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اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی ) (Zataria multiflora Boissدر آب آشامیدنی
بر عملکرد تولیدی و پاسخهای ایمنی در جوجههای گوشتی
ندا فرزانفر ،1مهرداد محمدی *2و محمد روستائی علیمهر

3

 2 ،1و  .3کارشناس ارشد و دانشیاران ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت - 1393/9/9 :تاریخ تصویب)1391/3/6 :

چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی اثر افزودن مقادیر صفر (شاهد) 1/5 ،1 ،0/5 ،و  2میلیلیتر عصارۀ آبی
آویشن شیرازی در یک لیتر آب آشامیدنی ،بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی در جوجههای
گوشتی ،با استفاده از  200قطعه جوجۀ یکروزۀ سویۀ راس  303در قالب طرح کامالً تصادفی با
 5تیمار 1 ،تکرار و  10مشاهده در هر تکرار اجرا شد .مصرف خوراک روزانه ،افزایش وزن
روزانه و ضریب تبدیل خوراک اندازهگیری شد .پاسخ ایمنی هومورال با اندازهگیری عیار
آنتیبادی سرم در  35 ،23 ،21و  12روزگی در واکنش به تزریق  0/1میلیلیتر گلبول قرمز
گوسفندی ( )SRBCدر  3و  22روزگی ارزیابی شد .پاسخ ایمنی سلولی با تزریق  0/1میلیلیتر
فیتوهماگلوتنین بهصورت داخل جلدی به چین پوستی بال در  16روزگی تعیین شد .اثر عصاره
بر مصرف خوراک روزانه ،افزایش وزن روزانه ،ضریب تبدیل خوراک و اجزای الشۀ جوجههای
گوشتی معنادار نبود .در  21روزگی مصرف  2میلیلیتر عصارۀ آبی آویشن شیرازی در یک لیتر
آب آشامیدنی باعث افزایش عیار  Anti-SRBCکل و  IgMشد؛ در  23روزگی تیمارهای  1و 1/5
میلیلیتر عصاره باعث افزایش  IgMشدند؛ در  35روزگی تیمارهای  1/5 ،0/5و  2میلیلیتر عصاره
باعث افزایش عیار  Anti-SRBCکل و  IgGو در  12روزگی تیمارهای  1/5و  2میلیلیتر عصاره
باعث افزایش  IgGشدند ( .)P>0/05سیستم ایمنی سلولی در پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتنین
تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت .نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن عصارۀ آبی آویشن
شیرازی در آب آشامیدنی بر عملکرد و سیستم ایمنی سلولی جوجههای گوشتی تأثیری ندارد،
ولی سیستم ایمنی هومورال را بهبود میبخشد.
واژههای کلیدی :جوجههای گوشتی ،سیستم ایمنی ،عصارۀ آویشن شیرازی ،عملکرد تولیدی.
مقدمه
با آشکارشدن عوارض جانبی ناشی از استفادة بیرویۀ
مواد شیمیایی و بهخصوص آنتیبیوتیکها در پرورش
طیور ،هشدارهای جهانی دربارة قطع یا کاهش استفاده
از آنها در جیرههای غذایی طیور بیشتر شده است
( .)Norizadeh et al., 2006با وجود تمامی آثار مثبت
* تلفن83449941120 :

استفاده از آنتیبیوتیکها ،تحقیقات اخیر نشان
میدهند که بقایای آنتیبیوتیکهای موجود در الشۀ
طیور ،به ایجاد سویههای مقاوم در انسان انجامیده
است .بنابراین محققان دربارة موادی چون اسیدهای
آلی ،عصارههای گیاهی ،پروبیوتیکها و پروبیوتیکها
بهعنوان جایگزین آنتیبیوتیکها در جیرههای طیور،
E-mail: mohammadi@guilan.ac.ir
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به آزمایش پرداختهاند ( .)Norizadeh et al., 2006از
مهمترین جایگزینهای آنتیبیوتیکهای محرک رشد
در صنعت طیور میتوان به گیاهان دارویی اشاره کرد
( .)Allen, 2003نتایج تحقیقات حاکی از آن است که
استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات آنها که تحت
عنوان کلی مکملهای غذایی فیتوژنیک شناخته
میشوند ،منجر به بهبود مصرف خوراک ،افزایش وزن،
ضریب تبدیل غذایی ،افزایش ماندگاری ،بهبود وضعیت
سالمتی و عملکرد دستگاه گوارش طیور شده و
تأثیرات آنها با آنتیبیوتیکها قابلمقایسه است
( .)Griggs & Jacob, 2005آویشن شیرازی با نام
علمی  Zataria multiflor Boissاز تیرة نعناعیان
) (Lamiaceaeاست .از نامهای دیگر این گیاه آفشن،
آویشم و آبشن شیرازی است .این گیاه بوتهای ،دارای
ساقههای متعدد ،نازک ،سخت و بسیار منشعب ،به
ارتفاع  68تا  08سانتیمتر و به رنگ سبز متمایل به
سفید یا کمی متمایل به قهوهای و معطر است .گیاه
آویشن شیرازی از نظر جغرافیایی تنها در ایران،
پاکستان و افغانستان میروید (.)Zargari, 1997
آویشن حاوی ترکیبات مشتقشده از فنیل پروپان
(کافئیک اسید) است .از مهمترین ترکیبات مؤثرة
آویشن شیرازی ،تیمول ،کارواکرول و پاراسایمن را
میتوان نام برد .ترکیبات دیگر آن شامل لینالول،
سیمن ،تیمن و آلفاپینن و سینئول است ( Park et al.,
 .)2008; Zargari,1997تیمول و کارواکرول از
ترکیبات مؤثر در عصارة آویشن شیرازی هستند که بر
تولید اسید نیتریک و هیدروژن پراکسید در سلول زنده
اثر مهارکنندگی قوی دارند و همچنین روی فعالیت
آنزیمهایی چون نیتریک اکسید سنتاز ( )NOSو
اکسیداز  )NOX( NADHدر ماکروفاژها مؤثرند
(.)Buyukbalci & Ei, 2008; Zheng & Wang, 2001
تیمول و کارواکرول که از ترکیبات اصلی گیاه آویشن
شیرازی هستند ،خاصیت آنتیاکسیدانی دارند
) .(Saleem et al., 2004آنتیاکسیدانها از طریق
تقویت سیستم دفاعی بدن علیه تنشهای اکسیداتیو و
همچنین جلوگیری از پراکسیداسیون چربیهای غشا و
حفظ سیالیت غشای سلول ،از تضعیف سیستم ایمنی
بدن جلوگیری میکنند ) .(Bendich, 1993هدف از

این تحقیق بررسی اثر عصارة آبی گیاه آویشن شیرازی
بر عملکرد و پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال است.
مواد و روشها
برای این تحقیق  288قطعه جوجۀ یکروزه (بهصورت
مخلوط دو جنس) از سویۀ راس  980بر اساس طرح
کامالً تصادفی با  1تیمار 6 ،تکرار و  48مشاهده در هر
تکرار استفاده شدند .عصارة آبی آویشن شیرازی از مرکز
باغ گیاهان دارویی همدان وابسته به جهاد کشاورزی تهیه
شد .فنل کل این عصاره  2/22میلیگرم در میلیلیتر
عصاره بر حسب گالیک اسید و فالونوئید کل آن 42/30
میلیگرم در میلیلیتر عصاره بر حسب کاتچین است.
آبخوری در کل دورة پرورش از نوع کلهقندی بود که
پس از دو هفته ارتفاع آن با توجه به شرایط پرورش در
قفس ،با درنظر گرفتن افزایش سن پرنده تنظیم شد.
گروه اول از آب آشامیدنی فاقد عصاره استفاده کردند
(شاهد) و به یک لیتر آب آشامیدنی گروههای دوم تا
پنجم به ترتیب  4/1 ،4 ،8/1و  2میلیلیتر عصارة آبی
آویشن شیرازی اضافه شد .همۀ شرایط محیطی از قبیل
درجۀ حرارت ،رطوبت ،برنامۀ واکسیناسیون و نوردهی
برای تمام گروهها در طول دورة پرورش یکسان بود .در
تمام طول دوره جوجهها آزادانه به آب و غذای کافی
دسترسی داشتند .جیرههای غذایی جوجهها با توجه به
ترکیب مواد خوراکی پیشنهادی انجمن تحقیقات ملی و
با استفاده از احتیاجات غذایی سویۀ راس 980-تهیه
شدند (جدول  .)4در پایان هر هفته مصرف خوراک
روزانه ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک
محاسبه شد .برای ارزیابی پاسخهای سیستم ایمنی
هومورال 8/4 ،میلیلیتر سوسپانسیون  21درصد گلبول
قرمز گوسفند ( )SRBCدر بافر فسفات سالین ( )PBSدر
شرایط استریل تهیه و در روزهای  0و  22دورة پرورش
در ماهیچۀ سینه تمام جوجهها تزریق شد ( Grasman,
 .)2014در روزهای  91 ،20 ،24و  62دورة پرورش از
طریق ورید بال خونگیری انجام گرفت .بعد از لختهشدن
خون ،سرم به کمک سانتریفیوژ جمعآوری و در دمای
 -28درجۀ سانتیگراد نگهداری شد .تعیین عیار پادتن
کل و  IgGعلیه گلبول قرمز گوسفندی ،با روش
هماگلوتیناسیون انجام پذیرفت (.)Grasman, 2014
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نمونهها پس از یخگشایی ،برای غیرفعالکردن سیستم
کمپلمان  98دقیقه در دمای  14درجۀ سانتیگراد
نگهداری شدند .سپس نمونهها به دو بخش تقسیم شدند.
بخش اول برای تعیین عیار پادتن کل و بخش دوم برای
تعیین عیار ایمونوگلوبولین  Gاستفاده شد .برای
غیرفعالکردن  IgMو تعیین عیار  IgGدر بخش دوم
نمونهها ،محلول  4/6درصد -2مرکاپتواتانول ( Sigma, St,
 )Louis Mo, USAدر بافر فسفات بهصورت 4:4
(حجمی) با سرم مخلوط و به مدت  98دقیقه در دمای
 93درجۀ سانتیگراد ذخیره شد (.)Grasman, 2014
شمارة اولین گودهای که  18درصد آگلوتیناسیون در آن
صورت گرفته بود ،بر اساس لگاریتم بر مبنای  2یادداشت
شد .نتیجۀ مثبت وقتی است که حداقل در  18درصد از
گودههای حاوی  ،SRBCآگلوتیناسیون مشاهده شود .از
تفاضل عیار ایمونوگلوبولین  Gاز عیار پادتن کل علیه
گلبول قرمز گوسفندی ،عیار ایمونوگلوبولین  Mبه دست
آمد .بهمنظور ارزیابی پاسخ ایمنی سلولی ،در روز  44دورة
پرورش ،از هر تکرار  2پرنده انتخاب و بعد از شمارهگذاری
پا ،نخست  8/4میلیلیتر از محلول  4میلیگرم
فیتوهماگلوتنین (شرکت بهارافشان ،ایران) در  4میلیلیتر
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بافر فسفات سالین به چین پوستی بال راست جوجهها
تزریق شد .سپس  8/4میلیلیتر محلول بافر فسفات
سالین بهعنوان شاهد به چین پوستی بال چپ تزریق
شد 26 .و  60ساعت پس از تزریق ،ضخامت پوست بال با
دستگاه میکرومتر (با دقت  8/84میلیمتر) اندازهگیری
شد .شاخص تحریک میتوژن از تفاضل ضخامت محل
تزریق بافر فسفات سالین و ضخامت محل تزریق
فیتوهماگلوتنین محاسبه شد ( .)Grasman, 2014در
پایان هر دوره جوجهها توزین و میانگین وزن بدن برای
هر تکرار محاسبه شد .در پایان دوره از هر تکرار  2جوجه
انتخاب و پس از توزین با ترازوی دیجیتال (حساسیت
 8/4گرم) برای بررسی خصوصیات کشتار شدند .صفات
الشه شامل وزن الشه ،وزن سینه ،وزن ران ،وزن کبد،
وزن بورس و وزن تیموس در آنها اندازهگیری شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SASو رویۀ  GLMبر
اساس مدل آماری  Yij=μ+Ti+eijتجزیه و تحلیل شدند.
در این رابطه  Yijمشاهدة مربوط به صفت μ ،میانگین
صفت Ti ،اثر تیمار و  eijاثر باقیمانده است .میانگینها با
آزمون چنددامنهای دانکن با یکدیگر مقایسه شدند
(.)P<8/81

جدول  .4اجزا و ترکیب شیمیایی جیرة غذایی جوجههای گوشتی در دورههای آغازین ،رشد و پایانی
اجزای خوراک
(درصد)
دانۀ ذرت

دورههای پرورش
رشد
آغازین
18/34
18/19

پایانی
63/96

کنجالۀ سویا ()CP=%44

93/12

92/4

23/33

گندم
روغن سویا
کربنات کلسیم
دیکلسیم فسفات
جوش شیرین
نمک طعام
4
مکمل معدنی
2
مکمل ویتامینی
ترئونین
دی ال متیونین
ال لیزین هیدروکلراید

1
2/46
4/29
4/3
8/4
8/96
8/21
8/21
8/83
8/94
8/23

48
2/33
4/84
4/43
8/4
8/99
8/21
8/21
8/84
8/23
8/24

41
9/03
8/33
4/4
8/4
8/92
8/21
8/21
8/81
8/21
8/43

ترکیب
شیمیایی

دورههای پرورش
رشد
آغازین
9888
2388

پایانی
9488

انرژی متابولیسم ()Kcal/kg
پروتئین ٪

24

28

40/1

کلسیم٪
فسفر قابل جذب٪
پتاسیم٪
کلراید٪
سدیم٪
آرژنین٪
لیزین٪
متیونین  +سیستئین٪
تریپتوفان٪
ترئونین٪

4/84
8/60
8/31
8/23
8/41
4/93
4/93
4/89
8/29
8/38

8/04
8/69
8/38
8/29
8/41
4/24
4/40
8/3
8/43
8/33

8/02
8/64
8/43
8/29
8/41
4/88
4/84
8/09
8/43
8/32

 .4هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی حاوی منگنز (اکسید منگنز  44 )%42گرم ،آهن (سولفات آهن  21 )%28گرم ،روی (اکسید روی  44 )%33گرم ،مس
(سولفات مس  6 )%21گرم ،ید (کلسیم یدات  8/44 )%42گرم( ،سلنیوم  2 )%4گرم است.
 .2هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی ویتامین  188888( Aواحد بینالمللی بر گرم)  8/6گرم ،ویتامین  8/40 )%30/0( B1گرم ،ویتامین 8/9 )%30/1( B6
گرم ،ویتامین  8/41 )%4( B12گرم ،ویتامین  188888( D3واحد بینالمللی بر گرم)  8/6گرم ،ویتامین  188( Eواحد بینالمللی بر گرم)  9/4گرم ،ویتامین K3
( 8/6 )%18گرم ،ویتامین  8/421 )%08( B9گرم ،ویتامین  9 )%33( B5گرم ،ویتامین  8/1 )%2( H2گرم است.
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باغی تحت تأثیر قرار نمیگیرد (
.)2010
در پژوهش  (2005) Sarica et al.نیز هیچ تغییری در
افزایش وزن جوجههای گوشتی در اثر افزودن پودر
آویشن مشاهده نشد .گزارش شده است که استفاده از
ترکیبات مؤثره در آویشن در جوجههای گوشتی تأثیر
معناداری بر افزایش وزن و مصرف خوراک ندارد ( Cross
 .)et al., 2002تحقیقات نشان داده است تأثیر
فراوردههای گیاهی بر بهبود صفات رشد و عملکرد
جوجههای گوشتی یا مرغهای تخمگذار به اثر تحریکی
این فراوردهها بر دستگاه گوارش و فرایند هضم ،تحریک و
تشدید ترشح آنزیمهای گوارشی ،افزایش کارایی استفاده
از مواد مغذی خوراک ،افزایش کارایی عملکرد کبد ،بهبود
عطر و طعم خوراک ،روش و مدتزمان استفاده و غلظت
مواد بستگی دارد (.)Grashorn, 2010

نتایج و بحث

Toghyani et al.,

نتایج نشان داد که مصرف خوراک روزانه ،افزایش وزن
روزانه و ضریب تبدیل خوراک در دورههای آغازین،
رشد ،پایانی و کل دوره تحت تأثیر سطوح مختلف
عصارة آویشن شیرازی قرار نگرفت ()P<8/81
(جدول .)2در تحقیق  (2003) Lee et al.استفاده از
 488میلیگرم بر کیلوگرم از ترکیب تیمول و
کارواکرول یا مصرف  288میلیگرم بر کیلوگرم تیمول
در جوجههای گوشتی ماده ،تأثیری روی افزایش وزن،
مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک نداشت .در
مطالعهای افزودن  8/2درصد پودر خشک آویشن باغی
به جیرة جوجههای گوشتی سویۀ راس  980تفاوت
معناداری در خوراک مصرفی ایجاد نکرد ( Ocak et al.,
 .)2008گزارش شده است مصرف خوراک در
جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیرة حاوی آویشن

جدول  .2اثر سطوح مختلف عصارة آبی آویشن شیرازی بر مصرف خوراک روزانه ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک
عصارة آبی آویشن شیرازی (میلیلیتر در یک لیتر آب آشامیدنی)
8

8/1

دورة پرورش
آغازین ()46-4
رشد ()20-41
پایانی()62-23
کل دوره ()62-4

91/34
444/94
432/86
484/13

94/18
483/64
438/26
486/32

آغازین ()46-4
رشد ()20-41
پایانی()62-23
کل دوره ()62-4

23/24
44/43
01/43
13/16

24/10
42/43
09/22
13/99

آغازین ()46-4
رشد ()20-41
پایانی()62-23
کل دوره ()62-4

4/92
4/40
2/82
4/33

4/90
4/32
2/81

4

4/1

2

SEM

P- value

مصرف خوراک روزانه (گرم در روز)
91/44
483/39
438/33
481/46

91/30
484/84
438/34
486/28

94/38
484/14
438/63
486/30

8/663
8/349
8/446
8/662

8/348
8/963
8/324
8/123

افزایش وزن روزانه (گرم در روز)
24/48
41/01
01/93
13/24

24/48
49/20
00/39
13/66

23/34
49/02
04/42
13/20

8/614
8/066
4/849
8/641

8/313
8/113
8/164
8/133

ضریب تبدیل خوراک

1/09

4/91
4/44
2/88
4/33

اثر تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد بر
صفات الشه معنادار نبود (جدول  ،)9اما بازده الشه در
تیمارهایی که  4و  2میلیلیتر عصاره دریافت کرده
بودند ،اختالف معنادار داشت ( .)P>8/81گزارش شده
است که افزودن  2درصد برگ آویشن به جیرة

4/93
4/40
4/32
4/31

4/92
4/43
4/30
4/33

8/84
8/84
8/82
8/84

8/936
8/931
8/680
8/201

جوجههای گوشتی بر وزن نسبی الشه تأثیری ندارد
) .(Ocak et al., 2008همچنین در تحقیق دیگری
گزارش شده است که وزن نسبی اندامهای لنفوئیدی
در پرندههایی که از ترکیبات تیمول و کارواکرول
تغذیه میکنند ،تحت تأثیر قرار نمیگیرد
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( .)Hashemipour et al., 2013در آزمایشی دیگر
 )2011( Rahimi et al.با مصرف  4درصد عصارة
آویشن در آب آشامیدنی پرندهها ،تفاوت معناداری در
وزن نسبی طحال و بورس فابریسیوس مشاهده
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نکردند .گزارش شده است که آویشن و آنتیبیوتیک
روی وزن اندامهای لنفی از قبیل بورس فابریسیوس و
طحال در  62روزگی تأثیری ندارد ( Toghyani et al.,
.)2010

جدول  .9اثر سطوح مختلف عصارة آبی آویشن شیرازی بر بازده الشه و نسبت اجزای الشه به وزن زنده (درصد)
صفات
بازده الشه
سینه
ران
بورس فابریسیوس
تیموس
طحال
کبد

شاهد

 8/1میلیلیتر
عصاره

 4میلیلیتر
عصاره

 4/1میلیلیتر
عصاره

 2میلیلیتر
عصاره

SEM

P- value

44/20ab
20/43
43/41
8/43
8/62
8/44
2/40

44/69 ab
20/63
28/21
8/22
8/60
8/40
2/34

44/21b
23/48
43/34
8/40
8/64
8/46
2/33

44/48ab
20/82
28/84
8/41
8/14
8/40
2/34

40/03a
34 / 23
28/01
8/40
8/64
8/43
2/61

8/480
8/666
8/283
8/883
8/823
8/884
8/836

8/860
8/232
8/628
8/931
8/131
8/426
8/939

 a-bتفاوت ارقام در هر ردیف با حروف متفاوت معنادار است (.)P>8/81

اثر سطوح مختلف عصارة آویشن شیرازی بر عیار
 Anti-SRBCکل IgG ،و  IgMدر روزهای ،20 ،24
 91و  62روزگی در جدول  6ارائه شده است .در 24
روزگی تیماری که  2میلیلیتر عصاره دریافت کرده
بود ،باعث افزایش عیار  Anti-SRBCکل و  IgMشد
( .)P>8/81در  20روزگی تیمارهای دریافتکنندة  4و
 4/1میلیلیتر عصاره ،باعث افزایش  IgMشدند
( .)P>8/81در  91روزگی تیمارهای دریافتکنندة
 4/1 ،8/1و  2میلیلیتر عصاره باعث افزایش عیار
 Anti-SRBCکل و  IgGشدند ( .)P>8/81در 62
روزگی تیمارهای دریافتکنندة  4/1و  2میلیلیتر
عصاره ،عیار  IgGرا افزایش دادند (.)P>8/81
تحقیق  (2010) Tollba et al.نشان داد که
استفاده از عصارة آویشن در مرغان باعث افزایش
گلوبولین میشود و سیستم ایمنی هومورال را تقویت
میکند .گزارش شده است جوجههای گوشتی که در
 24روزگی سطوح  8/2و  8/4درصد عصارة الکلی
آویشن باغی را مصرف کرده بودند ،بیشترین عیار
آنتیبادی را علیه ویروس برونشیت نشان دادند و پاسخ
ایمنی آنها افزایش یافت (.)Abdulkarimi, 2011
تحقیقات نشان داده است در پرندههایی که از
جیرههای حاوی تیمول و کارواکرول تغذیه کردهاند،

پاسخ ثانویه و مقدار  IgGافزایش مییابد .کاربردهای
مداوم تیمول و کارواکرول در پرندهها بهطور بالقوه
پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال را افزایش میدهند
( .)Hashemipour et al., 2013نسبت هتروفیل به
لنفوسیت در پرندههایی که با جیرههای حاوی تیمول
و کارواکرول تغذیه شده بودند ،کاهش یافته اما این
جیره بر تعداد سلول قرمز خون ،تعداد سلول سفید
خون و غلظت هموگلوبین تأثیری ندارد
) .)Hashemipour et al., 2013تزریق زیرپوستی 2
گرم در کیلوگرم اسانس آویشن شیرازی در خرگوش
تأثیرات تحریککنندگی روی فاگوسیتوز آنتیژن
کاندیدا آلبیکنس توسط نوتروفیلها دارد و همچنین
تعداد لنفوسیتها و شاخص تحریک لنفوسیتها در
سیستم ایمنی هومورال در روش تزریق زیرپوستی در
مقایسه با مصرف خوراکی اسانس آویشن شیرازی
بیشتر است (.)Khosravi et al., 2007
در مرغهای تخمگذار استفاده از آویشن و ویتامین
 Eدر مقایسه با گروه شاهد موجب افزایش عیار
آنتیبادی تولیدشده در نوبت دوم تزریق  SRBCشد،
اما آویشن تأثیر بیشتری از خود نشان داد ( Bahrami
 .)et al., 2011تحقیق Mathivanan & Kalaiarasi
( )2007نشان داد که گیاهان دارویی عیار آنتیبادی را
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بر ضد  SRBCبیشتر از آنتیبیوتیک افزایش میدهند.
گزارش شده است افزایش غلظت آویشن شیرازی باعث
کاهش تعداد گلبول سفید ،مونوسیت ،نوتروفیل و
ائوزونوفیل و افزایش تعداد لنفوسیتها میشود
( .)Boskabady & Gholami Mhtaj, 2014با استفاده
از  2درصد از مخلوط گیاهان دارویی آویشن ،نعناع و
مرزه در جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار ،بهبود
عملکرد پارامترهای خونی و ایمنی گزارش شده است
( .)Beheshti Khajeh & Nobakht, 2010در پژوهشی
 )2010( Ghasemi et al.کاهش درصد هتروفیلها و
افزایش درصد لنفوسیتها در خون مرغهای تخمگذار
را با استفاده  8/2درصدی از مخلوط گیاهان سیر و
آویشن گزارش کردند .تحقیقات نشان داده است که
آویشن و آنتیبیوتیک روی عیار آنتیبادی علیه

نیوکاسل و آنفلوآنزا در  26روزگی و  SRBCدر 20
روزگی تأثیر معناداری ندارد ( Toghyani et al.,
 .)2010گزارش شده است جوجههایی که از جیرههای
حاوی  4 ،8/1یا  2درصد برگ آویشن مصرف کردند
عیار آنتیبادی باالتری داشتند که علت آن را سطوح
باالی آهن در برگ آویشن ( )369ppmو اثر آن بر
انتقال اکسیژن مورد نیاز برای سنتز هموگلوبین
میدانند ( .)Radwan, 2003گزارش شده است عصارة
آویشن شیرازی تنفس هوازی نوتروفیلها را در موش
به دنبال تزریق درونصفاقی افزایش میدهد ( Shah et
 .)al., 2002تزریق درون صفاقی اسانس آویشن
شیرازی در موش نشان داد که فعالیت فاگوسیتوز
افزایش یافته و سیستم ایمنی آن تقویت میشود
(.)Shokri et al., 2006

جدول  .6اثر سطوح مختلف عصارة آویشن شیرازی بر عیار Anti-SRBCکل IgG ،و  IgMدر  91 ،20 ،24و  62روزگی
کلAnti-SRBC

تیمار

 24روزگی
b

شاهد
 8/1میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 4میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 4/1میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 2میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی

9/90
9/18b
6/49ab
9/31b
6/49a
8/444
8/82

شاهد
 8/1میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 4میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 4/1میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 2میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی

2/49
2/21
2/42
2/18
2/31
8/483
8/421

شاهد
 8/1میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 4میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 4/1میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی
 2میلیلیتر عصارة آبی آویشن شیرازی

4/21b
4/21b
4/18ab
4/21b
4/00a
8/483
8/863

SEM
P- value

 20روزگی
9/31
1/49
1/93
1/03
1/49
8/260
8/421

 91روزگی
b

 62روزگی

9/31
1/49a
6/49ab
1/90a
4/88a
8/264
8/89

9/90
6/21
9/00
6/90
6/18
8/464
8/833

c

b

IgG

SEM
P- value

2/21
9/49
9/88
9/49
6/88
8/433
8/496

2/49
9/49ab
2/03bc
9/21ab
6/88a
8/439
8/881

2/88
2/49ab
2/90ab
2/00a
9/49a
8/4
8/892

IgM

SEM
P- value

 a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف متفاوت معنادار است (.)P>8/81

4/18c
2/88cbc
2/90c
2/21cb
4/49bc
8/483
8/893

4/49
2/18
4/31
2/49
2/88
8/423
8/932

4/90
4/49
4/18
4/18
4/90
8/484
8/323
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نتایج حاصل از اثر سطوح مختلف عصارة آویشن
شیرازی بر پاسخ ایمنی سلولی در جدول  1نشان داده
شده است .نتایج تجزیۀ دادههای مربوط به حساسیت
پوستی به فیتوهماگلوتنین نشان داد که تیمارهای
آزمایشی در مقایسه با شاهد بر ایمنی سلولی اثر
معناداری نداشتند (.)P<8/81
هنگامی که فیتوهماگلوتنین به روش داخل پوستی
در حیوانات تزریق میشود ،پاسخ اولیه شامل تحریک

463

تقسیم سلول  Tبا تأثیرات کمتری روی سلولهای
است ( .)Tizard, 1995مطالعات نشان میدهد که
لوتئولین موجود در آویشن شیرازی روی  TNF-αاثر
مهارکنندگی دارد و تولید  IL-8را در سلولهای اپیتلیال
روده تحریک میکند IL-8 .نقش اصلی را در شروع و
حفظ پاسخهای التهابی در انسان ایفا میکند .ترکیب
آپیژنین در آویشن شیرازی تکثیر و مرگ سلولهای  Tرا
مهار میکند (.)Kim et al., 2005
B

جدول  .1اثر سطوح مختلف عصارة آبی آویشن شیرازی بر پاسخ پوست بال به تزریق داخل پوستی فیتوهماگلوتنین
شاخص تحریک

شاخص تحریک

بعد از  26ساعت ()mm

بعد از  60ساعت ()mm

8/61
8/11
8/14
8/63
8/60

SEM

8/891

8/92
8/68
8/64
8/98
8/21
8/820

P- value

8/328

8/439

تیمار
شاهد
8/1میلیلیتر عصارة آبی آویشن
 4میلیلیتر عصارة آبی آویشن
 4/1میلیلیتر عصارة آبی آویشن
 2میلیلیتر عصارة آبی آویشن

در پژوهشی نشان داده شد که گیاه آویشن شیرازی
بر ایمنیذاتی موش بهواسطۀ افزایش فعالیت بیگانهخواری
روی ترشح  TNF–αاثر میگذارد (.)Shokri et al., 2006
گزارش شده است که استفاده از مخلوط آویشن ،گزنه،
پونه و کاکوتی تأثیر معناداری بر ایمنی سلولی مرغهای
تخمگذار نداشت (.)Seyed Piran et al., 2011

نتیجهگیری کلی

بر اساس نتایج این تحقیق ،افزودن عصارة آویشن
شیرازی به آب آشامیدنی جوجههای گوشتی ،بر
عملکرد و ایمنی سلولی تأثیری ندارد ولی سطح 4/1
میلیلیتر عصارة آویشن شیرازی در  4لیتر آب
آشامیدنی باعث بهبود ایمنی هومورال میشود.
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ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effect of 0 (control), 0.5, 1, 1.5 and 2 ml/L of Shirazi thyme
aqueous extract in drinking water on performance and immune response in broilers. Two hundred oneday- old broiler chicks (Ross 308) were allocated to five treatments with four replicates and 10 birds per
cage in a completely randomized design. Daily feed intake, daily body weight gain and feed conversion
ratio were measured. The birds were challenged by sheep red blood cell (SRBC) on days 8 and 22 of age
and serum antibody levels produced in response to SRBC were measured on days 21, 28, 35 and 42. Skin
response to Phytohemagglutinin-P (PHA-P) injection was assessed intradermally on day 16. The Shirazi
thyme aqueous extract had no effect on feed intake, daily weight gain, feed conversion ratio and carcass
traits. The consumption of 2 ml/L Shirazi thyme aqueous extract in drinking water increased total AntiSRBC and IgM titers on day 21; 1 and 1.5 ml/L increased IgM titer on day 28; 0.5, 1.5 and 2 ml/L
increased total Anti-SRBC and IgG titers on day 35 and 1.5 and 2 ml/L increased IgG titer on day 42
(P<0.05). Cell immunity in response to PHA-P injection was not affected by treatment groups. It can be
concluded that Zataria multifora Boiss have no effects on performance and cell immunity but improve
humoral immunity in broilers.
Keywords: broilers, immune system, performance, Zataria multifora Boiss extract.
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