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 چکیده

هاي گوشتی طی ایمنی جوجههاي خون و سیستمبهار بر عملکرد، فراسنجهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشهاین مطالعه به
پرنـده در   10رار و در یک طرح کامالَ تصادفی با پنج تیمار و چهار تکـ  308راس  گوشتی نر سویه قطعه جوجه 200تعداد . روزه انجام گرفت 42یک دوره 

، کنتـرل مثبـت   )بهار و تتراکلریدکربنگل همیشه فاقد افزودنی عصاره( تیمارهاي آزمایشی شامل گروه کنترل منفی. هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند
همراه تتراکلریدکربن و جیره به) كبر کیلوگرم خوراگرممیلی 450و  300، 150(و سه سطح عصاره گل همیشه بهار ) گرم بر کیلوگرم وزن بدنیک میلی(

صـفاقی و در طـول ایـن مـدت بـه گـروه       صورت داخلکبد، به يعنوان عامل درگیرکنندهآزمایش، هر دو روز، تتراکلریدکربن به 30تا  21از روز . پایه بود
داري را از نظر آماري نشان ه عملکرد اختالف معنیصفات مربوط ب. تزریق شد% 9/0سدیم بدن محلول کلریدگرم در کیلوگرم وزنکنترل منفی یک میلی

وزن . داشتند عصاره گل همیشه بهاري باالترین وزن نسبی کبد را در مقایسه با تیمارهاي دریافت کننده تترا کلرید کربنذیه شده با جوجه هاي تغ. ندادند
 بهار را دریافت کـرده بودنـد، بـه   گرم عصاره گل همیشهمیلی 300سطح در تیماري که عالوه بر تتراکلریدکربن، G نسبی تیموس و سطح ایمنوگلوبولین

شان در خون افزایش یافته بود، عصاره گـل  که در اثر تزریق تتراکلریدکربن، سطح)  SGPTو SGOT(هاي خون فراسنجه. داري باالتر بودصورت معنی
گـرم در کیلـوگرم   میلـی  450و  150گلیسـرید در تیمـار   سطوح کلسـترول و تـري  . همیشه بهار توانست اثرات منفی ناشی از این ماده سمی را تقلیل دهد

می تواند به عنوان محافظت کننده  بهارعصاره گل همیشهنتایج نشان داد . دار داشتنیبهار نسبت به گروه کنترل مثبت کاهش معخوراك عصاره همیشه
  .ار گیرددر تغذیه طیور مورد استفاده قرمختلف کبد در مواجهه با سموم 

  
  .بهارعصاره گل همیشه جوجه گوشتی، ،کبدتتراکلریدکربن،  :هاي کلیديواژه     

  
   1  مقدمه

هـا، تحقیقـات   بیوتیـک با وجود تمامی اثرات مثبت استفاده از آنتی
بـه  ي طیـور منجـر  هاي موجود در الشـه بیوتیکداد بقایاي آنتینشان 

مـانع از درمـان بسـیاري از     هـا و هاي مقاوم در بدن انسانایجاد سویه
هـا اسـتفاده   هـا از آنتـی بیوتیـک   هایی شده که در درمـان آن بیماري

عنـوان  ها و غیره بهها، آنزیمهاي گیاهی، پروبیوتیکشد؛ لذا عصاره می
گیاهان دارویـی بـه   ). 43(طیور در نظر گرفته شدند  جایگزین در جیره

ساقه، ریشه، گل، برگ ( شود که یکی از اجزاي آنگیاهانی اطالق می
وزن  1٪این ماده کمتر از (ي مشخصی باشد داراي ماده مؤثره) و میوه

                                                             
  دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دام دانشگاه فردوسی مشهد، -1
  استاد گروه علوم دام دانشگاه فردوسی مشهد، -2
  .دانشجوي دکتري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان -3

  )kermansh@um.ac.ir                        :           نویسنده مسئول(* 

گویند،  Active substanceکه به آن ) دهدخشک گیاه را تشکیل می
گیري از بروز آن مورد استفاده قـرار گیـرد و   در درمان بیماري یا پیش

گـل  ). 1(باشـد  المللی ذکر شـده  هاي بیننام آن در یکی از فارماکوپه
بهار از خانواده کمپوزیته و یکـی از گیاهـان پراهمیـت جـنس     همیشه

اسـت   شود که داراي چنـدین خاصـیت دارویـی   کالندوال محسوب می
جـایی کـه در   اسـت امـا از آن   این گیاه بومی منطقه جنوب اروپا). 24(

گیـرد، در شـمال آمریکـا، شـرق     مقیاس تجاري مورد استفاده قرار می
گـل  ). 28(شـود  طـور وسـیع کشـت مـی    چنـین آلمـان بـه   هم اروپا و

بهار از قرن دوازدهم در علم داروسازي مورد استفاده قرار گرفته  همیشه
معناي به Calendsنام ي التین بهاست و نام آن برگرفته از یک کلمه

 19(دهـی طـوالنی آن اسـت    ي گـل خـاطر دوره اولین روز هر ماه، به
  English Garden Marigoldمعمـول   نـام  ابهار بگل همیشه). 21و

هــا، بهــار حــاوي ســاپونینگــل همیشــه). 6(شــود ناخته مــینیــز شــ
ي روغنی، گلیکوزید، رزین و ترکیبـات  فالوونوییدها، موسیالژ، عصاره
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دلیل دارا بودن خواص بهار بهگل همیشه).32و  9، 4(استروییدي است 
و ) 35و  34(هش التهـاب  کـا ، )34و  15(ها ترمیم سلول، درمان زخم

هـاي مربـوط بـه مراقبـت از     چنین نرمی پوست؛ اغلب در فـرآورده هم
روغــن اسـتخراج شـده از گــل   ). 6(شـود  کـار گرفتــه مـی  پوسـت بـه  

روغن ). 20(باکتریال است میکروب و آنتیبهار داراي اثرات ضد همیشه
هـاي  بهار با داشتن پتانسیل بسـیار بـاال در مهـار واکـنش    گل همیشه

توانـد در صـنعت   اکسـیدان قـوي مـی   عنوان یک آنتیرادیکال آزاد، به
هاي این گیاه گل و برگ). 16و  7(آرایشی و بهداشتی مؤثر واقع شود 

مشـخص  . هاي اصلی داراي اهمیت تجـاري و دارویـی هسـتند   بخش
تولیـد شـده   ) فاکتور نکـروزه شـدن تومـور   (لفا آ-TNFشده است که 

. بهار مهار شـده اسـت  عصاره گل همیشه يتوسط ماکروفاژها، بوسیله
کـربن و  حاد ناشی از تتراکلریـد  کبدي این گیاه در برابر سمیت عصاره

. پالتـین اثرمحـافظتی داشـته اســت   سـمیت کلیـوي ناشـی از سـیس    
شـامل لـوتئین،   غالـب  بهار داراي چندین کاروتنویید ي همیشه عصاره

لی عمـل عصـاره   مکانیسـم احتمـا  ). 23(است  گزانتین و لیکوپن -يز
هـاي آزاد  اکسیدانی و کاهش رادیکالعلت فعالیت آنتیبهار  بههمیشه

  ).34( است
  

  هامواد و روش
تکـرار و   4تیمـار و   5این پژوهش در قالب طرح کامالَ تصادفی با 

 تیمارهاي آزمایشی شامل گروه کنترل. پرنده در هر تکرار اجرا شد 10
،گــروه )کـربن ار و تتراکلریــدبهـ گـل همیشــه  فاقـد افزودنـی عصــاره  (

گـرم در کیلـوگرم   میلـی  450و 300،150هـاي تتراکلریدکربن و گـروه 
گـرم  یک میلی(تتراکلریدکربن +بهارخوراك عصاره روغنی گل همیشه

). 3(، بر اساس روش آویجیـت و همکـاران بـود    )بدندر کیلوگرم وزن
 بهـار از شـرکت دارویـی زردبنـد تهـران     ي روغنی گل همیشـه عصاره

هاي آن بود کـه از  بخش مورد استفاده این گیاه گلبرگ. خریداري شد
ــل  ــم گــ ــق هضــ ــابگردان طریــ ــن آفتــ ــادر روغــ ــه( هــ  بــ

در دمـاي معمـولی   ) کیلوگرم روغـن  1گرم گل خشک در  200میزان 
مدل آماري این آزمایش بر پایه طرح کامالّ تصـادفی  .عصاره تهیه شد 

، بـا سـطوح   2009راسهاي غذایی بر اساس راهنماي مدیریت  و جیره
شـرایط محیطـی از جملـه نـور،     . یکسان انرژي و پروتئین تنظیم شـد 

در طـول دوره  . رطوبت، تهویه براي تمامی تیمارها یکسان اعمال شـد 
 .ها قرار داده شـد صورت آزاد در اختیار جوجهپژوهش آب و خوراك به

ترکیب و . تیمارهاي آزمایشی از یک روزگی در جیره اعمال شده است
ارایـه شـده    )1(هـاي آزمایشـی در جـدول    دهنده جیرهاجزاي تشکیل

ي در هر واحد آوردن مقدار خوراك مصرفی دوره ا براي به دست.است
مقدار دان برگشی آن دوره وزن و از مقـدار دان مصـرفی آن    آزمایشی،

هـاي هـر   جوجه. دست آیدواحد آزمایشی کسر تا مقدار دان مصرفی به

از اختالف وزن . در پایان هر دوره توزین شدند صورت گروهیتکرار به
هر گروه در ابتدا و انتهاي هـر دوره، میـزان افـزایش وزن در آن دوره    

ضــریب تبــدیل خـوراك از تقســیم مصــرف خــوراك  . مشـخص شــد 
هاي هر پن در دوره به متوسط افزایش وزن روزانـه هـر پـن در     جوجه

ــد ــبه گردیـ ــا  21از روز  .دوره محاسـ ــ 30تـ ــایش، هـ ر دو روز، آزمـ
صـورت داخـل   ، بـه کبـد ي عنوان عامل درگیر کنندهکربن به تتراکلرید

گرم بر کیلوگرم یک میلی صفاقی و در طول این مدت به گروه کنترل
منظور به). 40و  25، 5( تزریق شد% 9/0وزن بدن محلول کلریدسدیم 

 کـربن در تزریق تتراکلریـد  هاي ایمنی، پس از پایان دوره بررسی پاسخ
روزگی، یک قطعه جوجه از هر تکرار انتخاب شـد و از وریـد بـال     33

هـاي   منظور بررسی وزن نسبی انـدام عمل آمد، سپس بهگیري بهخون
تعـداد  . کشتار انجام شد) فابرسیوستیموس، طحال و بورس(یدي ئلنفو

 28در . پرنـدگان مـورد بررسـی قـرار گرفـت      هفت جفـت از تیمـوس  
صـورت  به SRBC %5کرار انتخاب و محلول  روزگی، دو قطعه از هر ت

منظور بررسی پاسخ ایمنی، هفـت  به. تزریق شد) داخل سینه(عضالنی 
چنـین  گیري از پرندگان انجام شد؛ همون، خSRBCروز بعد از تزریق 

 42تزریـق شـد و در    SRBCروزگی محلول  35به همان پرندگان در 
بـال یـک   ز رگ روزگـی ا  33در سـن  . عمل آمدگیري بهروزگی خون

هـاي خـون   و برخـی فراسـنجه   گیري شدقطعه جوجه از هر پن خون
، بـا  )SGOTو SGPTروبـین،  گلیسرید، آلبومین، بیلیکلسترول، تري(

روزگی از هـر واحـد   33در . گیري شداتوآنالیزر اندازه استفاده از دستگاه
آزمایشی یک قطعه جوجه با وزن نزدیک به میانگین وزنی همان واحد 

صورت درصـدي از وزن  بهکبد زمایشی انتخاب و پس از کشتار، وزن آ
ــدن مــورد بررســی قــرار گرفــت  ــه وتحلیــل داده. ب توســط  هــاتجزی

هاتوسط آزمون چند داري میانگینو اختالف معنی SASافزارآماري  نرم
  ).P>05/0( اي دانکن بررسی شددامنه

 
  نتایج وبحث

  عملکرد 
مصـرف  (کـردي مـورد بررسـی    ، صفات عمل)2(با توجه به جدول 

داري را ، اخـتالف معنـی  )خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی
بیشترین میزان مصرف خـوراك در  ). P<05/0(بین تیمارها نشان نداد 

دوره آغازین و رشد مربوط به تیمارهاي سطوح مختلـف عصـاره گـل    
 بیشـترین میـزان مصـرف   دوره در دوره پایانی و کـل  . بهار بودهمیشه

هـا،  کـدام از دوره در هـیچ . خوراك به گروه کنترل اختصـاص داشـت  
داري را اختالف معنی) گرم براي هر جوجه در روز(افزایش وزن روزانه 

 .بین تیمارهاي آزمایشی نشان نداد
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  آزمایشی بر حسب درصد هايو اجزاي تشکیل دهنده جیره ترکیب - 1 جدول
Table 1- Ingredients and composition of experimental diets (%) 

  هاي آزمایش دوره
Experimental periods  اجزاي جیره( % )  

Ingredients (%)  روزگی 42-25( دوره پایانی(  
Finisher (25-42 d)  

 
  )روزگی 24- 11( دوره رشد

Grower (11-24 d)  
  )روزگی 10-1( دوره آغازین

Starter (1-10 d)  

 ذرت  50.19  53.43 59.28
Corn 
 

 کنجاله سویا 40.75 36.32 31.06
Soybean meal 
   

سویا روغن  4.55  6.00 5.76  
 Soybean oil  

 دي کلسیم فسفات  1.68  1.72 1.06
 Di calcium Phosphate 

 سنگ آهک  1.30  1.07 1.04
 Limestone 

  نمک طعام 0.35  0.35 0.35
Common salt 

1مکمل معدنی  0.25  0.25 0.25  
Mineral  premix1 

1مکمل ویتامینی  0.25 0.25 0.25  
Vitamin   premix1 

متیونینالدي  0.32  0.30 0.26  
DL-methionine 

لیزینال  0.30  0.31 0.15  
L-lysine 

 ترئونین  0.06  - -
Threonine 
 

( % )ترکیبات شیمیایی       
Chemical composition (%) 

)کیلوگرم/لوکالريکی(انرژي قابل متابولیسم  3025  3150 3200  
Metabolizable energy(Kcal/kg) 

 پروتئین  22.47  21.00 19.00
Protein 

 کلسیم  1.05 0.90 0.85
Calcium 

 فسفر قابل دسترس  0.50  0.45 0.42
Available phosphorous 

 سدیم  0.16  0.16 0.16
Sodium 

 آرژنین  1.45 1.34 1.20
Arginine 

 لیزین  1.43 1.34 1.09
Lysine 

 متیونین  0.71  0.61 0.55
Methionine 

سیستین + متیونین  1.07  0.95 0.86  
Methionine + Cystine 

 ترئونین 0.94  0.83 0.76
Threonine 
 فیبر خام  3.91  3.71 3.47 
Crude fiber 
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  1ادامه جدول 
Continuation of Table 1 

 چربی خام  6.52 7.72 7.68
Crude fat 

لکترولیت توازن ا 245  225 204 (mEq/kg) 
Electrolite balance (mEq/kg) 

رم،گ میلی K3 :2/2ویتامین ، المللی واحد بین E: 11ویتامین ،المللی واحد بین 2500 :کوله کلسیفرول ،المللی واحد بین A: 8800ویتامین: و مواد معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره یمکمل ویتامین1
: اسید پنتوتنیکم، گر میلی 5/2: پیرودوکسین م گر میلی 15/0 :بیوتین، گرم میلی 5/0 :اسید فولیک ،گرممیلی 35 :یاسین، نگرم میلی 4 :ریبوفالوین ،گرم میلی 5/1: مینتیا ،گرم میلی B12: 01/0ویتامین

  .گرم میلی 75آهن، ، گرم میلی 6 :مس، گرم میلی 9/0 :ید، گرم میلی 2/0: نیومسل، گرم میلی 75 :منگنز گرم، میلی 65 :روي، گرم میلی 190 :بتائین، گرم میلی 50 :کولین کلراید، گرم میلی  8
1Vitamin and mineral premix provided (per kilogram of diet): Vitamin A: 8800 IU; Cholecalsiferol: 2500 IU; Vitamin E: 11 IU; 
Vitamin K3: 2.2 mg; Vitamin B12: 0.01 mg; Thiamin: 1.5 mg; Riboflavin: 4 mg; Niacin: 45 mg; Folic Acid: 0.5 mg; Biotin: 0.15 mg; 
Pyridoxine:  2.5 mg; Pantothenic acid: 8 mg; Colin chloride: 50 mg; Betaiene: 190 mg; Zn: 65 mg; Mn: 75 mg; Se: 0.2 mg; I: 0.9 mg; 
Cu: 6 mg; Fe: 75 mg. 

 
  هاي گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربنبهار بر صفات عملکرد جوجههمیشهاثر سطوح مختلف عصاره گل  - 2جدول 

Table 2- Effect of different levels of marigold oil extract on broiler chickens challenged by CCl4 

  1تیمار
Treatment1 

  

  عملکرد
Performance 

 )گرم/پرنده(مصرف خوراك روزانه 
Daily feed intake 

  )گرم/پرنده( افزایش وزن روزانه
Daily weight gain 

  ضریب تبدیل خوراك
Feed conversation ratio 

  آغازین
Starter 
10-0  

  رشد
Grower 
24-11 

  پایانی
Finisher 
42-25 

  کل
Total 
42-0 

  آغازین
Starter 
10-0 

  رشد
Grower 
24-11 

  پایانی
Finisher  
42-25 

  کل
Total 
42-0 

  آغازین
Starter 
10-0 

  رشد
Grower  
24-11 

  پایانی
Finisher 
42-25 

  کل
Total 
42-0 

A 24.9  63.9  113.4 79.0  15.4 31.9 59.2  40.1 1.6  2.0  1.9 1.9 
B 25.7 64.7  114.1  76.3  15.4  30.1 50.9 37.7 1.7   2.1 2.0  2.1 
C 25.4  36.9 49.6  28.7  16.1 28.7  49.6  36.9 1.5  1.9 2.0  2.0 
D 25.9 36.5 55.7  30.9 16.4  30.9 55.7  36.4 1.5  2.1  2.0  2.1 
E 26.3 38.8 56.5  32.9 15.8 32.9 56.5  38.8 1.6  1.9  1.9  1.9 
SEM 0.70 2.19  5.18 2.15 0.77 2.15 5.18 2.19  0.12  0.07  0.06 0.14  
P-values 0.87 0.68  0.24 0.51  0.73  0.51 0.24 0.68  0.13  0.43  0.29  0.10  

1A  :کنترل ،B: یدکربنتتراکلر ،C :بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 150+ تتراکلریدکربن ،D :بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 300+ تتراکلریدکربن ،E :
  .بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 450+ تتراکلریدکربن

1A: Control, B: CCl4, C: CCl4+ per kg marigold extract 150 mg, D: CCl4+ per kg marigold extract 300 mg, E: CCl4+ per kg 
marigold extract 450 mg. 

  
ي آغازین بیشترین میزان افزایش وزن روزانه مربـوط بـه   در دوره
گـــل  گـــرم در کیلــوگرم خـــوراك عصـــاره میلـــی 300تیمــار دز  

فـزایش وزن روزانـه   تتراکلریـدکربن و کمتـرین میـزان ا   +بهـار  همیشه
ي رشد بیشـترین میـزان   طی دوره. مربوط به گروه تتراکلریدکربن بود

گـرم در کیلـوگرم    میلـی  450افزایش وزن بدن مربـوط بـه تیمـار دز    
تتراکلریدکربن و کمترین میزان آن +بهاري گل همیشهخوراك عصاره

ــی 150در دز  ــاره   میلـ ــوراك عصـ ــوگرم خـ ــرم در کیلـ ــل  گـ گـ
بیشـترین  ي پایـانی،  در دوره. راکلریدکربن مشاهده شدتت+هارب همیشه

مربوط به گروه کنترل و کمترین میزان مربـوط بـه    مقدار افزایش وزن
گـــل  گـــرم در کیلــوگرم خـــوراك عصـــاره میلـــی 150تیمــار دز  

تیمارهاي آزمایشی تأثیري بر ضـریب  . تتراکلریدکربن بود+بهار میشهه
ــی ندا  ــول دوره پرورش ــذایی در ط ــدیل غ ــتندتب ــازین، . ش در دوره آغ

گـرم در  میلـی  300ترین ضریب تبـدیل مربـوط بـه تیمـار دز      مناسب
ــاره  ــوراك عص ــوگرم خ ــه  کیل ــل همیش ــارگ ــدکربن و  +به تتراکلری

در . ط بـه گـروه تتراکلریـدکربن بـود    ترین ضریب تبدیل مربو نامناسب
ترین ضـریب تبـدیل را تیمـار دز    مناسبدوره دوره رشد، پایانی و کل 

ــوگرم خــوراك عصــارهمیلــی 450  + بهــارگــل همیشــه گــرم در کیل
تـرین ضـریب تبـدیل در دوره رشـد     تتراکلریدکربن داشت و نامناسب

گـل   گـرم در کیلـوگرم خـوراك عصـاره    میلی 150مربوط به تیمار دز 
تتراکلریدکربن و در دوره پایانی و کـل مربـوط بـه گـروه     +بهارهمیشه

ممکن براي عدم تأثیر بـر عملکـرد در دوره   دالیل . تتراکلریدکربن بود
تواند استفاده از عصاره گیاه به جاي ترکیبات فعـال گیـاه و   آغازین می

طـی  . هاي گیاهی و مناسب نبودن سطوح استفاده شـده باشـد  اسانس
هاي رشد و پایانی که تتراکلریـدکربن اعمـال شـده بـود، انتظـار      دوره
ر بتوانـد اثـرات منفـی    بهـا رفت سطوح مختلف عصاره گل همیشـه  می

ـ    ود بخشـد، امـا   ناشی از این ماده سمی بر عملکرد را تـا حـدودي بهب
داري شود، نتوانست تأثیر معنـی مشاهده می) 2( همانطور که در جدول

هـاي هضـمی را   هاي گیاهی ترشح آنزیمبرخی از اسانس .داشته باشد
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ا بر عملکـرد  هنتایج متغیري بر تأثیر  افزودنی. دهندتأثیر قرار میتحت
ن مطابق با این تحقیق، عـدم  انتایج اکثر محقق). 7(رش شده است گزا

هـاي  هـا را بـر عملکـرد بـا اسـتفاده از جیـره      تأثیر این فایتوبیوتیـک 
بهار، دارچین و پـودر  جوش، آویشن، همیشهشده با اسانس مرزن مکمل

و  شاید استفاده از ترکیبـات فعـال گیـاه   ). 17(اند سیر را گزارش کرده
هاي گیاهی در مقایسه با خود گیاه نتـایج بهتـري بـر عملکـرد     اسانس

ها چنین مشخص شده است که اثر فایتوبیوتیکهم. حیوان داشته باشد
 هـادرمعرض شـرایط غیـر   کـه جوجـه  هاي ضروري جیره زمانیوروغن

باشـند  ) پاکیزه نبودن محـیط  نظیرقابلیت هضم پایین جیره و یا(بهینه 
چنین مناسـب نبـودن سـطوح اسـتفاده شـده      هم). 22(گردد ظاهر می

افزودن اسـانس  . نیزممکن است عامل دیگري درکاهش عملکرد باشد
گـرم درکیلـوگرم خـوراك نتوانسـت     میلـی 200و100در سطوح  رازیانه

ــی ــاوت معن ــرد درتف ــرل در   داري را روي عملک ــاگروه کنت مقایســه ب
 400ر سـطح که همین اسانس دآنهاي گوشتی ایجاد کند، حال جوجه
 درکیلــوگرم خــوراك متوســط افــزایش وزن روزانــه را بــه گــرممیلـی 

 ).11(داري بهبود بخشید طورمعنی
 

  1هاي گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربندر جوجه SRBCهاي سرم خون در تزریق بهار بر ایمنوگلوبولیناثر سطوح مختلف عصاره گل همیشه - 3جدول 
Table 3- Effect of different levels of marigold oil extract on blood serum in SRBC injected broiler chicks challenged 

with CCl41 
  هاي سرم خون ایمینوگلوبولین  

Immunoglobulin blood serum 2تیمار  
Treatment2 

  
  روزگی 35  

Day 35  28 روزگی  
Day 28 

  IgM 
(Log2) 

IgG 
(Log2) 

IgT3 
(Log2)  IgM 

(Log2) 
IgG 

(Log2) 
IgT3 

(Log2) 
 2.5 3.0a 5.5  3.5 1.2b 4.7 A 
 4.5 1.2b 5.7  2.2 1.5ab 3.7 B 
 3.3 1.5ab 4.5  4.5 1.2b 5.7 C 
 3.7 1.7ab 5.5  5.0 2.5a 7.5 D 
 3.7 1.2b 5.0  2.7 1.7ab 4.5 E 
 0.26 0.20 0.33  0.45 0.13 0.51 SEM 
 0.106 0.034 0.681  0.206 0.025 0.133 P-values 

 .(P<0.05)باشند می دارمشابه داراي اختالف معنیغیر هاي هر ستون با حروف میانگین1
2 A : ،کنترلB : ،تتراکلریدکربنC :بهار، گرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 150+ تتراکلریدکربنD :بهار، گرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 300+ تتراکلریدکربنE :

  .بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 450+ کلریدکربنتترا
  .معکوس کسر آخرین رقّت مشاهده شده آگلوتیناسیون است log 2صورت به IgM و IgT )Anti-SRBC( ،IgGمیانگین اعداد در هر ستون تیتر 3

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2A: Control, B: CCl4, C: CCl4+ per kg marigold extract 150 mg, D: CCl4+ per kg marigold extract 300 mg, E: CCl4+ per kg 
marigold extract 450 mg. 

 
  1 )روزگی 33(با تتراکلریدکربن  درگیر شدههاي گوشتی در جوجه) نسبت به وزن الشه(یدي ئهاي لنفوبهار بر وزن نسبی انداماثر سطوح مختلف عصاره گل همیشه -4جدول

Table 4- Effect of different levels of marigold oil extract on relative weight of lymphoid organs (relative to body weight) in 
broiler chicks challenged with CCl4 (day 33)1  

  2تیمار
Treatment2  

  یديهاي لنفوئ وزن نسبی اندام
Relative weight of lymphoid organs  

  (%)تیموس
Timus (%) 

 

  (%) فابرسیوسبورس
Bursa-Fabriscius (%) 

  (%) فابرسیوسبورس
Bursa-Fabriscius (%)  

  (%)طحال 
Spleen (%) 

A 0.251ab 0.0137 0.127 0.068  
B 0.236b 0.0139 0.139 0.050 
C 0.296ab 0.0120 0.120 0.079  
D 0.652a 0.149 0.149 0.051 
E 0.324ab 0.041 0.141 0.069 
SEM 0.046 0.005 0.005 0.004  
P-values 0.043 0.0465 0.465  0.189  

 .(P<0.05)باشند می دارمشابه داراي اختالف معنیغیر هاي هر ستون با حروف میانگین1 
2 A :کنترل ،B: تتراکلریدکربن ،C :بهاررم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهگمیلی 150+ تتراکلریدکربن ،D :بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 300+ تتراکلریدکربن ،E :

  .بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 450+ تتراکلریدکربن
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2A: Control, B: CCl4, C: CCl4+ per kg marigold extract 150 mg, D: CCl4+ per kg marigold extract 300 mg, E: CCl4+ per kg 
marigold extract 450 mg. 
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  هاي خونیفراسنجه
 SGOو  SGPT ، شـامل کبددهنده آسیب هاي خونی نشانآنزیم

یافتـه بـود، در   که در اثر تزریـق تتراکلریـدکربن مقدارشـان افـزایش     
داري کـاهش  صورت معنـی بهار بهي داراي عصاره گل همیشهتیمارها
) 34(در آزمایشـی کـه پریتـی و کوتـان     ). 5 جدول) (P>05/0(داشت 

هاي ماده نژاد ویسـتار صـورت دادنـد، مشـخص شـد کـه       روي موش
ي در تیماري کـه تنهـا مـاده    SGOTو SGPTکبدهاي فعالیت آنزیم

 کربن استفاده کرده بود نسبت بـه گـروه کنتـرل بـه    افزودنی تتراکلرید
هـا در  داري افـزایش پیـدا کـرده بـود و امـا فعالیـت آن      صورت معنی

داري کـاهش  صورت معنـی بهار بهعصاره گل همیشه حاويتیمارهاي 
 اي اسـتفاده از سـیلیمارین بـه   در مطالعه). 44و  34، 33، 24، 5(یافت 

د که اثـر محـافظتی در برابـر    استاندارد مشخص کر کبدعنوان داروي 
هـاي درون  کربن داشته و سبب کاهش آنزیمسمیت ناشی از تتراکلرید

شود یهامدر مقایسه با سایر گروه SGOTو  SGPTشامل  کبدسلولی 
سطوح کلسـترول   قابل مشاهده است،) 5( طور که در جدولهمان). 5(

گـرم در کیلـوگرم   میلـی 450و 150ترتیب در تیمـار  گلیسرید بهو تري
تتراکلریـدکربن نسـبت بـه تیمـار     +بهـار خوراك عصاره گـل همیشـه  
اي کـه  در مطالعه). P>05/0(داري داشت تتراکلریدکربن کاهش معنی

ي و از عصاره درگیر شد هاي نژاد ویستار توسط استامینوفنموش کبد
ــدروالک ــههی ــل همیش ــد لی گ ــتفاده ش ــار اس ــترول و به ــدار کلس ، مق

بهـار نسـبت بـه    ي گل همیشهسرید در سطوح مختلف عصارهگلی تري
روبین سرم مقدار بیلی). 13(داري را نشان نداد معنی تغییرگروه کنترل 

صـورت  کـربن نسـبت بـه سـایر تیمارهـا بـه      خون در تیمار  تتراکلرید
تتراکلریـدکربن بـا   ). 5جـدول  ) (P>05/0( یافـت داري افـزایش   معنی

روبـین سـرم   اعـث افـزایش غلظـت بیلـی    ب کبدایجاد آسیب در سلول 
تنهـایی  کـربن را بـه  هایی کـه تتراکلریـد  در موش). 37و  18(شود  می

یش داري افـزا طـور معنـی  دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل بـه 
 450در تیمار  کبدوزن نسبی ). 34و  5( شدروبین مشاهده غلظت بیلی

تتراکلریـدکربن  +بهـار گل همیشه گرم در کیلوگرم خوراك عصارهمیلی
داري کمتـر بـود   صـورت معنـی  کـربن بـه  نسبت بـه تیمـار تتراکلریـد   

)05/0<P .( 
  

یـدي و  ئهـاي لنفو وزن نسبی انـدام (م ایمنیسنجش سیست
  ) )SRBCتیتر (سنجش ایمنی هومورال 

عنـوان یـک مشـکل    چنـان بـه  و درمان آن هـم  کبدهاي بیماري
توجـه جامعـه کـه در آن     باشد و در کـانون اساسی در حال بررسی می

). 39(ها برتري دارد، اسـت  بر سالمت سایر ارگان کبد اهمیت سالمت
عنوان یک عامل هپاتوتوکسـین قـوي ایجـاد طیـف     کربن بهتتراکلرید
ریـزي سـطحی،   از جمله خون کبدهاي اي از اختالالت سلولگسترده

ــی و    ــح چرب ــاهش ترش ــدک ــی  کب ــرب م ــد چ ــین هم). 26(کن چن
شـود کـه در برخـی از    می کبدهاي سیروز بن سبب آسیبکر  تتراکلرید

 ).31(شـود  مـی  کبدبه بروز سرطان ها در نهایت منجرموارد این حالت
ناشی از مواد شـیمیایی   کبدعنوان یک مدل از آسیب در این مطالعه به

تغییرات ناشی از تتراکلریـدکربن شـبیه   . مورد استفاده قرار گرفته است
تتراکلریـدکربن  . باشـد هـا مـی  ناشی از ویروس مزمن کبدهاي بیماري

کلرومتیـل  هـاي آزاد تـري  به رادیکال P450توسط سیستم سیتوکروم 
طـور کـوواالنی بـا    هـاي آزاد تولیـد شـده بـه    رادیکال. شودتبدیل می

و باعـث پراکسیداسـیون    شـده هـا متصـل   غشاهاي سلولی و انـدامک 
سـیم ودر پایـان   اسیدهاي چرب غیراشـباع و اخـتالل در هموسـتاز کل   

هــاي آزاد رادیکــال). 45و  42، 30، 29، 14(شــود مـرگ ســلولی مــی 
حاصل ازتتراکلریدکربن با تخریب غشاي هپاتوسـیت، باعـث افـزایش    

هـایی  شـود آنـزیم  شده و همین عامل باعث میکبد هاي فعالیت آنزیم
که در حالت طبیعی درون سیتوزول سـلولی قـرار دارنـد، وارد جریـان     

گـر مقـدار و نـوع    هـا بیـان  و افزایش فعالیـت ایـن آنـزیم   خون شوند 
 28در  SRBC نتایج حاصل از تزریق علیه ).46(است  کبدهاي  آسیب

 Mو  Tهـاي  گر این امر است کـه غلظـت ایمنوگلوبـولین   روزگی بیان
ــی ــتالف معن ــی اخ ــان نم ــا نش ــطح  داري را در تیماره ــا س ــد؛ ام دهن

گـرم در  میلـی  300+لرید کـربن در تیمار داراي تتراک Gایمنوگلوبولین 
بهار نسبت به گروه کنترل و تیمار گل همیشه کیلوگرم خوراك عصاره

ــی 150 ــاره  میلــ ــوراك عصــ ــوگرم خــ ــرم در کیلــ ــل  گــ گــ
نتایج حاصـل از  . داري داشتتتراکلریدکربن افزایش معنی+بهار همیشه

دهـــد ســـطح روزگـــی نشـــان مـــی 35در  SRBCتزریـــق علیـــه
داري در اخـتالف معنـی   Mو ) T (Anti-SRBCهـاي  ایمنوگلوبـولین 

در گروه کنترل نسـبت   Gمیان تیمارها ندارند؛ اما سطح ایمنوگلوبولین 
گـرم در کیلـوگرم خـوراك    میلـی  450به تیمار تتراکلریدکربن و تیمار 

دالیـل  ). P>05/0( داري داشت بهار افزایش معنیگل همیشه عصاره
ین باشد که تتراکلریدکربن دست آمده می تواند اتیجه بهن ممکن براین

عصـاره گـل    450ها گذاشته و تیمـار  اثر منفی بر سیستم ایمنی جوجه
هـاي آن اثـر معکـوس    اکسیداندلیل دز باال،  آنتیبهار شاید بههمیشه

عنـوان پرواکسـیدان عمـل کـرده؛ یعنـی باعـث افـزایش        گذاشته و به
وزن نسـبی   در میان تیمارها از نظر). 3جدول ( اکسیداسیون شده است

داري حاصل نشده اسـت؛ امـا   فابرسیوس و طحال اختالف معنیبورس
 عصـاره  گرم در کیلوگرم خوراكمیلی 300وزن نسبی تیموس در تیمار

داري نسـبت بـه تیمـار    تتراکلریدکربن افزایش معنـی +بهارگل همیشه
دلیـل  بهار بهگل همیشه). P>05/0) ( 4جدول (تتراکلریدکربن داشت 

افـزایش سـطح    ید توانسـته از طریـق  ئي فالوونوماده مؤثره بودن دارا
IgG  رسـد  نظـر مـی  بـه ). 10(، سیستم ایمنی هومورال را تقویت کنـد

بـادي موجـب افـزایش    برخی گیاهان از راه افزایش تیتر آنتـی  عصاره
ها از راه اثـر بـر   ایمنی بدن گردیده و احتمال داده شده که این عصاره
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دستگاه گوارش و تحریک ایمنـی موضـعی   هاي زیرمخاطی لمفوسیت
چنـین  هـم ). 38(هومـورال شـود    ي ایمنـی موجب افزایش فاکتورهـا 

هـاي گیـاهی موجـب    ن دیگر گزارش کردند که برخـی عصـاره  امحقق
داروهاي ). 17(شوند بادي در بدن مرغ و بوقلمون میافزایش تیتر آنتی

که در مـورد   )38(شوند هاي ایمنی میگیاهی سبب افزایش رشد اندام
فابرسیوس اما در رابطه با بورس ،کندتیموس در این آزمایش صدق می

ید و ترکیبـات فنولیـک   گیاهان غنی از فالوونوئ. و طحال مغایرت دارد
؛ در ایـن رابطـه   )36(اکسـیدانی هسـتند   داراي بیشترین فعالیت آنتـی 

یـد  ئوبهار فالوونگل همیشه يمؤثره ترین مادهمشخص شده که اصلی
بهـار اثـر   هـاي گیـاه همیشـه   برگیدهاي موجود در گلئفالوونو. است

گل   نتایج نشان داد که عصاره ).5(اند از خود نشان داده کبدمحافظت 
 گـرم در کیلـوگرم خـوراك   میلـی  300بهار توانسـته در سـطح   همیشه

اثر محافظتی عصـاره  . موجب افزایش کارایی سیستم ایمنی طیور شود

اکسیدانی هاي آزاد و فعالیت آنتیید به مهار رادیکالبهار شاگل همیشه
ذکـر شـده   ) 12(این گیاه مربوط باشد که بوسیله کوردووا و همکـاران  

بهـار سرشـار از   ي گیاه همیشـه گر این امر است که عصارهاست؛ بیان
یـدها اسـت؛   ئیـدها و ترپنو ئهاي فعال زیستی از جمله فالوونومتابولیت

هـاي قـوي بـراي مهـار     ي فعـال، فعالیـت  این مـواد تشـکیل دهنـده   
هـاي هیدروکسـیل حاصــل از   هـاي سوپراکسـید و رادیکـال    رادیکـال 
که اثر عصاره  این مطالعه نشان داد. دارند هاي تتراکلریدکربنمتابولیت

است ) یدئفالوونو( ي موجود در آنبهارمربوط به مواد مؤثرهگل همیشه
بهار هم تیمـوس و هـم   شهعصاره گل همی300واز آنجایی که در تیمار

IgG  به صورت معنی داري نسبت به سایر تیمارها در سطح باالتر قرار
دارد؛ می توان نتیجه گرفت که در ایـن سـطح عصـاره همیشـه بهـار      

 .توانسته بر سیستم ایمنی بدن موثر واقع شود

 
  1)روزگی 33(هاي گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن جوجه کبدهاي خون و وزن نسبی بهار بر فراسنجهاثر سطوح مختلف عصاره گل همیشه -5جدول

Table 5- Effect of different levels of marigold oil extract on blood parameters and relative weight of liver of broiler chicks 
challenged with CCl4 (day 33)1  

  هاي خون و وزن نسبی کبد فراسنجه
Blood parameters and relative weight of liver  2تیمار  

Treatment2   کبد(%)  
Liver 

SGOT4  
(IU/L)  

SGPT3 
(IU/L) 

  (mg/dl) گلیسریدتري
Triglyceride 

  )mg/dl( کلسترول
Chlostrol 

  (mg/dl)روبینبیلی
Bilirubin 

1.451ab 197.75d 20.75b 70.50ab 123.5ab  0.42b A 
1.581a 295.25a  30/75a 73.25a  141.0a 3.40a B 
1.432ab 269.75ab 23.75b 64.25ab  113.5b  1.25b C 
1.461ab 233.00c 23.25b 53.50ab 127.0ab 1.00b  D 
1.350b 256.75cb  22.5b  51.50b 127.0ab  0.50b  E 
0.034  3.436  0.529  2.134  1.86  0.107  SEM  
0.047  0.0001  0.0003  0.017  0.005  0.0001  P-values 

 .(P<0.05)باشند می دارمشابه داراي اختالف معنیغیر هاي هر ستون با حروف یانگینم1
2 A :کنترل ،B: تتراکلریدکربن ،C :بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 150+ تتراکلریدکربن ،D :بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 300+ تتراکلریدکربن ،E :

  .بهارگرم در کیلوگرم خوراك عصاره گل همیشهمیلی 450+ لریدکربنتتراک
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
2A: Control, B: CCl4, C: CCl4+ per kg marigold extract 150 mg, D: CCl4+ per kg marigold extract 300 mg, E: CCl4+ per kg marigold 
extract 450 mg. 
3SGPT: Serum Glutamic Pyruvic Trans Aminas, 4SGOT: Serum Glutamic Oxalic Trans Aminas. 
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