
  جهاد كشاورزي وزارت       

  كشاورزي ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان     

  الميااستان  یعيو منابع طب يكشاورزو آموزش  قاتيمركز تحق

 

ليمو( در شرايط استرس سرمايی بر تأثير استفاده از سه گونه گياه دارويی )آرتيشو، مريم گلی و به : پروژه عنوان

 هاي گوشتی عارضه آسيت در جوجه

 4-39-13-017-950221 :مصوب شماره

 صيفعلی ورمقانی : مجري خانوادگینام و نام -

 (:دارد و مشترك ملی طرح هايو هاپروژه به اختصاص) مسئول مجري خانوادگینام و نام -

  صيفعلی ورمقانی: مجري خانوادگیونام نام -

 - قرايی اكبري محمد - شكري نقی علی - جعفري هوشنگ - حسينی عبداله سيد :همكاران خانوادگینام ونام  -

 شيرخانی مجتبی - عباسپور يحيی

  الميااستان  یعيو منابع طب يكشاورزو آموزش  قاتيمركز تحق: اجرا محل

 1395: شروع تاريخ -

 ماه      و سال      2:         اجرا مدت -

 :ناشر -

 (:تيتراژ)شمارگان -

 : انتشار تاريخ -

 ثبت به كشاورزي علمی مدارك و اطالعات مركز در            55662  شماره با            7/3/98  مورخ در اثر اين  

 .است رسيده

 .است بالمانع مأخذ ذكر با نمودارها و هامنحنی جداول، تصاوير، مطالب، نقل. است محفوظ چاپ حق



 :چكيده
هاي گوشتی مورد مطالعه قرار گرفت. گلی و كنگر فرنگی بر عارضه آسيت در جوجهليمو، مريماز گياهان دارويی بهتأثير استفاده 

پرنده در هر  20تكرار و  4تيمار غذايی،  9( در قالب طرح كامالً تصادفی متعادل با 308قطعه جوجه گوشتی جنس نر )راس  720تعداد 

 –3و  2جيره شاهد )جيره پايه(،  -1روز مورد استفاده قرار گرفت. تيمارهاي غذايی شامل:  42 تكرار در شرايط استرس سرمايی به مدت

هاي حاوي يک جيره –7و  6گلی، هاي حاوي يک و دو درصد پودر مريمجيره –5و  4 ليمو،به پودرهاي حاوي يک و دو درصد جيره

درصد آسپيرين بودند. صفات  2/0جيره داراي  -9جينيامايسين و درصد وير 0015/0جيره داراي  -8، كنگر فرنگیو دو درصد پودر 

، جمعيت ميكروبی ايلئوم، وضعيت قلب، فشارخون شناسیخونعملكردي، سيستم ايمنی، فاكتورهاي بيوشيميايی سرم خون، پارامترهاي 

ان دارويی سبب افزايش مصرف هاي آزمايشی حاوي پودر گياهگيري شدند. جيرهسيستوليک، شيوع آسيت و خصوصيات الشه اندازه

ليمو كمترين ضريب تبديل غذايی را داشت . جيره حاوي يک درصد به(P<05/0)ها شدند خوراك و ميانگين افزايش وزن بدن جوجه

(05/0>P)هاي با چگالی پائين در سبب كاهش كلسترول و ليپوپروتئين كنگر فرنگیگلی و دو درصد هاي حاوي دو درصد مريم. جيره

روزگی نداشتند. جيره حاوي  21هاي خونی در هاي آزمايشی تأثيري بر بيوشيمی خون و سلول. جيره(P<05/0)كل دوره آزمايش شدند 

ليمو و دو و دو درصد به هاي حاوي سطوح يک. جيره(P<05/0)كمترين ميزان گلبول قرمز خون را داشت  كنگر فرنگیيک درصد 

گلی سبب كاهش نسبت . جيره حاوي دو درصد مريم(P<05/0)روزگی شدند  42گلی سبب افزايش درصد لنفوسيت در درصد مريم

هاي آزمايشی حاوي پودر گياهان دارويی نسبت به تيمار شاهد . جيره(P<05/0)هتروفيل به لنفوسيت و كاهش درصد ائوزينوفيل شد 

در مقايسه با شاهد باعث كاهش  ويرجينيامايسين. جيره حاوي (P<05/0)فات كل و تلفات ناشی از آسيت شدند سبب كاهش تل

ليمو در سطح دو درصد . مريم گلی در سطح يک و دو درصد و به(P<05/0)روزگی شد  42و  21الكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم در 

كالي جمعيت اشرشيا كنگر فرنگی. جيره حاوي دو درصد (P<05/0)يسه با شاهد شد روزگی در مقا 21باعث افزايش بيفيدو باكتريوم در 

ليمو و كنگر فرنگی جمعيت بيفيدو و سطوح دو درصد به( P<05/0)روزگی كاهش داد  42در  ويرجينيامايسينرا در مقايسه با شاهد و 

ليمو، كنگر فرنگی و مريم گلی سبب افزايش ارتفاع پرز د به. جيره حاوي دو درص(P<05/0)باكتريوم را در مقايسه با شاهد افزايش داد 

-تيمارهاي آزمايشی تأثيري بر عمق كريپ نداشتند. جيره (.P<05/0)روزگی شدند  21در  ويرجينيامايسيندئودنوم در مقايسه با شاهد و 

ليمو، مريم گلی و نداشتند. تيمارهاي دو درصد به IgMو  IgGبادي عليه گلبول قرمز خون گوسفندي، هاي آزمايشی تأثيري بر تيتر آنتی

هاي آزمايشی . جيره(P<05/0)روزگی شدند  21كنگر فرنگی در مقايسه با شاهد باعث كاهش فعاليت آنزيم آسپارتات آمينوترانسفراز در 

. شكنندگی (P<05/0)ی شد روزگ 42گلی سبب افزايش وزن كبد در تأثيري بر صفات الشه نداشتند، اما جيره حاوي يک درصد مريم

هاي آزمايشی حاوي پودر گياهان در مقايسه با شاهد هاي قلب توسط جيرههاي قرمز خون و نسبت بطن راست به كل بطناسمزي گلبول

كاهش يافت  كنگر فرنگیروزگی توسط جيره حاوي  42و  35، 28سيستوليک در  خونفشار. ميانگين (P<05/0)كاهش يافت 

(05/0>Pنتاي .)و مريم گلی تأثير مثبتی بر صفات عملكردي و  كنگر فرنگیليمو، ج حاصل از آزمايش نشان داد كه گياهان دارويی به

كاهش تلفات ناشی از آسيت در شرايط استرس سرمايی داشتند، بنابراين استفاده از مقدار يک يا دو درصد پودر اين گياهان در جيره 

 توصيه باشد. تواند قابلهاي گوشتی میغذايی جوجه

 گلی، ناهنجاري متابوليكی آسيت. ، مريمكنگر فرنگیعملكرد،  جوجه گوشتی، ليمو،به: های کليدیواژه


