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 چکیده

رت چهار تیمار پنج رأسی، در دو صورأس بره نر به 20های نر نژاد فراهانی از ایمنی در برههای منظور بررسی تأثیر آویشن بر فراسنجهبه 

روز در ایستگاه  70دت مبه 2×2با آرایش فاکتوریل  در قالب طرح کامالً تصادفیساله استفاده شد. پژوهش حاضر ماهه و یک 5/5سن مختلف 

جیره  -2، فاقد پودر آویشن هماه 5/5های جیره بره -1تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد. 

گرم پودر آویشن  20رای جیره دا -4 ،ساله فاقد پودر آویشنهای یکجیره بره -3، ماهه 5/5های گرم پودر آویشن جهت تغذیه بره 20دارای 

ها غلظت ایمنوگلوبولین ی هماتولوژی وهاداری بر فراسنجهفاده از گیاه داروئی آویشن تأثیر معنیساله. نتایج نشان داد که استهای یکجهت تغذیه بره

(IgA ،IgE  وIgMبره )( 05/0های نر نژاد فراهانی نداشتP>.)  های خونی یشن بر فراسنجهنتیجه این تحقیق نشان داد که استفاده از پودر آو

 اثری نداشت.
 

 

   های ایمنی، گوسفند فراهانیراسنجهآویشن، ف کلمات کلیدی: 

 Mmotlagh2002@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 بر سودمند اثرات داشتن دلیلبه مختلف، داروئی گیاهان امروزه       
 (،2006و همكاران،  Jugl-Chizzolaروده ) هايکنش و خوش طعمی

 هايفعالیت چنین( و هم2007و همكاران،  özer) میكروبی ضد اثرات

 هايدام جیره به (Shibamoto  ،2007و Wei) اکسیدانیآنتی گسترده

 هايروغن دوست بودنچربی ماهیت لیلدبه .شوندمی افزوده اهلی

 طوربه توانندمی ترکیبات اين ،داروئی در برخی از گیاهان موجود مؤثره

 اختالل منفی گرم باکتري خصوصبه هاباکتري ساختار غشايی در کامل

 مطالعه چندين در محققان نین،چهم (.Greathead، 2003) نمايند ايجاد

 داراي هااسانس در موجود مؤثره هايبرخی روغن که اندداده نشان

 هايآنزيم تولید افزايش گوارش، کنندگی دستگاهتحريك خاصیت

باشند می بدن ايمنی پاسخ و هضمی محصوالت از استفاده بهبود گوارشی،

(Ather ،2006 ؛Hernandez ،2004 ؛Langhout ،2000 و Tucker ،

 اييامز به توجه با داروئی گیاهان از استفاده اخیر دهه چند در (.2002

 ايجاد مقاومت عدم حداقل، محیطی زيست خطرات ازجمله متعدد،

 سطح در را زيادي توجهات بودن، دسترس در و پايدار ارزان، دارويی،

 (. تأثیر2003و همكاران،  Chenاست ) نموده جلب خودبه جهان

 برگ، دانه، (استفاده مورد بافت اساسبر جاندارن بر گیاهی يهاعصاره

 جغرافیايی منطقه و آوريجمع فصل گیاهی، گونه ،)و پوست ريشه

گسترده  طوربه که گیاهانی از (. يكیSteiner ،2006باشد )می متفاوت

 مختلف حیوانات در تنش اثرات دهندهکاهش و رشد محرک عنوانبه

 نشان تحقیقات است. نتايج آويشن گیاه است، فتهگر قرار آزمايش مورد

 و عملكرد روي بر متغیر اثرات داراي آويشن که است شده داده

 ( و2009و همكاران،  El-Ghouseinسرم ) بیوشیمیايی پارامترهاي

هماتولوژيكی  هايويژگی و خونی هايسلول نسبت و تعداد چنینهم

(Ghasemi  ،يا فعالیت2010و همكاران ،)ي آنزيمی است )هاTollba 

اصلی  محل متعدد، هايآنزيم داشتن با کبد(. 2010و همكاران، 

(. 2000و همكاران،  McGavin) باشدمی مختلف داروهاي متابولیسم

 در اندام اين مختلف هايآنزيم افزايش به تواندمی کبد بافت به آسیب

 سفرازآمینوتران آالنین چون هايیآنزيم .گردد منجر خون پالسماي

(ALT ،)ترانسفراز آمینو آسپارتات (AST )فسفاتاز آلكالین و (ALP ،)

 جزء که باشدمی کبدي هايسلول در موجود هايآنزيم ترينمهم از

 ،Odutuga و Ajayi) آيندمی حساببه پالسما غیرعملكردي هايآنزيم

 هورمونی هايفعالیت تنظیم و ايمنی روي سیستم بر (. آويشن2004

متیل اتیل  -1-2متیل  -5ترکیب  آويشن در است، مؤثر ريزوندر غدد

 هايعصاره بیوتیكیآنتی عمل روش و دارد ضدباکتريايی خاصیت فنل،

 باشد،می سلولی تراوايی ديواره در تغییراتی اعمال طريق از گیاهی

 افزايش و ايمنی بهبود باعث شده خشك آويشن داروئی گیاه از استفاده

 تماس سطح افزايش علتبه و شده آن پرزهاي تعداد و و عمق روده طول

 مهیا تربیش مواد مغذّي جذب براي فرصت روده با شده هضم مواد

 که تاکنون مطالعاتتوجه به اين با .(2006و همكاران،  Garcia) شودمی

 نشخوارکنندگان جیره در داروئی گیاهان از استفاده درخصوص اندکی

از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پودر آويشن انجام شده است. لذا، هدف 

هاي نر هاي خونی در برههاي ايمنی و برخی از فراسنجهبر فراسنجه

 نژاد فراهانی بود.

 

 هامواد و روش
صورت چهار نژاد فراهانی به س بره نرأر 20تعداد  در اين تحقیق       

شد.  ساله استفادهماهه و يك 5/5تیمار پنج رأسی در دو سن مختلف 

و  2×2با آرايش فاکتوريل  در قالب طرح کامالً تصادفیپژوهش حاضر 

روز در ايستگاه تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه اراک  70مدت به

تعداد تكرار براي هر تیمار پنج رأس بره در نظر گرفته شده  انجام شد.

 ماهه، 5/5هاي جیره بره -1تیمارهاي آزمايشی عبارت بودند از: است. 

ازاي هگرم پودر آويشن )ب 20جیره داراي روزانه  -2 ،فاقد پودر آويشن

، سالههاي يكجیره بره -3 ،ماهه 5/5هاي هر بره( جهت تغذيه بره

گرم پودرآويشن جهت تغذيه  20جیره داراي  -4 ،فاقد پودرآويشن

آويشن مورد استفاده از استان کرمان تهیه شده و  ساله.هاي يكبره

ها توسط دستگاه آسیاب موجود نمودن برگ از ساقه، برگ پس از جدا

جیره   علوم دامی دانشگاه اراک به پودر تبديل شدند. گروه آزمايشگاه در

 (. 1کار رفته در اين آزمايش، در بین تیمارها يكسان بود )جدولپايه به
 

 یه: اجزای مواد خوراکی وآنالیز شیمیایی مربوط به جیره پا 1جدول 

 درصد از ماده خشک اکیمواد خور

 86/33 يونجه

 17/54 جو

 28/11 کاه گندم

 22/0 کلسیم فسفاتدي

 45/0 معدنی* -مكمل ويتامینی

 آنالیز شیمیایی جیره پایه

 2/2 انرژي قابل متابولیسم )مگاکالري در کیلوگرم(

 9/12 پروتئین )درصد(

 54/0 کلسیم )درصد(

 40/0 فسفر )درصد(

، Aويتامین  المللیبین واحد 000/500/8 داراي ويتامینی مكمل از کیلوگرم *هر
 E ،2002المللی ويتامین بین واحد 3D ،11000ويتامین  المللیبین واحد 000/500/2
 2B ،7840ويتامین  گرممیلی 1B  ،4000ويتامین گرممیلی 3K ،1477ويتامین  گرممیلی
 6B ،110ويتامین  گرممیلی 5B ،2464ويتامین  گرممیلی 3B ،34650ويتامین  گرممیلی
 باشد.یم کلرايد کولین گرممیلی 12B ،000/400ويتامین  گرممیلی 9B ،10 ويتامین گرممیلی

 گرمیمیل 000/75منگنز،  گرممیلی 400/74داراي  معدنی مواد مكمل از کیلوگرم هر *

 گرممیلی 200و  گرم يدمیلی 867مس،  گرممیلی 000/6روي،  گرممیلی 675/64آهن، 

 .باشدمی سلنیوم



 1397 بهار، 1، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

55 
 

ز پودر اهاي آزمايشی در اين تحقیق فقط از لحاظ استفاده جیره       

یش در تمام طول مدت آزمايش هر روز پآويشن با هم تفاوت داشتند. 

مانده خوراک روز قبل هر ها باقیاز معرفی وعده خوراک صبح به بره

ها دسترسی دام آزمايش طول در د.ش ثبت و گیريطور مجزا اندازههب تیمار

آوري هاي جمعمنظور تجزيه و تحلیل آماري دادهبه به آب داشتند. آزاد

غلظت  هاي هماتولوژي،شده ازجمله اطالعات مربوط به آنالیز فراسنجه

  د.استفاده ش 1/9نسخه SASافزار ها از نرمايمنوگلوبولین

رها اوايل، اواسط و انتهاي هاي تیماهاي خون از دامتهیه نمونه       

هاي آزمايشی بر دوره آزمايشی جهت بررسی ثأثیرات استفاده از جیره

هاي خونی مدنظر انجام شد. دو ساعت پس از مصرف وعده فراسنجه

ها در سی از رگ گردنی برهگیري به حجم ده سیخوراک صبح خون

اي هشرايطی که سعی شد حداقل تنش به دام وارد شود توسط لوله

همراه ها به)ونوجكت( انجام شد. پس از جداسازي سرم نمونه خأل تحت

و پس از جداسازي کامل سرم  ( به آزمايشگاه انتقالCO2(s)) يخ خشك

ها ذخیره شدند. هماتولوژي با روش اسپكتروفتومتري با استفاده نمونه

 سرم هايقدار ايمنوگلوبولینم هاي پارس آزمون انجام شد.از کیت

(IgA، IgG  وIgE ) گیرياندازههاي پارس آزمون با استفاده از کیت 

 گیرياندازه مذکور فاکتورهاي غلظت استاندارد منحنی کمك با د.ش

جمله ازآوري شده هاي جمعمنظور تجزيه و تحلیل آماري داده. بهشد

 هاايمونوگلبولین غلظت و هماتولوژي هايفراسنجه آنالیز به مربوط اطالعات

ها میانگین مقايسه .شد استفاده  GLMو رويه 1/9نسخه SAS افزارنرم از

              Yijk =μ+ αi +βj+ αβij + eijk: انجام شد LSMروش نیز به

 :Yijk ،مشاهده هر مقدار :μ ،جامعه میانگینα i: اثرi سن سطح امین ،

βj :اثرjآويشن سطح امین ،αβij: متقابل اثر i و سن سطح امین jامین 

 آزمايشی خطاي: eijk، آويشن حسط

 

 نتایج
نتايج حاصل از اثرات گیاه داروئی : های هماتولوژیفراسنجه       

هاي نر نژاد فراهانی در جدول هاي هماتولوژي برهآويشن بر فراسنجه

اساس نتايج اين جدول استفاده از آويشن اثر ارائه شده است. بر 2

 (.p>05/0لوژي نداشت )هاي هماتوداري بر روي فراسنجهمعنی

بر غلظت  آويشن سطوح از استفاده اثرات ها:ایمنوگلوبولین غلظت       

 3هاي نر نژاد فراهانی در جدول هاي کبدي برهها و آنزيمايمنوگلوبین

دست آمده استفاده از آويشن تأثیر هآورده شده است. مطابق با نتايج ب

 (.p>05/0ا نداشت )هبره IgEو  IgA  ،IgGداري بر غلظتمعنی

 

 های نژاد فراهانیهای هماتولوژی برهاثر تغذیه پودر آویشن برفراسنجه: 2جدول 

 )درصد(Lymphocyte  )درصد( RBC (610)× WBC (610)× Neotrophil )درصد( HB )درصد(*PLT تیمارهای آزمایشی

1** 18/633  17/12  1/10  28/73  18/18  18/73  

2 45/584  06/12  24/10  88/66  72/15  18/76  

3 7/691  84/11  97/9  56/81  4/19  72 

4 1/638  72/11  12/10  52/74  7/16  3/75  

SEM 04/0  02/0  01/0  03/0  04/0  009/0  

داريسطح معنی  59/0  16/0  49/0  64/0  18/0  36/0  
: گلبول سفید، WBC ،: گلبول قرمزRBC: هموگلوبولین، HB: پالکت، PLT، (>05/0p) باشدمی دارمعنی داراي اختالف آماري لحاظ در هر سطر از متفاوت ها با حروفمیانگین

Neotrophil ،نوتروفیل : Lymphocyteلنفوسیت : ،SEMماه )عدم مصرف  5/5هاي بره -2 ،ر رأس(ازاي هگرم آويشن به 20ماه )مصرف  5/5هاي بره -1**، ها: خطاي استاندارد میانگین

 ازاي هر رأس(گرم آويشن به 20ساله )مصرف هاي يكبره -4 ،)عدم مصرف آويشن( سالههاي يكبره -3 ،آويشن(

 

های نژاد فراهانیها برهاثر تغذیه پودر آویشن بر ایمونوگلوبولین: 3جدول   

 Ig E (KIU/L) لیتر(گرم بر میلیمیلی) IgG )لیترگرم بر میلی)میلی IgA تیمارهای آزمایشی

1* 91/0 5/19 72 

2 92/0 20 54 

3 91/0 8/20 8/46 

4 86/0 4/21 36 

SEM 02/0 93/0 63/11 

P-Value 4/0 46/0 16/0 
گرم آويشن  20ماه )مصرف  5/5هاي بره -1*، ها: خطاي استاندارد میانگینSEM ،(>05/0p) باشدمی دارمعنی داراي اختالف آماري لحاظ در هر سطر از متفاوت ها با حروفمیانگین

 ازاي هر رأس(گرم آويشن به 20ساله )مصرف هاي يكبره -4ساله )عدم مصرف آويشن( هاي يكبره -3 ،ماه )عدم مصرف آويشن( 5/5هاي بره -2 ،ر رأس(ازاي هبه
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نشان داده  4طورکه در جدول همان اثر متقابل سن و تیمار:       

 نبود. دارها در اين آزمايش معنیاست اثر متقابل آويشن و سن بره شده
 

داری مربوط به اثر آویشن، سن و اثر : سطح احتمال معنی4جدول 

 های مورد بررسیها بر روی فراسنجهمتقابل آن

 اثر متقابل سن و تیمار سن آویشن فراسنجه

 28/0 19/0 96/0 پالکت

 35/0 87/0 68/0 هموگلوبین

 83/0 64/0 94/0 گلبول قرمز

 01/0 77/0 96/0 گلبول سفید

 77/0 146/0 50/0 فیلنوترو

 97/0 07/0 32/0 لنفوسیت

 A 21/0 46/0 33/0ايمنوگلوبولین 

 G 14/0 54/0 95/0 ايمنوگلوبولین

 E 07/0 21/0 75/0 ايمنوگلوبولین

 

 بحث
 سیستم اجزاي سازيفعال به ايمنی سیستم تقويت يا تحريك       

 به رمنج که گرددبرمی خارجی عوامل برخی توسط در بدن ايمنی

 هاسم زا،عفونت هايمیكروارگانیسم برابر در بهتر سد دفاعی يك ايجاد

 دفاعی هايمكانیسم و سد عوامل اين. شودمی هاي سرطانیسلول و

 ايمنی هايپاسخ تقويت منظوربه توانندمی و کنندتقويت می را بدن

و  Awaadقرار گیرند ) استفاده مورد حیوانات و در انسان غیرفعال

 .(b2000اران، همك

 زهابحیوانات ازجمله  هايزمینه در که مطالعات از برخی در       

 ارشگز بدن ايمنی سیستم بهبود در داروئی گیاهان تأثیر شده، انجام

 Grossi  ؛Bontempo ،2003 و Rivera  ؛Savoini ،2002است ) شده

 (. Lacetera ،2004و 

       El-Ghousein (2009نشان ) روغنی اسانس از دهاستفا داد 

 دارمعنی افزايش باعث گوشتی هايجوجه جیره در و دارچین آويشن

 هماتوکريت درصد هموگلوبین، میزان قرمز، هايسلول خونی هايفراسنجه

( 2010همكاران ) و Ghasemiگرديد.  خون هاي سفیدسلول تعداد و

 ورتصهب آويشن و سیر ئیدارو گیاه دو از استفاده دادند که نشان

 درصد و سفید و قرمز هايگلبول میزان افزايش باعث مستقل يا توأم

 لمفوئیدي هايسلول تعداد چنینهم و و هماتوکريت هموگلوبین

 استفاده که نمودند ( گزارش2011همكاران ) و Seyedpiran  .گرديد

کاکوتی(  و پونه گزنه، داروئی )آويشن، مخلوط گیاهان از دو درصد

هاي فراسنجه و مرغتخم کیفی صفات عملكرد، بر داريمعنی اثرات

 Salamat (2014) .ندارد گذارتخم هايخون مرغ ايمنی و بیوشیمیايی

 هايفراسنجه بر تأثیري هیچ مختلف سطوح با کاکوتی مصرف که داد نشان

خوانی است که با نتايج اين پژوهش هم نداشته گوسفندان در خون

( بر روي بزهاي 2011) و همكاران Mirzaeiدر تحقیقی که توسط . دارد

هاي حاوي مخلوط شیري انجام گرفت، نشان داده شد که در جیره

هاي خون در مقايسه با گروه هاي گیاهی، میزان لوکوسیتاسانس

 کوهی ترب دانه عصاره( 2012) همكاران و  Ajibadeتر بود.شاهد بیش

 استفاده لوگرمکی /گرممیلی 1600 و 800 ،400 از باال دوزهاي در را

 ويستار نژاد ماده هايموش هماتولوژي بر منفی اثر هیچ که کردند

 .نداشت

 انستآويشن نتو و سیر هاياسانس از استفاده گذارتخم هايمرغ در       

 یبیوشیمیاي هايفراسنجه و مرغتخم کیفیت عملكرد، بر داريمعنی اثرات

 .(2011ان، و همكار Chehreieنمايد ) ايجاد هامرغ خون ايمنی و

        Ajibade هاپالکت محتواي که دادند نشان( 2012) همكاران و 

 ترب کوهی برگ عصاره از در استفاده دوز میزان افزايش با هاموش در

 ترکیبات که کردند ( گزارش2010همكاران ) و Tollba .يابدمی کاهش

 علتبه آويشن گیاه از حاصل هايفرآورده از هااندام در مختلف موجود

 ضد و) آويشن گیاه در آهن باالي مقادير (ايتغذيه اثرات از ورداريبرخ

  باشند.می خونی هايسلول مولد هاياندام تحريك به قادر اکسیداتیو

 افزايش به منجر هاي روغنیدانه با هاتغذيه میش که دادند نشان هاآن

ت نشان داده است که تحقیقا .شودمی دلتا گلبولین و کل گلوبولین

لیتر در میكروگرم بر میلی 100مصرف عصاره شیرين بیان با غلظت 

باشد به محیط آزمايشگاهی داراي خاصیت محرک سیستم ايمنی می

 ها گرديده و از طرفی اي که باعث افزايش تولید لنفوسیتگونه

شده است.  IgAو  IgGدار باعث کاهش صورت بسیار معنیبه

تواند در اند که اين خاصیت مینتايج متذکر گشته نگارندگان اين

ها و حیوانات هاي ازدياد حساسیتی در انسانجهت بهبود واکنش

  .(2011و همكاران،  Jatav ؛1989 و همكاران، Billiard) گردد استفاده

Zi ( نشان دادند که بخش پلی ساکاريدي شیرين1997و همكاران ) 

تم ايمنی دارد و باعث تقويت بیان فعالیت قابل توجهی در سیس

چنین شود و همفاگوسیتوزيس در سیستم آندوتلیال رتیكوالر می

کند که اين پديده باعث افزايش تولید تولید اينترفرون را تحريك می

 همكارانو  Schrannerشود. می Gو  Mهاي سرم شامل ايمنوگلوبین

 هومورال ايمنی سیستم بر را سرخارگل حاوي داروي يك اثر، (1989)

 مورد داروي د.کردن بررسی ايمنی نقص داراي جوجه و سالم جوجه در

 در .بخشید بهبود جوجه گروه دو هر در را ايمنیهاي فراسنجهنظر

رغم وجود تغییرات عددي در بین علی Eخصوص ايمنوگلوبولین 

هاي آزمايشی ديده داري بین گروههاي آزمايشی تفاوت معنیگروه

هاي آزمايشی و يا انحراف معیار باال باعث الً کم بودن دادهنشد احتما

دار ديده نشود اما از نظر عددي اختالف شد که تفاوت معنی
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نشان دادند که افزودن آويشن  (2013) و همكاران Vakiliباشند.  داشته

هاي هاي خونی در گوسالهترين اثر را بر فراسنجههمراه دارچین کمبه

 نتايج اين مطالعه مطابقت دارد. هلشتاين داشت که با

آويشن  با توجه به نتايج پژوهش حاضر استفاده از گیاه داروئی       

ها ولینهاي هماتولوژي و غلظت ايمنوگلوبداري بر فراسنجهتأثیر معنی

حقیقی زياد تجه به نبود منابع هاي نر نژاد فراهانی نداشت. لذا با توبره

ها و براي آويشن( در بره خصوصخصوص اثر گیاهان داروئی )بهدر

هاي شدست آمده از اين تحقیق، انجام پژوههکسب اطمینان از نتايج ب

 گردد.ديگر در اين حیطه پیشنهاد می
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