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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 

 چکیده

هاي نژاد فراهاني در مزرعه دانشكده كشاورزي هاي خوني در برهاين مطالعه با هدف بررسي اثر گاواژ عصاره آويشن بر برخي از فراسنجه 

مدت چهل روز شامل: تيمار يك )شاهد(: رأس بره ماده نژاد فراهاني در سه گروه به 15بيعي دانشگاه اراك انجام شد. در اين مطالعه تعداد و منابع ط

ها انجام شد و سي عصاره آويشن. دو بار خونگيري از برهتيمار سه: گاواژ دو سي ،سي عصاره آويشنتيمار دو: گاواژ يك سي ،گاواژ  آب مقطر

ها با طرح كامل تصادفي آناليز شدند. نتايج نشان داد كه عصاره آويشن سبب داده سنجش شد. Gهاي هماتولوژي و ايمنوگلوبولين س فراسنجهسپ

نيز پس از گاواژ عصاره  AST( شد. آنزيم كبدي >01/0p) Gچنين افزايش سطح ايمنوگلوبولين ( و هم>01/0pهاي سفيد خون )افزايش گلبول

ها تواند سبب بهبود سيستم ايمني در برهها، ميرسد مصرف عصاره آويشن در برهمي نظربه (.>05/0p) داري كاهش يافتطور معنيهآويشن ب

 شود.
 

  بره، عصاره آويشن، فراسنجه خون کلیدی: کلمات

 mmotlagh2002@gmail.com: مسئول * پست الكترونیكی نویسنده
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 مقدمه
 هایی که بتواند سیستم ایمنی بره را در سنینکارگیری روشهب        

از افزایش تلفات بسیار جلوگیری خواهد نمود. پایین تقویت کند 

ها در مزارع دام و بیوتیکتر آنتیدلیل ممنوعیت کاربرد بیشهامروزه ب

های گیاهی جایگزین مناسبی برای این مواد ها و عصارهاسانس ،طیور

شان در بافت موثر ترکیبات دارویی با گیاهان شوند.محسوب می شیمیایی

ها و ... اثر ضدمیکروب و تحریک سیستم فنوللیها و پمشتمل بر فنول

 هایسیستم در (.2005و همکاران،  Benchaar) باشندایمنی را دارا می

 و به عام طوربه گیاهی هایمتابولیت گذشته، از اهلی پرورش حیوانات

 هایمحرومیت و ممنوعیت اند.رفتهمی شماربه ضدمیکروبی عوامل عنوان

 تمایل افزایش سبب رشد های محركبیوتیکآنتی از استفاده در اخیر

، Greathead) است شده گیاهی منشأ با طبیعی هایفرآورده از استفاده به

دارویی پرمصرف در طب سنتی  شیرازی یکی از گیاهان (. آویشن2003

ای مانند تیمول و کارواکرول دلیل وجود مواد مؤثرههباشد و بایران می

 Talebzadehباشد )ارکنندگان اثرگذار میای نشخوبر تخمیر شکمبه

( 1392خانلو و همکاران )براساس مطالعات گنج(. 2012و همکاران، 

های مهابادی با روغن ماهی و آویشن سبب سازی جیره بزغالهمکمل

هضم ظاهری الیاف  هضم ظاهری چربی و کاهش قابلیت افزایش قابلیت

ن استات شکمبه را چنین میزاو هم نامحلول در شوینده خنثی شد

های مهابادی سازی جیره بزغالهکه مکمل ها نشان دادندآن .دادافزایش 

ثیر چندانی روی عملکرد پروار و أبا روغن ماهی و اسانس آویشن ت

ولی روغن ماهی باعث افزایش ضخامت چربی  شتصفات الشه ندا

 خصوصیات و نسبت گوشت، ثیر چندانی برأشود و نیز تپشتی می

 .(2014و همکاران،  Ganjkhanlou) ان و چربی الشه نداشتاستخو

و  Zareiگاواژ آویشن شیرازی  سبب کاهش چربی خون موش شد )

های انجام شده تاکنون عصاره (. براساس بررسی2014همکاران، 

طریق گاواژ )وارد کردن عصاره با مهار بره از طریق دهان( بر  آویشن از

منظور بررسی اثر مطالعه به ه است، ایننشد ها بررسیبره سیستم ایمنی

 فراهانی طراحی شد.  های نژادآویشن بر سیستم ایمنی بره گاواژ عصاره

 

 هامواد و روش

تحقیقاتی  ایستگاه در حاضر پژوهش :دام نوع و آزمايش انجام محل       

مزرعه گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

 .انجام شد شرقی ″11′38°49شمالی  ″14′08°34: مختصات اراك با

عصاره گیاه دارویی آویشن محلول در آب از شرکت اکسیر طبیعت 

رأس بره نژاد فراهانی  15تهیه شد. در پژوهش حاضر تعداد  کوهستان

کیلوگرم در پژوهش  17تقریبی  ماه و با وزن 4الی  3تقریبی بین  با سن

های در این آزمایش تعداد کل بره حاضر در فصل بهار استفاده شد.

صورت تصادفی به سه گروه پنج رأسی تقسیم شد در هر سه طرح به

ها داده شد و از نظر انرژی و پروتئین ن به برهگروه تغذیه کمکی یکسا

 ها قبل ازچنین سالمت آنهای طرح در شرایط یکسان بود و همبره

ز در شرایط ورود به طرح مورد بررسی قرار گرفت تا از نظر سالمت نی

آزمایش، دوزهای مدنظر برای ررسی پیشمناسبی باشند. پس از ب

ها به گاواژ آب بسنده شد در بره تحقیق انتخاب شدند. در گروه اول به

سی عصاره آویشن شیرازی خورانده تیمار دوم از طریق گاواژ یک سی

سی عصاره آویشن گاواژ شد و در ها دو سیشد و در تیمار سوم به بره

های خون گرفته نهایت پس از چهل روز گاواژ موارد ذکر شده، از نمونه

مباحث هماتولوژی به وضعیت شده، سرم و پالسما تهیه شد و عالوه بر 

 . شدند توزین هادام آزمایش حین در شد. پرداخته G ایمونوگلوبولین و ایمنی

( برای همه تیمارها براساس 1جیره پایه )جدول : جيره آزمايش       

 صورت کامأل مخلوط تهیه شد. نیاز و به
 

 ه:اجزای مواد خوراکی وآناليز شيميايی مربوط به جيره پاي 1جدول 

 درصد از ماده خشک  مواد خوراکی

 86/33 یونجه خرد شده

 17/54 جو بلغور شده

 28/11 کاه گندم

 22/0 کلسیم فسفاتدی

 45/0 معدنی* -مکمل ویتامینی

 آناليز شيميايی جيره پايه

 2/2 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم(

 9/12 پروتئین )درصد(

 54/0 کلسیم )درصد(

 40/0 ر )درصد(فسف

، Aویتامین  المللیبین واحد 000/500/8دارای  ویتامینی مکمل از کیلوگرم *هر

، Eالمللی ویتامین بین واحد D3 ،11000ویتامین  المللیبین واحد 000/500/2

ویتامین  گرممیلی B1 ،4000 ویتامین گرممیلی K3 ،1477ویتامین  گرممیلی 2200

B2 ،7840 ن ویتامی گرممیلیB3 ،34650 ویتامین  گرممیلیB5 ،2464 گرممیلی 

 B12 ،000/400ویتامین  گرممیلی B9 ،10ویتامین  گرممیلی B6 ،110ویتامین 

 400/74دارای  معدنی مواد مکمل از کیلوگرم هر باشد. *می کلراید کولین گرممیلی

 گرممیلی 000/6روی،  گرممیلی 675/64آهن،  گرممیلی 000/75منگنز،  گرممیلی

 .باشدمی سلنیوم گرممیلی 200و  گرم یدمیلی 867مس، 
 

در تمام طول مدت آزمایش هر روز پیش  متغييرهای مدنظر:       

مانده خوراك روز قبل هر یها باقاز معرفی وعده خوراك صبح به بره

 ،BUN غلظت سرمی گلوکز،گیری و ثبت شد. طور مجزا اندازهتیمار به

 پروتئین ،(AST) آمینوترانسفراز آسپارتات (،ALT) ترانسفرازآمینو آالنین

های پارس آزمون ساخت کل سرم، با روش اسپکتروفتومتری و با کیت

با استفاده از کیت  Gایران انجام شد. سنجش میزان ایمنوگلوبولین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&pagename=%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86&params=34_08_14_N_49_38_11_E_type:city(3081)_region:IR_source:enwiki
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 گیری شد.کشور چین، و با روش االیزا اندازه  Day Biotech شرکت

 محیط های حاصل از این آزمایش ابتدا درداده :آناليز آماری       

9.1v SAS ها در قالب داده .برای نرمالیته مورد آزمون قرار گرفتند

یمار و با تازای هر طرح پایه کامالً تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار به

ل آنالیز شدند. مد 9.1SAS v افزاردر نرم Mixedکارگیری رویه به

 Yijk = μ + Ti + εij+ Zk + TZik +eijk  ست:صورت زیر امربوطه به

 jگیری و زمان اندازه iمشاهده مربوط به تیمار  Yijkکه در این مدل 

اشتباه  εijاُمین تیمار،  iاثر  Tiمیانگین کلی مشاهدات،  μاُم، kدر تکرار 

 kاثر  Zkتصادفی و واریانس بین حیوانات مورد آزمایش درون تیمار، 

و  اُمین زمان kاُمین تیمار و i متقابل  اثر TZikگیری، اُمین زمان اندازه

eijk باشد.می حیوانات درون هاگیریاندازه بین تصادفی و واریانس اشتباه 

 

 نتایج
تغییرات میانگین وزن تیمارها )کیلوگرم(، خوراك مصرفی روزانه      

 های آزمایشی را در این مطالعه)گرم/ روز( و ضریب تبدیل خوراك بره

 نشان داده شده است. 2در جدول 

 
 

 ها: اثر تغذيه پودر آويشن بر عملکرد رشد بره2جدول 

P-value SEM 
 تيمار

 صفت
3 2 1 

002/0 37/0  19/51b 21/89a 20/82ab )وزن بدن )کیلوگرم 

01/0 43/69 706/07c 999/64a 975/90a گرم در روز( مصرف خوراك( 

05/0 11/12 95c 202a 161b ایش وزن )گرم در روز(افز 

 ضریب تبدیل 6 6/5 20/7 6/0 55/0
 تیمار یک( -ازای هر رأسسی عصاره آویشن بهماه )گاواژ یک سی 1-2های بره -2شاهد(  -ماه )گاواژ آب مقطر 1-2های بره -1*                               

 دو( -تیمار -ازای هر رأسسی عصاره آویشن بهسی )گاواژ دو  1-2های بره -3                               
 

ایشی آزم مختلف هایگروه برای هابره خوراك تبدیل ضریب میانگین       

تفاوت  تیمارهای آزمایشی میانگین مقایسه بود. 20/7و  6/5، 6ترتیب به

اواژ (. با افزایش درصد گ2ها نشان داد )جدول داری بین جیرهمعنی

 که در تیمار دومدیل خوراك افزایش یافت درحالیآویشن ضریب تب

ه ازای هر برهمیانگین مصرف ماده خشک ب ضریب تبدیل بهبود یافت.

وز گرم در ر 706، 999، 975ترتیب های مختلف آزمایشی بهدر گروه

واژ عصاره ها نشان داد که با افزایش مقدار گابود. تجزیه واریانس داده

 ای(. به گونهp≤01/0) ی این صفت داشتداری روآویشن، کاهش معنی

ار دو دار با تیمار یک )شاهد( و تیمکه تیمار سه دارای تفاوت معنی

ای هگروه در خوراك ها نشان داد که مصرفمیانگین داده داشت. مقایسه

بود  تر از گروه دومکه از لحاظ مقدار عصاره آویشن بیش 3آزمایشی 

میانگین افزایش وزن  ر بود.داکاهش اشتها و مصرف خوراك معنی

، گرم 161 اول: تیمار  ترتیببه آزمایشی مختلف هایگروه برای هابره روزانه

 گرم در روز بود. مقایسه 95گرم و تیمار سوم:  202تیمار دوم: 

داری یمیانگین مربوط به تیمارها نشان داد که جیره آزمایشی اثر معن

طور مشهودی هب وزن افزایش دو تیمار در (.p>05/0) داشت صفت این روی

یش میزان که در تیمار سوم با افزاتر از دو گروه دیگر بود درحالیبیش

 گاواژ عصاره آویشن افت در افزایش وزن دیده شد.

نشان داده  3طورکه در جدول همان: های هماتولوژیفراسنجه       

های  شده است تجزیه و تحلیل آماری مربوط به سنجش فراسنجه

مطالعه با عصاره آویشن با هم در تمام صفات  های موردماتولوژی برهه

داری نشان ندادند. در های سفید تفاوت معنیغیر از تعداد گلبولبه

های ( گاواژ عصاره آویشن، تعداد سلول36/68که در تیمار دوم )حالی

( 60/61) شاهدهای سفید نسبت به گروه سفید خون یا همان گلبول

تأثیر  (.>01/0pداری نشان داد )( افزایش معنی27/64ه )و تیمار س

های نتایج مربوط به داده های کبدیو آنزیم G ایمنوگلوبولین آویشن بر

نشان داده شده است.  4 های کبدی در جدولو آنزیم Gایمنوگلوبولین 

گاواژ عصاره آویشن سبب  شودمی مشاهده مذکور جدول در طورکههمان

دار با در تیمار دو شد و تفاوت معنی Gنوگلوبولین افزایش سطح ایم

داری با تیمار سه که هیچ تفاوت معنیگروه شاهد نشان داد درحالی

داری بر روی نداشت. براساس این جدول، گاواژ عصاره آویشن اثر معنی

گاواژ عصاره، سبب  چنینهم (.>01/0p) داشت (IgG) جیایمنوگلوبولین

میانگین  (.>05/0pشد ) ASTکبدی  ان آنزیمدار در میزمعنیتغییر 

های مختلف آزمایشی ها برای گروهخون بره G غلظت ایمنوگلوبولین

های مربوط تجزیه و تحلیل آماری داده است، شده داده نشان 4 جدول در

مورد مطالعه با عصاره آویشن  هایبره G ایمنوگلوبولین غلظت سنجش به

چنین مقایسه میانگین هم (.>01/0p) دادند نشان داریمعنی تفاوت هم با

 داری بین تیمارها نشان دادند.تیمارهای آزمایشی نیز تفاوت معنی

 آمینوترانسفراز آسپارتات غلظت میانگین :کبدی هایآنزيم غلظت       

(AST،) غلظت آلکالین فسفاتاز (ALP)  آمینوترانسفراز آالنینو (ALT )
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 ASTترتیب برای ای مختلف آزمایشی بههها برای گروهسرم خون بره

 30/328و  ALP  30/338 ،20/328و برای  32/95، 75/86، 15/101

( IU/Lالمللی بر لیتر )واحد بین ALT 96/16 ،99/16 ،22/17و برای 

 گیری غلظت آنزیمهای مربوط به اندازهیافته تجزیه و تحلیل آماری بود.

لظت آنزیم آلکالین فسفاتاز خون سرم و غ آمینوترانسفراز آالنین کبدی

داری نشان های مورد مطالعه با عصاره آویشن با هم تفاوت معنیبره

چنین مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی برای آنزیم ندادند. هم

داری بین تیمارها نشان ندادند. اما غلظت آنزیم مذکور نیز تفاوت معنی

ر دو سطح عصاره آویشن با گاواژ ه آمینوترانسفراز آسپارتاتکبدی 

( و >05/0pداری نشان داد )نسبت به تیمار یک )شاهد( کاهش معنی

 تر از صد کاهش پیدا کرد.به کم 15/101مقدار آن از 

 

 
 هاهای هماتولوژی بره: اثر گاواژ عصاره آويشن بر فراسنجه3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 هاهای کبدی برهو آنزيم G ر تغذيه پودر آويشن بر ايمونوگلوبولين: اث4جدول 

ازای هر سی عصاره آویشن به)گاواژ دو سی 1-2های بره -3ازای هر رأس( سی عصاره آویشن بهماه )گاواژ یک سی 1-2های بره -2شاهد(  -ماه )گاواژ آب مقطر 1-2های بره -1*

 رأس(

 

 

  AST 
iu/l 

ALT 
iu/l 

ALP 
iu/l IgG 

 تیمار

 a15/101 96/16 30/338 b71/10 1تیمار

 b75/86 19/16 20/328 a58/13 2تیمار

 ab32/95 22/17 30/328 a33/12 3تیمار

 زمان
 a66/107 45/17 20/340 b61/10 1زمان 

 b15/81 12/16 323 a70/13 2زمان

 زمان اثر  تیمار 

 c06/10 60/353 68/19 24/113 1زمان  1تیمار

 c35/11 323 24/14 06/89 2زمان  1تیمار

 c08/11 40/330 66/16 80/95 1زمان  2تیمار

 a08/16 326 72/15 70/77 2زمان  2تیمار

 c68/10 60/336 02/16 94/113 1زمان 3تیمار 

 b98/13 320 42/18 70/76 2زمان  3تیمار

 33/0 13/9 78/1 75/3 هاخطای استاندارد میانگین 

P-value 

 01/0 67/0 91/0 05/0 تیمار

 01/0 2/0 40/0 01/0 مانز

 01/0 31/0 16/0 21/0 زمان تیمار 
های بره -3ازای هر رأس( سی عصاره آویشن بهماه )گاواژ یک سی 1-2های بره -2شاهد(  -ماه )گاواژ آب مقطر 1-2های بره -1*

 ازای هر رأس(سی عصاره آویشن به)گاواژ دو سی 2-1

  
RBC 

)×106( 
WBC 

(610)× HCV 
 مونوسيت

 )درصد(

 نوتروفيل

 )درصد(

 لنفوسيت

 )درصد(

 بازوفيل

 )درصد(

 ائوزينوفيل

 )درصد(

 *تیمار

 10/3 90/2 40/69 40/21 80/3 63/32 60/61 27/11 1تیمار

 30/3 40/3 40/66 30/25 10/4 50/32 36/68 77/10 2تیمار

 30/3 3 9/64 5/24 4 72/30 27/64 15/11 3تیمار

 25/0 40/0 17/5 37/1 ./29 39/0 08/1 28/0 هاخطای استاندارد میانگین 

P-value 

 81/0 76/0 09/0 27/2 76/0 41/7 10/0 44/0 تیمار

 /07 27/0 87/0 17/3 27/0 29/2 002/0 23/0 زمان

 21/0 97/0 1/0 38/3 97/0 12/2 26/0 22/0 مانز تیمار 
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 بحث

       Kung های اسانس د که افزودن( نتیجه گرفتن2008همکاران ) و

 مصرفی خشک ماده میزان رفتن باال سبب شیری، گاوهای جیره به گیاهی

چنین هم (.2008و همکاران،  Kungگردید ) شاهد گروه به نسبت

که استفاده از عصاره طبیعی  داد نشان (2010) و همکاران Yang مطالعه

ده خشک های پرواری، سبب افزایش مصرف ماجیره گوساله گیاهان در

که در این مطالعه برعکس (. درحالی2010و همکاران،  Yangشد )

این مسأله مشاهده شد که احتماالً تفاوت در طعم و بوی عصاره نسبت 

دلیل ماهیت چرب بودن هبه اسانس گیاه آویشن باشد شاید اسانس ب

تر شده است. خوراکی و مصرف ماده خشک بیشباعث افزایش خوش

تر از حد مجاز چربی در جیره س افزوده شده بسیار کمالبته میزان اسان

( انجام 2010همکاران ) و Yangای دیگر که توسط بود. در مطالعه

 گیاه اسانس روز در گرم 5 نمودن اضافه با شد، نتایج نشان داد که

خشک  ماده مصرف بر تأثیری شیری هایگاو غذایی هایبه جیره آویشن

مواد اولیه تهیه اسانس و تهیه اسانس، مشاهده ننمودند. شاید نحوه 

ها بر این تضاد در نتایج اثرگذار بوده باشد. شرایط فیزیولوژیک دام

نشان داد که استفاده از اسانس  (2006همکاران ) و Cardozoمطالعه 

شود که مشابه نتایج آزمایش گیاهان دارویی باعث کاهش اشتها می

ها از اسانس استفاده شده آنحاضر بود با این تفاوت که در مطالعه 

 وBenchaar  نتایج چنینهم شد. استفاده عصاره از تحقیق این در اما بود

 و Tassoul(2008)، Yang و  Shaver  ،(2008و  2007همکاران )

و همکاران  Simitzis ،(2008و همکاران، ) Chaves ،(2007همکاران )

 گیاهی هایانساس آزمایشی حاوی هایجیره نشان داد که (2008)

میانگین افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی و ضریب  بر تأثیری

که اشاره شد نتایج محققین در طوراست. همان نداشته تبدیل غذایی

خصوص افزودن اسانس و عصاره آویشن به جیره و خوراك دام دارای 

کاهش مصرف  برخی خوراك، که در برخی افزایش مصرف باشدتضاد می

اند که شاید عواملی چون برخی بدون تأثیر گزارش نموده خوراك و

نحوه  لحاظ شرایط پرورش، نحوه تهیه اسانس و عصاره،هنوع گیاه ب

دسترسی حیوان  روش دام یا همان جیره روش افزودن به ها،آن دارینگه

و  Shaver به این مواد و دالیل فراوانی در این موضوع اثرگذار باشد.

Tassoul (2008) های طبیعی اسانس از مخلوطی تغذیه که کردند گزارش

جمله تیمول، اوژنول، وانیلین، گایاکول و لیمونن، ممکن است سبب از

افزایش ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل خوراك در گاوهای شیری 

که در این تفاوت علل متعددی  شود که متضاد نتایج این آزمایش بود

جمله کیفیت گیاهی که برای اسانس تواند نقش داشته باشد ازمی

چنین تفاوت ماهیتی موجود، در بین عصاره استفاده شده بود و هم

مرکب گیاه آویشن و اسانس خالص آویشن که شامل مواد مؤثره نیز 

 و Vakili چنینهم باشد.باشد در این اختالف بسیار قابل توجه میمی

 هایوسالهگ جیره سازیمکمل که کردند گزارش (2013) همکاران

 و( گوساله /روز /گرم 5) آویشن اسانس با باال کنسانتره با پرواری

 خوراك مصرف میزان بر تأثیری هیچ( گوساله /روز /گرم 2) دارچین

که از دالیل اختالف با  نگذاشت خوراك تبدیل ضریب چنینهم و

توان به نوع مصرف اشاره داشت در تحقیق نتایج مطالعه حاضر می

که در حالیشکل عصاره مورد استفاده قرار گرفت دره اه بحاضر گی

 صورت پودر مورد استفاده قرار گرفته بود. مکملهتحقیق ذکر شده ب

 گرممیلی 1000میزان آویشن( به اسانس از اجزای تیمول )یکی سازی

کاهش  و وزن افزایش بهبود باعث گوشتی هایجوجه جیره در روز

 و همکاران Mirzaeiی که توسط در تحقیقاست.  شده تبدیل ضریب

بر روی بزهای شیری انجام گرفت، نشان داده شد که در  (2011)

های های گیاهی، میزان لوکوسیتهای حاوی مخلوط اسانسجیره

که با  تر بودهای سفید( خون در مقایسه با گروه شاهد بیش)گلبول

به یک  باشد. آویشن در هر دو مطالعهنتایج مطالعه حاضر سازگار می

شکل یعنی عصاره مصرف شد و با تاثیر بر ساز وکارهای ایمنی سبب 

های سفید و در نهایت بهبود ایمنی شد. از طرف افزایش سیستم سلول

خصوص هدیگر استفاده از اشکال مختلف آویشن در سایر حیوانات ب

 ( نشان2010همکاران ) و Ghasemi طیور نیز نتایج متفاوتی داشت.

مستقل یا توأم  صورتهب آویشن و سیر داروئی گیاه دو ندادند که افزود

 هموگلوبین درصد و سفید و قرمز هایگلبول میزان افزایش باعث جیره به

 نتایج این با که گردید لمفوئیدی هایسلول تعداد چنینهم و هماتوکریت و

خوانی و هم سفید هایگلبول هایسلول مورد در باشدمی متفاوت مطالعه

های خصوص گلبولکه در دارد وجود خوانیهمعدم هاسلول یرسا مورد در

های استفاده از گیاهان و عصاره سلول با طرح حاضر مطابقت دیده شد.

های محرك رشد، از بیوتیکگیاهی پس از ممنوعیت استفاده از آنتی

جمله یونوفرها، در تغذیه دام گسترش یافته است. گیاهان و ترکیبات 

عنوان اجزای خوراك مورد استفاده که به، زمانیگیاهی فعال زیستی

های خون و گیرند یک طیف وسیعی از اثرات را بر فراسنجهقرار می

 از محققان دیگر گروهی کنند.می نشخوارکنندگان ایجاد هضم در قابلیت

 کارواکرول و تیمول نظیر ایکنندهجذب ترکیبات حضور به را تغییرات این

 (. عصاره20007و همکاران،  Fakoorدادند ) نسبت  آویشن در موجود

 عالوه که باشدباال می بسیار اکسیدانیآنتی خاصیت دارای آویشن گیاه

 داشته نقش LDLمهار اکسیداسیون  در تواندمی خون چربی کاهش بر

 ایمنی سیستم تقویت یا تحریک (.Katumi ،2005و Seung-Joo) باشد

 عوامل برخی توسط ر بدند ایمنی سیستم اجزای سازیفعال به

 برابر در بهتر سد دفاعی یک ایجاد به منجر که گرددبرمی خارجی

 این. شودمی های سرطانیسلول و هاسم زا،عفونت هایمیکروارگانیسم

 توانندمی و کنندتقویت می را بدن دفاعی هایمکانیسم و سد عوامل
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 مورد حیوانات و در انسان غیرفعال ایمنی هایپاسخ تقویت منظوربه

 Mokhber Dezfouli(. 2000و همکاران،  Awaadقرار گیرند ) استفاده

( نتیجه گرفتند که استفاده از دز مناسب عصاره 2011و همکاران )

ایمنوگلوبولین  هنگام به جذب سبب تواندمی تولد از پس هاگوساله در بابونه

G  شود و سیستم ایمنی گوساله را در روزهای آغازین زندگی بهبود

 در این تحقیق است. G بخشد که مشابه نتایج و تغییرات ایمنوگلوبولین

 انجام جمله بزهاحیوانات از هایزمینه در که مطالعات از برخی در

 شده گزارش بدن ایمنی سیستم بهبود در داروئی گیاهان تأثیر شده،

و  Savoini ؛Hu ،2003و  Rivera؛ Lacetera ،2004و  Grossiاست )

Bontempo ،2002 .)El-shenawy که دادند نشان (1999) همکاران و 

 و کل گلوبولین افزایش به منجر های روغنیدانه با هاتغذیه میش

تحقیقات نشان داده است که مصرف عصاره  .شودمی دلتا گلوبولین

لیتر در محیط آزمایشگاهی گرم بر میلیمیکرو 100 غلظت با بیانشیرین

ای که باعث باشد به گونهدارای خاصیت محرك سیستم ایمنی می

دار باعث یبسیار معن صورتطرفی به ها شده و ازلنفوسیت افزایش تولید

اند شده است. نگارندگان این نتایج متذکر گشته IgAو  IgGکاهش 

های ازدیاد حساسیتی تواند در جهت بهبود واکنشکه این خاصیت می

که  (2001و همکاران،  Jatavها و حیوانات استفاده گردد )در انسان

 باشد.نتایج مذکور با نتایج مطالعه حاضر دارای تطابق و مشابهت می

Zi ( نشان دادند1997و همکاران ) شیرین بیان ساکاریدیپلی بخش که 

فاگوسیتوزیس  یتتقو باعث و دارد ایمنی سیستم در توجهی قابل فعالیت

چنین تولید اینترفرون را شود و همدر سیستم آندوتلیال رتیکوالر می

های کند که این پدیده باعث افزایش تولید ایمنوگلوبولینتحریک می

های مکانیسم با آویشن نیز که احتماالً عصاره شودمی Gو  Mشامل  سرم

 همکارانو  Schranner شود.می G مشابه منجر به افزایش ایمنوگلوبولین

 هومورال ایمنی سیستم بر را سرخارگل حاوی داروی یک اثر(، 1989)

 مورد داروی .کردند بررسی ایمنی نقص دارای جوجه و سالم جوجه در

 Tollba .بخشید بهبود جوجه گروه دو هر در را ایمنی هایفراسنجه نظر

 در مختلف موجود ترکیبات که کردند ( گزارش2010و همکاران )

 اثرات از برخورداری علتبه آویشن گیاه از حاصل هایفرآورده از هااندام

 به قادر ضداکسیداتیو آویشن( و گیاه در آهن باالی مقادیر (ایتغذیه

و همکاران  Tollba باشند.می خونی هایسلول مولد هایاندام تحریک

 ( نشان دادند که استفاده از عصاره آویشن در پرندگان باعث2010)

های کل، آلبومین و گلوبولین شد، البته نسبت افزایش مقدار پروتئین

آلبومین به گلوبولین در مقایسه با گروه شاهد کاهش داشت، که این 

مسأله بیانگر افزایش مقدار گلوبولین نسبت به آلبومین در نتیجه تأثیر 

شن گیاه آوی که محققان ادعا کردند این بود. گیاه آویشن عصاره مواد فعال

 Mokhber Dezfouliعنوان یک محرك سیستم ایمنی نقش دارد. به

( نتیجه گرفتند که استفاده از دز مناسب عصاره 2011و همکاران )

سبب جذب بهنگام ایمنوگلوبولین  تواندمی تولد از پس هاگوساله در بابونه

G بهبود بخشد.  زندگی آغازین روزهای را در گوساله ایمنی و سیستم شود 

 مختلف داروهای متابولیسماصلی  محل متعدد، هایآنزیم داشتن با دکب

 این مختلف هایآنزیم افزایش به تواندمی کبد بافت به آسیب. باشدمی

 آمینو آالنین چون هاییآنزیم .گردد منجر خون پالسمای در اندام

 فسفاتاز آلکالین و( AST) ترانسفراز آمینو آسپارتات(، ALT) ترانسفراز

(ALP) ،که باشدمی کبدی هایسلول در موجود هایآنزیم ترینمهم از 

 مهمی نقش کبد .آیندمی حساببه پالسما غیرعملکردی هایآنزیم جزء

 برای کبد متابولیکی فعالیت کندکهمی ایفا بدن متابولیکی فرآیندهای در

 هایشاخص سرم ALT و AST .است مهم سلولی وقایع طبیعی عملکرد

 آمینو آالنین آنزیم(. Cornellus ،1980) باشندمی کبد طبیعی عملکرد

 مایع از تربیش مرتبه چندین کبدی هایسلول سیتوپالسم در ترانسفراز

 وارد ایصدمه کبدی هایسلول غشاء به کهزمانی و است سلولی خارج

 پالسما در آن میزان کبدی هایسلول مرگ صورت در یا و باشد شده

 ضایعات وسعت درجه از اینشانه افزایش این میزان و یابدمی افزایش

 بدن هایبافت تمام در آمینوترانسفراز آسپارتات آنزیم. است کبدی

 کبدی بافت نظیر قلبی، و اسکلتی عضالنی هایدر بافت و دارد وجود

 و عضالنی قلبی، هایآسیب در و دارد وجود آنزیم این از زیادی مقادیر

برخی  .یابدمی افزایش شدتبه سرم رد آنزیم این سطح کبدی خصوصاً

گیاهان دارویی  عصاره که داد نشان نیز Ferreira (2004) مانند محققین

 میلی گرم/کیلوگرم 400 و 200 دوزهای در ترب کوهی مانند گیاه دانه

های است و میزان غلظت آنزیم شده کبدی محافظت سبب موش در

خصوص در باشد.ضر میداد که مشابه نتایج آزمایش حا را کاهش کبدی

کبدی در طیور نیز نتایج  های آنزیمکیفیت فعالیت گیاهان دارویی بر اثر

خواهد شد.  پرداخته هاکه به برخی از آن گزارش شده است متعددی

Mathivanan  و Kalaiarasi(2007) های سازی جیره جوجهمکمل طی

 گزارش و ودندنم استفاده داروئی گیاه دو از داروئی گیاهان گوشتی با

 کبد سرمی هایآنزیم غلظت کاهش موجب داروئی گیاهان این کردند

 فعالیت کاهش شد. ویرجینیامایسین و شاهد هایگروه با مقایسه در

 هایرادیکال و سموم علیه بر کبد حفاظتی خاصیت کنندهبیان هاآنزیم این

 هایپروپنفنیل و هاترپن وجود به را حفاظتی خاصیت این آنان است. آزاد

گیاه نسبت دادند. که با نتایج مطالعه حاضر  دو این هایبرگ در موجود

طور قابل به ALT( گزارش کرد که غلظت 2009) Faixمطابقت دارد. 

 025/0و  05/0 حاوی غذایی هایجیره با شده تغذیه هایجوجه در توجهی

اثری برخی مطالعات نیز هیچ کاهش یافته بود.  درصد از روغن دارچین

 بر( 2013) همکاران و Vakili مطالعات اساسبراند، را گزارش نکرده

 آویشن هایاسانس حاوی ترکیبات کردن اضافه پرواری هایگوساله روی

و Tollba ندارد.  کبدی هایآنزیم بر تأثیری هیچ جیره به دارچین و
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های گیاهی ( گزارش کردند که با اضافه کردن عصاره2010همکاران )

در مقایسه  ASTو  ALT سطوح گوشتی هایجوجه غذایی ر به جیرهمعط

 ترکیبات متعدد اثرات وجود رغمعلیکند. با گروه شاهد تغییری نمی

 گیاهان افزودن اثرات مورد در کمی مطالعات گیاهان داروئی، در مؤثره

شرایط  در اغلب که است گردیده انجام نشخوارکنندگان به جیره داروئی

گیاهی بر روی  هایاسانس اثرات بررسی به یا و شده انجام آزمایشگاهی

 تغذیه این متخصصان از ترپیش است. ( پرداختهin vivoحیوان زنده )

 در ثانویه هایمتابولیت متعدد به اثر هایگزارش در نشخوارکنندگان

ها و مشتقات فرآورده اثر دالیل اندکرده اشاره جیره خوراکیخوش کاهش

تحقیقات موجود  نتایج اساسرشد و عملکردی بر د صفاتگیاهی بر بهبو

گوارش و فرآیند  دستگاه ها براین فرآورده تحریکی جمله اثربه مواردی از

کارایی استفاده  افزایش گوارشی، هایآنزیم ترشح تحریک و تشدید هضم،

دلیل از مواد مغذی خوراك، افزایش کارایی کبد، افزایش اشتها به

در عوض عدم بهبود خوراك نسبت داده شده است طعم  و بهبود عطر

گیاهی مورد  چون ناکافی بودن مواد فعالصفات فوق نیز به عواملی هم

استفاده، ناکافی بودن مدت استفاده یا روش نادرست استفاده از مواد، 

تراکم و غلظت نامناسب مواد مورد استفاده، شرایط خاص و پاسخ 

 (.Grashorn، 2010) است شده داده نسبت آزمایش مورد حیوانات متفاوت

گونه توان ایندست آمده از این تحقیق میبا توجه به نتایج به       

گیری نمود که گاواژ کردن عصاره گیاه داروئی آویشن به دهان نتیجه

های هماتولوژی از فراسنجه برخی و رشد عملکرد بر داریمعنی تأثیر هابره

 لبول سفید(، ایمنوگلوبولینهای سفید خون یا همان گ)تعداد سلول

G کبدی  و نیز آنزیمAST که با این تفاسیر احتماالً عصاره  داشت

 ها شود.تواند سبب بهبود وضعیت ایمنی در برهآویشن می
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