمیلی

 3 اضافه به شاهد جیره -5 آب؛ لیتر 1 سرخارگل در لیترعصارهیلیم

های فراسنجهآب بودند.  لیتر 1 در سرخارگل عصاره لیترمیلی

 تهویه و تغذیه برای رطوبت، نور، مدیریتی از قبیل درجه حرارت،

اصول استاندارد پرورش  یکسان بود و براساس ها کامالاتمام بلدرچین

ها به سالن عایت گردید. از  ابتدای ورود جوجههای بلدرچین رجوجه

روز مولتی ویتامین به  5مدت ( به1به همراه جیره رشد )جدول 

تناسب در مقدار آب معین  شکر به درصد 4اضافه الکترولیت به اضافه 

 ها قرار گرفت.مخلوط و در اختیار جوجه

ت تهیه عصاره سرخارگل از عصاره اکیناسه محصول شرک جهت       

زردبند یاسوج استفاده شد که عصاره را از پیکر رویشی و ریشه گیاه 

در این آزمایش میانگین وزن هفتگی، میانگین غذای کنند. تهیه می

مصرفی هفتگی، ضریب تبدیل غذایی و تلفات در هر یک از تیمارها 

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.  و مورد گیریطور جداگانه اندازهبه

گلوکز، آلبومین، پروتئین تام، کلسترول، تری  گیری میزاندازهبرای ان

های بلدرچین، از طریق بریدن جوجه پرورش دوره 35 در روز گلسیرید

ساعت  6تا  4مدت های خون بهسر خونگیری انجام شد. سپس نمونه

داری و سپس سرم در دمای اتاق برای جدا شدن سرم از لخته، نگه
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ته شد. سپس در آزمایشگاه برای اطمینان در داخل میکروتیوب ریخ

دقیقه  10مدت به 3500از عدم باقی ماندن لخته در پالسما در دور 

های تشخیصی کیت سپس با استفاده از گرفت. سانتریفیوژ صورت عمل

مشخص شده در بورشور مقدار هر های پارس آزمون در طول موج

گیری ندازهیک توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر تعیین شد. جهت ا

هورمون کورتیزول نیز یک نمونه خون از هر تکرار گرفته شد که با 

آوری خون در لوله آزمایش صورت گرفت. بریدن سر پرنده و جمع

های مخصوص انتقال داده شدند و پس از جدا سازی سرم در تیوپ

دور در دقیقه سانتریفوژ شدند.  2500دقیقه در دور  12مدت به

 SPALTبر مبنای روش  Lasion Cortisolتگاه کورتیزول توسط دس

  .(19صورت گرفت )
 

دهنده و ترکیبات محاسبه شده جیره  مواد مغذی تشکیل :1 جدول
 شاهد )درصد(

؛ A نیتامیو یالمللنیواحد ب 01150 یحاو و معدنی نهیتامیمکمل و لوگرمیهر ک *

 گرمیلیم 2000؛E نیتامیو یالمللنیواحد ب 22؛ D نیتامیو یالمللنیواحد ب 2100

؛ نیبوفالویر گرممیلی 4/4 ؛نیامیت گرممیلی 612 ؛نیکوباالم گرممیلی 6/0 ؛K نیتامیو

گرم منادیون؛ میلی 5/1ات؛ گرم کلسیم پانتوتنمیلی 35نیکوتین آمید؛  گرممیلی 40

گرم پیریدوکسین؛ یک میلی 10گرم تیامین؛ گرم اسید فولیک؛ سه میلیمیلی 8/0

 65گرم اتوکسی کوین، میلی 125گرم کولین کلراید؛ میلی 560گرم بیوتین؛ میلی

گرم میلی 8/1مس؛  گرممیلی 8 آهن؛ گرممیلی 50 روی؛ گرممیلی 55 منگنز؛ گرممیلی

 گرم سلنیوم بود.میلی 3/0گرم مولیبدن و میلی 16/0بالت؛ گرم کمیلی 2/0ید؛ 

مورد آزمایش،  هایبلدرچینایمنی  سیستم ارزیابی وضعیت برای       

 درصد( 2قرمز خون گوسفند ) گلبول بادی با تزریقآنتی تغییرات تیتر

نوبت، مورد بررسی قرار  یکزا، در ژن غیر بیماریعنوان یک آنتیبه

درصد گلبول قرمز خون  2لیتر سوسپانسیون میلی 5/0. مقدار فتگر

روز پس از تزریق  6روزگی تزریق شد و  24گوسفند به ورید بال در 

 SRBCد و تزریق دوم معمل آها خونگیری بهروزگی از جوجه 30در 

خونگیری انجام  دوم، مجدداا روز پس از تزریق 6نیز انجام شد. سپس 

با استفاده از  SRBCبادی تولید شده علیه ر آنتیشد. در نهایت تیت

 Gگیری ایمنوگلوبولین گیری شد. برای اندازهروش میکروتیتر، اندازه

ذکر این نکته الزم است که  موالر استفاده شد. 01/0از مرکاپتواتانول 

حاصل  M کل، مقدار ایمنوگلوبولین عدد از G تفریق ایمنوگلوبولین

و جهت انجام  Excelافزار ها از نرمره دادهبرای ذخی (.20شود )می

گردیده و  استفاده  SPSSافزار آماریها از نرمداده تجزیه و تحلیل

و سطح  انجام ،دانکن ایدامنه ها براساس آزمون چندمقایسه میانگین

چنین روند در نظر گرفته شد. هم 05/0تر از داری کوچکمعنی

 ظ شد.لحا 1/0لغایت  05/0داری بین معنی
 

 نتایج
آزمایشی  تیمارهای با بلدرچین هایجوجه تغذیه اثر به مربوط نتایج       

 ارائه شده است.  2های پرورش در جدول خوراک طی هفته بر مصرف

 تغذیه ژاپنی هایخوراک بلدرچین مصرف بر آزمایشی تیمارهای اثر

ود، نب دارچهارم معنی تا اول هایهفته در سرخارگل عصاره با شده

( بین تیمارها P=08/0داری )روند معنیفقط در هفته پنجم پرورش 

 های مربوط به تیمارهای مصرفکه بلدرچینطوریبه .مشاهده شد

 . اثر(P>05/0)تری داشتند کننده عصاره تمایل به مصرف غذای کم

با  شده تغذیه ژاپنی هایبلدرچین بدن بر وزن آزمایشی تیمارهای

 تیمارهای نشان داده شده است. اثر 3ر جدول تیمارهای آزمایشی د

 سرخارگل عصاره با شده تغذیه ژاپنی هایبلدرچین بدن وزن بر آزمایشی

که تیمار پنجم که طوری(، بهP<05/0)بود  داردر هفته دوم معنی

ترین وزن ترین سطح مصرف عصاره را داشت در هفته دوم کمبیش

های انتهایی پرورش با هفته بدن را نشان داد اما این کاهش وزن در

داری بین وزن و در انتهای دوره تفاوت معنی جبرانی بهبود یافت رشد

تبدیل  بر ضریب آزمایشی تیمارهای اثرها وجود نداشت. بلدرچین بدن

 اثر .(4 )جدول دار نبودمطالعه معنی در این ها نیزبلدرچین غذایی

تم ایمنی و هورمون های خونی، سیسبر فراسنجه آزمایشی تیمارهای

نشان داده  6و  5ترتیب در جداول به ژاپنی هایکورتیزول بلدرچین

های جوجه خون گلوکز و کلسترول بر آزمایشی تیمارهای اثر است. شده

خون  تام پروتئین بر آزمایشی تیمارهای دار نبود. اثرآزمایشی معنی

 مقدار )درصد( اقالم

 09/51 ذرت

 64/39 کنجاله سویا

 00/5 پودر ماهی

 90/1 روغن گیاهی

 41/1 صدف

 17/0 (DCPیم فسفات )سکلدی

 23/0 نمک

 50/0 *مکمل ویتامینی و معدنی

DL 07/0 متیونین 

 ترکیب شیمیایی جیره آزمایشی )درصد(
 2900 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری در کیلوگرم(

 5/24 پروتئین خام

 9/3 فیبر خام

 8/0 کلسیم

 3/0 فسفر

 15/0 سدیم

 62/1 آرژنین

 46/1 الیزین

 75/0 متیونین
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داری بین دار نبود اما یک روند معنیهای آزمایشی نیز معنیجوجه

با  شده تغذیه ژاپنی هایبلدرچین کهطوریتیمارها مشاهده شد به

لیتر میلی 3 سرخارگل عصاره پنجم یعنی نسبت به تیمار بیوتیکآنتی

 تیمارهای اثر .(P=07/0) شدن داشت داردر لیتر تمایل به معنی

 شد دارها معنیسرم خون بلدرچین آلبومین میزان بر آزمایشی

(05/0>P). آزمایشی تیمار به مربوط خون آلبومین مقدار ترینبیش 

بود  ،کردترین میزان عصاره را دریافت مییعنی تیماری که بیش پنج

شاهد مثبت یا حاوی  بین این تیمار با تیمار داریمعنی اختالف و

 گلیسریدتری بر آزمایشی تیمارهای اثر .(P<05/0) شد مشاهده بیوتیکآنتی

 دارمعنی سرخارگل عصاره با شده تغذیه ژاپنی یهاخون بلدرچین

داری نیز در مورد این صفت مشاهده گردید، نبود اما تمایل به معنی

 پنج آزمایشی تیمار به مربوط خون گلیسریدتری که مقدارطوریبه

ترین کرده بود بیش عصاره را دریافت ترین سطحکه بیش تیماری یعنی

 .بود
 

 های پرورشهای ژاپنی طی هفتهزمایشی بر مصرف خوراک )گرم( بلدرچیناثر تیمارهای آ :2جدول

SEM        ها: خطای معیار میانگین 
 

 های پرورشهفتههای ژاپنی در طی اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن بدن )گرم( بلدرچین :3جدول 

SEM            ها در یک ستون با باالنویس التینمیانگین، ها: خطای معیار میانگین (a،bغیرمشترک دارای تفاوت معنی )05/0( دار هستند (P<. 
 

 های پرورشهای ژاپنی طی هفتهضریب تبدیل غذایی بلدرچین اثر تیمارهای آزمایشی بر :4جدول 

SEM   ها: خطای معیار میانگین 

 تیمار
 های پرورشهفته

 پنجم چهارم سوم دوم اول

76/75 شاهد منفی  67/114  61/177  06/218  10/240 

50/72 شاهد مثبت  38/113  37/161  33/211  38/229 

63/76 عصاره یک  27/120  97/166  13/216  10/232 

81/74 عصاره دو  04/117  06/164  06/235  90/230 

37/70 عصاره سه  02/107  38/152  31/168  22/215 

SEM 849/0  751/1  564/3  007/5  901/2  

p-value 105/0  169/0  269/0  234/0  081/0  

 تیمار
های پرورشهفته  

 پنجم چهارم سوم دوم اول

a 30/41 90/49 69/51 02/37 شاهد منفی  91/21  

a 31/41 43/48 84/49 50/34 شاهد مثبت  62/18  

a 81/42 34/46 66/49 22/37 عصاره یک  09/18  

a 56/43 19/47 25/51 69/34 عصاره دو  69/14  

b80/35 10/46 01/48 40/32 عصاره سه  90/16  

SEM 676/0  923/0  512/0  769/0  272/1  

p-value 068/0  045/0  085/0  626/0  527/0  

 تیمار
 های پرورشهفته

 پنجم چهارم سوم دوم اول

 22/5 37/3 31/3 12/3 52/2 شاهد منفی

 54/5 77/3 48/3 98/2 74/2 شاهد مثبت

 09/5 89/3 56/3 02/3 66/2 عصاره یک

 12/6 42/3 33/3 36/3 75/2 عصاره دو

 33/5 45/3 31/3 40/3 91/2 عصاره سه

SEM 047/0 088/0 083/0 186/0 722/0 

p-value 111/0 473/0 309/0 084/0 237/0 
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 های ژاپنی گرم در دسی لیتر( بلدرچینهای خونی )میلیاثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه :5جدول 

SEM      ها در یک ستون با باالنویس التینمیانگین، ها: خطای معیار میانگین (a،bغیرمشترک دارای تفاوت معنی )05/0( دار هستند (P<. 
 

داری طور معنیهای آزمایشی بهکورتیزول خون بلدرچین میزان       

(؛ به P<05/0) ت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت( تح6)جدول 

لیتر ترتیب دو و سه میلیکه تیمارهای عصاره دو و سه که بهطوری

عصاره در هر لیتر آب دریافت کرده بودند نسبت به شاهد منفی، 

تری در خون تولید کردند اما تفاوت این دو تیمار با کورتیزول بیش

لیتر غیر ک بود و عصاره یک میلیبیوتیشاهد منفی که حاوی آنتی

 هایبلدرچینSRBC تیتر  بر آزمایشی تیمارهای اثر دار بود.معنی

 مربوط SRBC مقدار تیتر ترین. بیش(P<05/0) بود دارمعنی ژاپنی

ترین سطح عصاره را دریافت که بیش تیماری یا پنج آزمایشی تیمار به

 نشان سه هد، دو وشا تیمارهای با داریمعنی اختالف و کرد، بود

 هایبلدرچین IgG فراسنجه بر آزمایشی تیمارهای چنین اثرهم .داد

 ترینبیش (.P<05/0) شد دارمعنی سرخارگل عصاره با شده تغذیه ژاپنی

ترین پنج بودکه حاوی بیش آزمایشی تیمار به مربوط خون IgGمقدار

 و دو شاهدمنفی، تیمارهای با داریمعنی اختالف و سطح عصاره بود

 نشان را داریمعنی اختالف چهار آزمایشی تیمار با داد؛ ولی نشان سه

 ژاپنی هایبلدرچین IgM فراسنجه بر آزمایشی تیمارهای اثر نداد.

 .نشد دارمعنی سرخارگل عصاره با شده تغذیه

 

 (10ی لگاریتمها )برمبناکل و ایمونوگلوبولینیبادلیتر( و تیترآنتیدرهردسیکورتیزول)میکروگرمهورمونآزمایشی براثرتیمارهای :6جدول 

SEMالتین ستون با باالنویس ها در یکمیانگین، هامعیار میانگین : خطای (a،bغیرمشترک ) 05/0( دار هستنددارای تفاوت معنی(P<. ♀ SRBCقرمزخون گوسفند، های: شمارسلول 

IgG†،ایمونوگلوبولین جی :‡ IgM.ایمونوگلوبولین ام : 

 

 بحث
سطوح مختلف  که هاییجوجه که حاضر نشان داده شد تحقیق در       

سرخارگل را دریافت کردند نسبت به تیمارهای شاهد مثبت و منفی 

تاثیر بی دهندهکه نشان غذا نشان دادند در مصرف داریغیرمعنی تفاوت

نشان  ها بود.چینبودن این عصاره گیاهی بر مصرف غذا توسط بلدر

ی موجود در عصاره سرخارگل تأثیر یک از آلکامیدهاشد که هیچ داده

( که با 12) های صحرایی نداشتداری بر خوراک مصرفی موشمعنی

و همکاران  Pourasghar دارد. مطابقت تحقیق آمده از این دستبه نتایج

 5/1میزان های گوشتی بهنیز با تغذیه عصاره سرخارگل در جوجه

داری بین شاهد و دیگر مصرفی تفاوت معنی لیتر در هر لیتر آبمیلی

تنها در هفته دوم  اثر تیمارهای آزمایشی. (7) تیمارها مشاهده نکردند

دار بود ولی بر وزن انتهایی در هفته پنجم تاثیر بر وزن بدن معنی

و  Sakiهاست. دهنده رشد جبرانی جوجهنداشت که نشان داریمعنی

و دو درصد  یک، 5/0میزان ان با تغذیه ریشه سرخارگل بههمکار

ها در طی داری در افزایش وزن بدن و وزن زنده جوجهتفاوت معنی

دار ها معنیدوره تفاوت کل نکردند اما در هفته اول پرورش گزارش سه

 تری گلیسیرید آلبومین پروتئین تام کلسترول گلوکز تیمار

75/347 شاهد منفی  25/201  74/2 a 72/1 50/325 

85/308 شاهد مثبت  00/172  17/2 b 14/1 75/579 

25/375 عصاره یک  75/134  24/2 ab 51/1 00/231 

75/314 عصاره دو  25/164  84/2 b08/1 75/697 

25/324 عصاره سه  50/235  87/2 a 76/1 00/946 

SEM 135/10  909/15  108/0  094/0  822/89  

p-value 211/0  346/0  076/0  032/0  061/0  

 ‡SRBC ♀ IgG† IgM کورتیزول تیمار

b 23/1 b 56/1 c 44/0 13/1 شاهد منفی  

ab 24/1 b 54/1 c 44/0 32/1 شاهد مثبت  

ab 27/1 b 53/1 bc 47/0 06/1 عصاره یک   

a 29/1 a 64/1 ab 50/0 15/1 عصاره دو  

a 29/1 a 67/1 a 52/0 16/1 عصاره سه  

SEM 008/0  015/0  008/0  043/0  

p-value 041/0  0001/0  0001/0  451/0  
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ریشه سرخارگل  تریبیش مقدار که پرندگانی مذکور تحقیق در .(13) بود

تری نسبت به شاهد داشتند که در مصرف کرده بودند وزن بدن بیش

تواند (. علت تفاوت در نتایج می31تضاد با نتایج تحقیق حاضر بود )

صورت پودری و استفاده از به تفاوت استفاده از ریشه سرخارگل به

سرخارگل  %5/0عصاره در آب اشاره کرد. محققین دیگری با افزودن 

های گوشتی ب تبدیل غذایی بهتری را در جوجهافزایش وزن و ضری

ها کردند که با تحقیق حاضر در بلدرچین روزه گزارش 35 دوره طی در

تبدیل غذایی مغایرت  بدن و ضریب وزن مورد روزه در 35طی دوره  در

و همکاران  Habibian Dehkordiدارد. در تایید نتایج تحقیق حاضر، 

های جوجه عملکرد داری برمعنی سرخارگل اثر سطوح مختلف با تغذیه

و همکاران نیز  Farrokhniaچنین . هم(22) گوشتی مشاهده نکردند

ترین ضریب دادند بیش نشان آویشن و سرخارگل عصاره الکلی با تغذیه

درصد در  2/0میزان کننده سرخارگل بههای مصرفتبدیل در جوجه

کاران نیز با و هم Roostaei Ali Mehr. (6) جیره پایه مشاهده شد

بدن و ضریب  وزن داری بر افزایشعصاره سرخارگل اثرات معنی تغذیه

میزان آلبومین  .(11) کردند گزارش گوشتی هایجوجه غذایی در تبدیل

ترین سطح های آزمایشی در تیمار پنجم که بیشسرم خون جوجه

تحقیق،  های اینبود. برخالف یافته ترینرا داشتند بیش عصاره دریافت

Saki های جوجه جیره سرخارگل به ریشه درصد 2 با افزودن و همکاران

چنین این هم (،13) نکردند آلبومین گزارش در میزان تغییری گوشتی

 های ما اثرات کاهشی از افزودن سرخارگل برخالف یافتهمحققین بر

وضع  ،مقدار آلبومین تابع تولید، تخریبپالسما گزارش کردند.  گلوکز

. باشدمی هاهورمون و هاسیتوکین فشار انکوتیک پالسما، ارمقد ،تغذیه

گیری ها اندازهکبدی بلدرچین هایآنزیم میزان حاضر تحقیق در ندهرچ

های جوجه کبدی هایآنزیم دادند میزان و همکاران نشان Sakiاما  نشد

 گیرندقرار می تاثیر داری تحتطور معنیسرخارگل به با تغذیه گوشتی

و همکاران نشان دادند که میزان گلوکز  Pourasgharچنین هم .(13)

داری تحت طور معنیهای تغذیه شده با سرخارگل بهخون در جوجه

حال  (،7) داری نکردیسرم تغییر معن گیرد اما آلبومینتاثیر قرار می

و همکاران با تغذیه سرخارگل تغییری در میزان  Farrokhniaکه آن

نشان . (6) گلوکز خون در تایید نتایج تحقیق حاضر گزارش نکردند

تری نسبت به دیگر کورتیزول بیش میزان 5و  4 که تیمارهای شد داده

که این هورمون در زمان پاسخ به التهاب دلیل آنتیمارها داشتند. به

 هاییجوجه در داشت انتظار توانشود میترشح می یا تنش )استرس(

های التهابی پاسخ کرده بودند تری سرخارگل دریافتکه مقادیر بیش

(. تغییر در ترشح 19) ها بودتری نیز متوجه جوجهزای بیشیا تنش

در شرایط تنش  گلوکوکورتیکوئیدکورتیزول به عنوان یک هورمون 

 استفاده از اما شود سطحی خون کزوگل غلظت تواند سبب افزایشمی

(. با توجه به این 23یابد )های پیرامونی کاهش میبافت گلوکز در

 تحت ،هابلدرچین خون گلوکز در غلظت موضوع اما در تحقیق حاضر

تناسب افزایش ترشح هورمون کورتیزول  آزمایشی و به تیمارهای تاثیر

کمی در مورد تنش و میزان ترشح  افزایش نیافت. اطالعات بسیار

طوالنی  وجود دارد. افزایش ژاپنی هایهورمون کورتیزول در بلدرچین

گلوکوژنولیز و  افزایش سبب تواندمدت غلظت کورتیزول می

 ها درها در عضالت اسکلتی و تخریب پروتئیننکاتابولیسم پروتئی

بلدرچین  هایحاضر جوجه رسد در تحقیقنظر می(. به24) کبد گردد

اند زیرا مقدار گلوکز خون مدت کورتیزول نبوده ترشح طوالنی تحت

نتایج  تیمارها مشاهده نشد. افزایش نداشته و کاهش وزن نیز در این

ها تحت پرنده IgGو میزان  SRBCچنین نشان داد که میزان هم

ترین میزان هایی که بیشتاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. پرنده

بادی کل و میزان دریافت سرخارگل را داشتند از نظر تولید آنتی

ثابت شده است که  تری را داشتند.ها مقدار بیشایمونوگلوبولین

)مشتق ریک اسید شیکو ، اسید کافئیک وساکاریدهاآلکامیدها، پلی

، 4) ایمنی دارند ی بر سیستماثرات تحریکاسید کافئیک( سرخارگل 

 است. ژاپنی هایکه در تائید نتایج تحقیق حاضر در بلدرچین (25

Teymouri Zadeh های جوجه با تغذیه عصاره سرخارگل در همکاران و

بادی بر علیه گلبول قرمز گوسفند گوشتی نشان دادند که تیتر آنتی

(SRBCدر )  هایشاهد و جوجه تر از تیمارهایروزگی بیش 42دوره 

که با نتایج این  (26) عصاره سیر و آویشن بودند کنندهدریافت

 نشان و همکاران نیز Roostaei Ali Mehrخوانی دارد. تحقیق هم

دادند که در شرایط سرکوب سیستم ایمنی افزودن عصاره سرخارگل 

آب آشامیدنی سبب تحریک  لیتر در هر لیترمیلی 5/2میزان به

که تیتر کلی طوریبه ،های ایمنی سلولی و هومورال شدپاسخ

SRBC  وIgG که در تایید نتایج (11) داری یافتافزایش معنی 

 و همکاران نیز Landiباشد. بلدرچین می هایحاضر با جوجه تحقیق

 در تایید مقاله حاضر تاکید کردند که استفاده از عصاره سرخارگل در

. (9) خواهد شد IgGو  SRBCگوشتی سبب افزایش تیتر  هایجوجه

طورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد گیاه سرخارگل بدون اثرات به

 های بلدرچین ژاپنیتواند جایگزین آنتی بیوتیک در جیرهمنفی می

تواند پرنده می ایمنی گردد. سرخارگل با اثرات مثبت بر سیستم

ها بیوتیکپرنده بدون داشتن مضرات آنتی زمینه رشد مساعد را در

های گوشتی چنین در تایید مطالعات قبلی با جوجههم ،اعمال نماید

 تواند سبب تحریک سیستم ایمنی گردد.استفاده از سرخارگل می
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