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 چكيده

قطعه ج جاۀ   160رویال و گرزۀ زن  ر عتل بر عملکرز، یامانۀ ایمنی و  اکن رهای خ نی بلدرکین ژاپنی، با این از  از  تأثیر عتل، ژله
لینر  زر گرم میلی 125 خ راس، کیل گرم زرگرز  گرم   تااز ی با کهار تیمار ] اهد )بدون ا زوزنی(، یک کامالًبلدرکین زر قالب طرح 

روز  42مادت   باه  قطعه ج جه زر هر تکرار 10عتل زر آب آ امیدنی[ با کهار تکرار و لینر  گرم زر 22رویال زر آب آ امیدنی و  ژله
پرنادگانی کاه زر آب آ اامیدنی      مارف خ راس و زرصد تل ات زر کل زور  تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگر ت یی  د برر

اثار تیمارهاا بار میازان     زا انند    ها بهنرین ضریب ت دیل غذایی و ا زایس وزن روزانه را زر مقایته با یایر گرو زریا ت کرزند،  عتل
بازی علیه ویروس آن ل انزا و نی کایل مرب ط به تیمار عتال   زار ن  ز  باالترین عیار آننی معنیرمز گ ی ند علیه گل  ل قبازی  ت لید آننی

زاری زر مقایته باا گارو   ااهد     ط ر معنی رویال و عتل زر آب آ امیدنی وزن طحال را به (  ا زوزن گرز  زر جیر ، ژلهP<05/0)ب ز 
هاای     ایان از  از  ارآورز   (P<01/0) هنری را زر مقایته باا ایمنای یال لی نشاان زازناد     (  گرز  و عتل پایف بP<01/0ا زایس زاز )

رویال عاالو  بار به ا ز عملکارز و تق یات       ننایج نشان زاز که عتل و ژله  P)<01/0) های خ نی  د زن  رعتل، ی ب به  ز  راینجه
خ نی را به  ز بخشید ولی اثر کمناری بار به ا ز یاامانۀ      های یامانۀ ایمنی ی ب کاهس گل کز و لیپیدهای یرم  دند  گرز   راینجه

 ایمنی و عملکرز زا ت 

 های خ ن   راینجهزن  رعتل، بلدرکین ژاپنی، ، ، ه م رالایمنی ، ایمنی یل لی ها: واژه كلید
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 مقدمه

هااای  اایمیایی  رویااه از زاروهااا و ا زوزناای  ایاان ازۀ باای

کننادگان   مارف های منعدزی را زر ت لیدکنندگان و نگرانی

کننادگان از   های طی ر ایجاز کارز  ایات  ماارف     رآورز 

هاا زر   بی تیک ع ارض نا ی از بقایای م از  یمیایی و آننی

های طیا ر بار یاالمنی خا ز آگااهی بیشانری زر         رآورز 

اند و ایان امار م جاب ا ازایس      مقایته با گذ نه پیدا کرز 

از  از کنناادگان بااه ایاان   ت جااه ت لیدکنناادگان و مااارف 

هاای  ایمیایی    جای ا زوزنی های با منشأ ط یعی به ا زوزنی

منظ ر، ترکی اات منعادزی همچا ن     (  بدین10 د  ایت )

هاا و   ها، آنزیم های گیاهی، پروبی تیک اییدهای آلی، عاار 

(  3های طی ر آزمایس  اد  ایات )   ها زر جیر  بی تیک پری

و تنا ع   ها ایی  و آب ،زلیال  ارایط جغرا یاایی    ش ر ما بهک

عتاال، ت لیدکنناادگان بهناارین یکاای از  پ  ااس گیاااهی

زر جهاان  م م، م م، گرز  و زهر زن  رعتال   رویال، بر  ژله

    ز محت ب می

عتل خاصیت ضدباکنری، ضادقارکی، ضدویرویای،   

 .بی تیکی، ضدالنهاب و ضدیارطان زارز  یاکتیدانی، پر آننی

هاای گ  انی زر    ا زوزن عتال باه آب آ اامیدنی ج جاه    

ایط اینرس گرمایی، ی ب ا زایس ضربان قلاب، میازان    ر

  ز، ولی اثاری بار زماای     تن   و زرصد همات کریت می

های قرماز و یا ید خا ن، هنرو یال،      مقعد،  راوانی گل  ل

 ( 5لم  ییت، م ن ییت، بازو یل و ائ زو یل ندارز )

ن ع ما از   28ن ع وینامین،  12عتل بیس از  گرزۀ زن  ر

تاا   35ن ع کرب هیادرات )  11یا ک آنزیم،  آنزیم 11معدنی، 

زرصد عمدتاً گل کز،  روکن ز و یاکارز( زارز و حااوی  61

ایااایدهای آمیناااۀ آزاز،  الون ئیااادها، کارتن ئیااادها و    

هاای گ  انی باا     تغذیۀ ج جه ( 4و  1) ها ایت  ین ینرول

زرصد گرزۀ زن ا ر عتال م جاب    5/1جیرۀ غذایی حاوی 

س  ابریتای س، تاأخیر زر   تتریع زر تکامل تیم س و ب ر

 ( 4) ا ز   زژنرایی ن ب رس و ا ازایس پایاف ایمنای مای    

اکتیدان ق ی زارز  های آن تأثیر آننی مارف گرز  یا عاار 

های نا ی از برخی  و از ک د و روزۀ ک کک زر برابر آییب

 ( 4کند ) یم م محا ظت می

غادز زیرحلقای زر یار     ای ایات کاه از   ماز رویال   ژله

عن ان غذای ملکه زر تماام طا ل    هب رگر تر ح وکا زن  ران

  ا ز   مای  ایان از  عمر و همچنین ن زازان زر یه روز اول 

اکتاایداننی، ن روترو یااک،   رویااال خاا اص آنناای   ژلااه

بی تیکی و ضدحتاییت زارز و ضمن  هیپ گالیتمیک، آننی

کاااهس کلتاانرول خاا ن،  عالیاات یااامانۀ ایمناای، ر ااد  

 عالیات   ( 25)بخشاد   ز مای ها و ر د بدن را به   اینخ ان

رویااال روی گیاهااان، مخماار، ماا ش،  اکتاایدانی ژلااه آنناای

حی انااات آزمایشااگاهی و ح اظاات آن زر مقاباال ایاانرس 

اکتیداتی  و مهار پراکتیدایی ن لیپیدها مشاهد   د  ایات  

باازی   ها، میزان ت لید آننی زر ج جه SRBC(  با تزریق 12)

د را زر برابار یامی ت   ت اناد ک ا   رویال می ژله  ا زایس یا ت

رویال و گرزۀ زن ا ر عتال بادون     (  ژله26محا ظت کند )

   ز ع ارض جان ی برای زرمان پ کی اینخ ان این از  می

زهد  و خطر  کتنگی نا ی از اینئ پروزی  را کاهس می

(11 ) 

هاای زن ا ر     د  زر زمینۀ تأثیر  رآورز  تحقیقات انجام

زر طی ر محدوز ایت،  رویال، عتل و گرز  عتل مانند ژله

بنااابراین هاادف از انجااام پااژوهس حاضاار، برریاای تااأثیر 

ی و منا یا ۀیاامان رویال، عتل و گرز  بر عملکرز، به  ز  ژله

 های خ ن، زر بلدرکین ژاپنی ایت   مناب لیت

 

 ها مواد و روش

 روز  کقطعه ج جۀ بلدرکین ژاپنی ی 160زر این آزمایس، 

کهار گارو  آزمایشای، باا    تااز ی زر  کامالًزر قالب طرح 
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قطعه ج جه زر هر تکرار، زاخال ق ا     10کهار تکرار و 

های انجمن  پرورش یا نند  جیرۀ غذایی پایه برایاس ت صیه

و بااا زرنظرگاار نن مالحظااات    (NRCملاای تحقیقااات ) 

 ا اازار ناارماقناااازی باار پایااۀ کنجالااۀ یاا یا و یرت و بااا 

UFFDA  ( تنظایم  ا   42تاا   1برای زورۀ ر اد )د روزگای

 ااهد )بادون    (  تیمارهای آزمایشی  امل تیماار 1)جدول 

 125 خ راس، کیل گرم هر گرم گرز  زر یک هیچ ا زوزنی(،

 گارم زر   22زر آب آ امیدنی و رویال  لینر ژله زر گرم میلی

مخلا ط از ایانان   با ز  گارزۀ   عتل زر آب آ امیدنی لینر 

رویال و عتل آویشن از کنادوهای متانقر زر    اص هان، ژله

مرکز تحقیقات علا م زامای کشا ر واقاع زر ایانان ال ارز       

  ند  دآوری  جمع

 و گیاری  انداز  زر کل زورۀ خ راس بدن و مارف وزن

زر طا ل زورۀ پارورش     اد   محای ه ضریب ت دیل غذایی

تعداز تل ات هر واحد آزمایشی ت زین و بعاد از ث ات روز   

 دن، معدوم  دند  زر پایان هار زور  زرصاد تل اات     تلف

تعیاین   برای زور ، پایان زر .محای ه  د هر واحد آزمایشی

 هشات  تیماار  هار  از ایمنی یامانۀ ینجس و خ نی ص ات

 گیاری  خ ن قلب ها ازطریق آن از و قطعه بلدرکین اننخاب

هما رال   ایمنای  یاامانۀ  عملکارز  برریی عمل آمد  برای به

 7زر روز  1واکتینایی ن ضادویروس نی کایال یا یۀ ب   

کشمی و واکتن زوگاناه نی کایال آن لا انزا     ازطریق قطرۀ

صا رت تزریاق زیرپ یانی     باه  21( زر روز H9N2)ی یۀ 

، مرحلااۀ زوم واکتینایاای ن علیااه 23انجااام  ااد  زر روز 

 عیارویروس نی کایل با این از  از ی یۀ الی تا انجام  د  

 آزماایس  ازطریاق  آن لا انزا  و نی کایال  ضدویروس پازتن

و  21  زر روزهاای  (15) نجید   دمهار هماگل تینایی ن ی

گ یا ند   قرماز  گل ا ل  ژن لینر آننی زهم میلی  میزان یک ،35

(SRBC )5  42 اد  زر روز   زرصد زر عملۀ یاینه تزریاق 

ص رت گر ات و آزماایس    گیری خ ن ها پرورش از ج جه

   (19)بازی انجام  د  آننی تینر تعیین هماگل تینایی ن برای

روزگی، زو پرناد   42ل لی زر ایمنی ی ارزیابی منظ ر به

زر  ،گ ناگ ن های رنگ با گذاری عالمت از پ از هر ق   

یااک  تقری اای متاااحت بااا پاار باادون پ یااتای از  ناحیااه

لیناار  میلاای 05/0 بااامنرمربااع زر طاارف رایاات    یاااننی

لیناار  گاارم زر میلاای نینروکلروبناازن )حاااوی یااک میلاای زی

DNCB  کانس، وا میازان  برریی منظ ر به( کالس زاز   د 

 کالس از پ  یاعت 24 و کالس از پیس پ یت ضخامت

روزگای زو پرناد  از   42همچنین زر  ( 19)  د گیری انداز 

-PHA) ا هر ق   برای تزریق زاخل پ ینی  ین هماگل تنین

M  50( زر ناحیااۀ پاارزۀ بااالی اننخاااب  اادند  هاار پرنااد 

 50میکروگرم  ین همااگل تنین زر   50میکرولینر از محل ل 

 24  (16)ینر باا ر نمکای  تا ات را زریا ات کارز      میکرول

 گیاری  اناداز   تزریاق  محل ضخامت تزریق، از پ  یاعت

 ییتانم  زر T هاای  یل ل تکایر میزان برریی منظ ر به   د

 تزریااق از بعااد و ق اال ضااخامت اخاانالف یاال لی ایمناای

 ( 15)  د گر نه زرنظر ینجس معیار عن ان به

 وزن و کشانار   پرناد  یاک  تکارار  هر از روزگی42 زر 

گیااری  ااد  غلظاات  انااداز  طحااال و  ابریتاای س باا رس

باا  روزگی 42 های یرم م ج ز زر نم نه HDLکلتنرول و 

همچنااااین غلظاااات   و CHOD-PAPروش آنزیماااای 

 کیاات تجاااریو بااا  GPO-PAPگلیتاارید بااا روش  تااری

باا  رما ل    LDLگیاری   (  انداز 20) تعیین  دآزم ن  پارس

 SASا ازار آمااری    صل باا نارم  (  ننایج حا21محای ه  د )

ها باا آزما ن زانکان مقایتاه      تجزیه و میانگین 1برای مدل 

 (:23 دند )

(1)          ij j ij Y T e   

میاانگین  μ مقدار عدزی هر مشاهد ،  Үij زر این رابطه:

 ا ن ا  آزمایشی ایت  eijاثر تیمار، و  Tjکل جمعیت، 
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 روزگی(1-42های بلدرچین ) رشد جوجه   ۀریجیب شیمیایی . مواد خوراكی و ترك1جدول 

 زرصد م از خ راکی

 70/50 یرت

 52/42 زرصد پروتئین(44) ی یاکنجالۀ 

 2 گیاهی ی یا روغن

 72/0 کلتیم  ت ات زی

 25/1 کلتیم کربنات

 33/0 نمک طعام

 25/0 1یمکمل وینامین

 25/0 2مکمل معدنی

 13/0 منی نین ا زی ال

 11/0 ینترئ ن

 74/1 (پرکنند )مازۀ  مایه

   د  محای هم از مغذی 

 2800 ی بر کیل گرم(ل کالریکانرژی قابل مناب لیتم )

 17/23 پروتئین خام )زرصد(

 77/0 کلتیم )زرصد(

 29/0 )زرصد( زینرس قابل ت ر 

 48/0 منی نین )زرصد(

 85/0 منی نین+ییتنین )زرصد(

 28/1 لیزین )زرصد(

 98/0 ن )زرصد(ترئ نی

 15/0 یدیم )زرصد(

 E :IU، ویناامین  D3:IU  2000، ویناامین  A :IU 9000زر هر کیل گرم جیر : ویناامین    د  نیتأم  مقازیر 1

: B5، ویناامین  B3:IU  9/8، ویناامین  B2 :IU 0/65، وینامین B1 :IU 1/775، وینامین K3 :IU 2، وینامین 18

IU 29/7 وینامین ،B6 :IU 2/94ینامین ، وB9 :IU 1 وینامین ،B12 :IU 015/0   :ویناامین بیا تین ،IU 1/0 و ،

  IU 500 ک لین کلراید:

گارم روی،   میلی 84/7گرم آهن،  میلی 50گرم منگنز،  میلی 92/2زر هر کیل گرم جیر :   د  نیتأم  مقازیر 2

 گرم یلنی م  میلی 2/0گرم ید، و  میلی 72/0گرم م ،  میلی 10
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 نتایج و بحث

پرورش، مارف خ راس تحت تأثیر تیمارهای  ۀر کل زورز

زاری  ط ر معنای  به عتل  (2آزمایشی قرار نگر ت )جدول 

بهنرین ضریب ت دیل غذایی  و باالترین ا زایس وزن روزانه

(  پرندگانی که P<05/0زا ت ) تیمار  اهد زر مقایته بارا 

زریا ت کرزناد، زر مقایتاه باا پرنادگان     رویال  ژله عتل و

(  زرصااد P<05/0اهد ضااریب ت اادیل بهنااری زا اانند ) اا

آزمایشای قارار   تل ات زر کل زور  تحت تاأثیر تیمارهاای   

خاا راس  ۀ(  بیشاانرین و کمناارین هزینااP>05/0) نگر اات

ترتیاب مربا ط    ها به بلدرکین ۀازای هر کیل گرم وزن زند به

به عتل و گرز  ب ز  بات جه به اینکه تیمارها ازنظار مقادار   

زار ندا انند، ولای قیمات     ی اخانالف معنای  خ راس مار 

زن  رعتل من ااوت با ز، باه ایان     رویال و گرزۀ  ژله عتل،

هاا را ت جیاه کارز      خ راس ۀت ان ت اوت بین هزین علت می

ت اناد وزن بادن،    میرویال  ژله ترکی ات  یمیایی م ج ز زر

(  25) مارف خ راس را به  ز زهد و ضریب ت دیل غذایی

رویاال   ژلاه  یب ت ادیل پرنادگانی کاه   زر این آزمایس، ضار 

زریا ت کرزند، بهنر از پرندگان  اهد ب ز که با ننایج یاایر  

رویال، م جاب به ا ز    ن که نشان زازند این از  از ژلهامحقق

 ا ز،   گارو   ااهد مای    زر مقایته باضریب ت دیل غذایی 

حااااوی بتااایاری از رویاااال  ژلاااه ( 25مطابقااات زارز )

زیگر ترکی ات  و ، اییدهای کرب الون ئیدها، ترکی ات آلی

ت انند ا زایس وزن بدن و ضریب ت ادیل    عال ایت که می

اکتایدانی   اثار آننای  رویال  ژله ( 25غذایی را به  ز بخشند )

هاای آزاز را   که پراکتیدایی ن لیپیدها زر اثر رازیکاال  زارز

 ( 13زهد ) زر  رایط تنس، کاهس می

هاای   هاای ج جاه   زر تحقیقی، این از  از گرز  زر جیار  

گرم زر کیل گرم خ راس منجر باه   میلی 400گ  نی به میزان 

ا اازایس وزن باادن زنااد ، وزن یاانگدان و وزن ال ااه زر    

های ماز  م جاب کااهس    های نر  د، ولی زر ج جه ج جه

ای زیگر، اضا ه کرزن گارز  باه    (  زر مطالعه8وزن بدن  د )

  ایت  های گ  نی باعث ا زایس وزن بدن  د جیرۀ ج جه

گرزۀ زن  رعتل تعداز زیازی آنزیم زارز که بر همام غاذا و   

علت زا انن عطار و    زر به  ز ضریب ت دیل مفثر ایت و به

 ( 8هد ) ز طعم خ ب میزان مارف غذا را  ا زایس می

 
 های بلدرچین در كل دوره تیمارهای آزمایشی بر عملکرد و درصد تلفات جوجه ریتأث. 2جدول 

 یهای آزمایش گرو 
 مارف خ راس

 )گرم زر روز(

 ا زایس وزن

 )گرم زر روز(
 ضریب ت دیل غذایی

 تل ات

 )زرصد(

ازای  هزینۀ خ راس به

هر کیل گرم وزن زند  

 )ریال(

 a15/4 c30/2 10 a59891 68/9 عتل

 a92/3 bc47/2 5/11 b52423 67/9 رویال ژله

 ab77/3 ab50/2 13 c39548 27/10 گرز 

 b45/3 a64/2 15 c39685 34/9  اهد

SEM 09/0 08/0 04/0 13/0 2283 

P-value 57/0 04/0 03/0 55/0 0001/0 

c-a زار یمعن: ت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف غیرمشابه ( 05/0ایت>P ) 

SEM ها نیانگیم: خطای معیار 
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تغذیه با گارز  زر پتانانداران ظر یات جاذب روز  را     

ای روز  ا ازایس  تار و بلندتر ادن پرزها    خااطر ضاخیم   به

زهد که این امر باه به ا ز وزن بادن و ضاریب ت ادیل       می

  زر (4) زلیل آناب لیتم پروتئین بااالتر منجار  اد    غذایی به

های زن ا ر عتال ت انتات     این تحقیق، این از  از  رآورز 

ا زایس وزن و ضریب ت دیل غذایی را زر مقایته با گارو   

  اهد به  ز ب خشد 

شای بار میازان ت لیاد پاازتن علیاه       اثر تیمارهاای آزمای 

SRBC (  باااالترین میاازان عیااار 3زار ن اا ز )جاادول  معناای

بازی علیه آن ل نزا و نی کایل زر پرنادگانی کاه عتال     آننی

زریا ت کرزند، مشاهد   د و از این نظر، با پرندگان  اهد 

  (P <05/0)و پرندگان مرب ط به تیمار گرز  ت اوت زا نند 

بازی علیاه   ل منجر به ا زایس تینر آننیزر این آزمایس، عت

های نی کایل و آن ل انزا و نیز ا زایس پایف ایمنای   ژن آننی

نینروکلروبناازن  یاال لی بااه زو مااازۀ  ین هماااگل تنین و زی

(DNCBد  زر مطالعه  )     ما م تینار    ای زیگار عتال و بار

هاای گ  انی    بازی و زرصد  اگ یاین ز را زر ج جاه   آننی

(  9ویاروس نی کایال ا ازایس زازناد )      د  باا  زاز  کالس

تحقیقااات بتاایاری زر زمینااۀ تحریااک یااامانۀ ایمناای بااا  

 ای عن ان ماز  های ط یعی انجام  د  ایت  عتل به  رآورز 

ت اند زر  مارف می زلیل زا نن عناصر کم ا زوزنی ط یعی به

تکامل و تق یت یامانۀ ایمنی بدن مافثر با اد  زر مقابال،    

  ر عتل بر یامانۀ ایمنی ه م رال طی ر عدم تأثیر گرزۀ زن

 ( 9روزگی نیز گزارش  د  ایت )42زر 

ای،  های تغذیاه  های لن  ئیدی زر محرومیت تحلیل اندام

بدیهی ایت  ارت اط بین تحلیل تیم س و یا ا تغذیاه باه    

(  ننایج تحقیق حاضار نشاان زاز کاه    9اث ات ریید  ایت )

ل را زر مقایتاه  رویال و عتل وزن طحاا  ا زوزن گرز ، ژله

رویال، وزن ب رس  ابریتای س   با گرو   اهد و ا زوزن ژله

(  تغذیه P <01/0را زر مقایته با یایر تیمارها ا زایس زاز )

با گرزۀ زن  رعتل م جب ت یعۀ اولیۀ تیما س و با رس،   

کاهس زر تحلیل با رس، ارتقاای پایاف ایمنای طحاال و      

  (4 ااا ز ) ت یاااعۀ ابنااادایی روزۀ ک کاااک طیااا ر مااای

م جب تق یات  رویال   الون ئیدهای م ج ز زر گرز  و ژله

(  طحاال زر ت لیاد   9 ا ند )  ایمنی می ۀیازی یامان و  عال

بازی و ایمنی با وایاطۀ یال لی نقاس زارز و زوماین      آننی

ژن زر یرم واکنس نشان  اندام لن اوی ایت که زر برابر آننی

را (  ا زوزن گرز  به جیار  وزن نتا ی طحاال    17زهد ) می

هاا زر   ت اند زرننیجۀ تکایار لن  یایت   زهد و می ا زایس می

 ( 6این اندام با د )
 

 پاسخ ایمنی همورال بر یشیآزما تیمارهای اثر. 3جدول 

SRBCبازی علیه  عیار آننی *آن ل انزابازی علیه  عیار آننی *بازی علیه نی کایل عیار آننی های آزمایشی گرو 
** 

 a75/4 a50/4 00/2 عتل

 b75/3 ab75/3 50/2 رویال لهژ

 b4 b25/3 75/1 گرز 

 b5/3 c2 50/1  اهد

SEM 15/0 27/0 17/0 

P-value 0123/0 0007/0 19/0 

c-a: زار یمعن ت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف غیرمشابه ( 05/0ایت> P ) 

  ایت کرز  یریگ سیپ  نیناییهماگل ت از که یرقن یزو یا نم زر نمیلگار عک : *
  ایت زا نه کامل  نیناییهماگل ت که یرقن یزو یا نم زر نمیلگار عک : **

SEM ها نیانگیم: خطای معیار 
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 پاسخ ایمنی سلولی و وزن نسبی بورس و طحال بر یشیآزما تیمارهای اثر. 4جدول 

 های آزمایشی رو گ

 ا زایس پایف پ یت

 )زرصد ا زایس(

 های لن  ییدی وزن نت ی ارگان

 (بدن وزن گرم 100زر گرم)

PHA
1 

DNCB
 ب رس  ابریتی س طحال 2

 a93/0 a70/2 a083/0 b101/0 عتل

 b77/0 b53/1 a091/0 a133/0 رویال ژله

 a87/0 a32/2 a 097/0 b095/0 گرز 

 b74/0 b52/1 b071/0 b107/0  اهد
SEM 036/0 14/0 003/0 001/0 

P-value 0007/0 0001/0 0001/0 001/0 

a —c زار یمعن ارقام زر هر ین ن با حروف غیرمشابه: ت اوت ( 01/0ایت>P ) 

SEM ها نیانگیم: خطای معیار 

1 :Phytohemagglutinin-M 

2 :Dinitrochlorobenzene 
 

هااا زر براباار زو مااازۀ  پایااف ایمناای یاال لی بلاادرکین

 4( زر جدول DNCBنینروکلروبنزن )  ین هماگل تنین و زی

ها T-Cellبه  اتاال با اگل تنیننشان زاز   د  ایت   ین هم

 باعث این ماز    ز  می آنها تحریک باعث غیرمتنقیم ط ر به

 پایاف  پ یانی و زرننیجاه   هاای  بازو یال   دید حتاییت

 ا ز    مای   ین همااگل تنین  تا رمی پ یات زر مقایتاه باا    

هاا و  الون ئیادها ازطریاق      نا ل  های غنی از پلای   رآورز 

کمکای،   Tهاای   یال ل هاای ایمنای  اامل     ا زایس یال ل 

های زندرینی  های کشندۀ ط یعی، ماکرو اژها و یل ل یل ل

یر و طحال باعث تحریاک یاامانۀ ایمنای     های پی زر پالس

ت اننااد بااا  هااای زناادرینی بااالب نیااز ماای یاال ل  اا ند  ماای

و   هااا تحریااک آزازیااازی یااین کین  باارایماکرو اژهااا 

ه زا ان  مشاارکت  پازتنبرای تحریک تشکیل  Bهای  یل ل

هااای آزمایشاای زر میاازان تغییاار  بااین گاارو (  14) با ااند

ضخامت پرزۀ باالی زر پایاف باه تزریاق  ین همااگل تنین      

(  بیشاانرین P<01/0زاری وجاا ز زا اات ) اخاانالف معناای

ضخامت پرزۀ بالی زر پایف به تزریاق  ین همااگل تنین زر   

، مشاهد   اد و کمنارین   زریا ت کرزندعتل  پرندگانی که

لی مرب ط به گرو   اهد ب ز  از ایان نظار،   ضخامت پرزۀ با

پرندگان مرب ط به تیمار عتل و گارز  باا پرنادگان  ااهد     

 د   همت  با این ننایج گزارش   (P<01/0ت اوت زا نند )

ایاات کااه محااا الت زن  رعتاال م جااب به اا ز ایمناای 

 ( 4و  2  ز ) می

خا ن   LDLگلیترید، کلتانرول و   غلظت گل گز، تری

رویال یا گارز  زریا ات کرزناد، زر     ، ژلهپرندگانی که عتل

  (5( )جادول  P<05/0مقایته با پرندگان  اهد کمنر ب ز )

زار ن ا ز  محاا الت    خا ن معنای   HDLاثر تیمارها بر میزان 

گلیترید،   دن یطح کلتنرول، تری زن  رعتل م جب منعازل

LDL  وHDL گلیتارید     ز  کاهس کلتنرول، تری خ ن می

وم این محا الت گزارش  د  ایات  با مارف مدا LDLو 

 ( 24و  13)

 رارویاال و عتال    گارز ، ژلاه   کیتام یپ گلیه تأثیرات

و  دیئیا  الون   اات یترک یدانیاکتا  یآننا  تاأثیر  باه  ت ان یم

 دهائیاا الون (  7) زاز نتاا ت آن زر م جاا زایااید ن لیک 
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 خا ن  گلا کز  کاهس م جب و ی زارزدانیاکت یآنن تأثیرات

هاای   اکتایدان م جا ز زر  ارآورز       ترکی ات آننیند   یم

زهناد  ایان اثار     ط یعی جذب گل کز را زر روز  کاهس می

هااای گ ار اای آل اااآمیالز و    احنماااالً بااا مهااار آناازیم   

آل اگل ک زیداز که زر هیدرولیز کرب هیدرات  رکت زارناد  

و یااا مهااار اننقااال گلاا کز از غشااای روزۀ باریااک و بااه   

به روزۀ باریاک انجاام    تأخیرانداخنن تخلیۀ محن یات معد 

انتا لینی زارناد و    های ط یعی اثر   ه اکتیدان گیرز  آننی می

زهناد    های محیطای ا ازایس مای    جذب گل کز را زر با ت

هاای بناای جزایار     ها با تأثیر بر یل ل اکتیدان همچنین آننی

النگرهان  م جب ا زایس انتا لین و کااهس گلا کز زر    

ایشگاهی نشان زاز   اد  (  زر برریی آزم17  ند ) بدن می

را  (IGF-I) 1انتا لین    اکن ر ر د   هکه گرزۀ زن  رعتل 

  (  4کند ) تنظیم می

گرم بر  میلی 300و  200، 100این از  از گرز  به میزان 

هاای   کیل گرم وزن بدن خرگ ش م جب کااهس  رایانجه  

بی  یمیایی خ ن  د که این امر به تعاازل ما از غاذایی و    

 4تیدانی گرز  نت ت زاز   اد  ایات )  اک خا صیات آننی

(  زر این آزمایس، پرندگانی که عتل زریا ت کرزند، 18و 

گلیترید خ ن را زا نند  مکانیتم عمال   کمنرین میزان تری

هاا   اکتیدانی زر کاهس لیپیدها و لیپا پروتئین  ترکی ات آننی

ازطریق مهار بی یننز کلتنرول و ا زایس ت ادیل کلتانرول   

راوی، همچنین ا زایس  عالیت لیپ پروتئین به اییدهای ص 

لیپاز ایت، به این ترتیب غلظات کلتانرول کاه از اجازای     

یابد و به زن اال   ها ایت کاهس می زهندۀ لیپ پروتئین تشکیل

(  ایان  22 ا ز )  ها نیاز کایانه مای    آن از یننز لیپ پروتئین

کنناادۀ کاااهس کلتاانرول و    مکانیتاام احنماااالً ت جیااه  

 ر مطالعه حاضر ایت ها ز لیپ پروتئین

برایاااس ننااایج تحقیااق حاضاار، ایاان از  از عتاال و  

رویال زر تغذیۀ بلدرکین، عاالو  بار به ا ز عملکارز و      ژله

تق یت یامانۀ ایمنی، غلظات گلا کز و لیپیادهای یارم را     

 زهد  کاهس می

 
 لیتر( یگرم در دس )میلی LDL و HDLگلیسرید، كلسترول،  های آزمایشی بر تری . اثر گروه5جدول 

 HDL LDL کلتنرول دیتریگل یتر گل کز های آزمایشی رو گ

 b85/184 c17/158 b31/149 41/60 b26/57 عتل

 b72/180 b48/177 b95/148 58/58 b87/54 رویال ژله

 b73/173 b01/169 b11/143 99/56 b31/52 گرز 

 a51/206 a71/215 a24/182 88/57 a33/84  اهد

SEM 72/3 75/5 24/4 05/1 55/3 

P-value 001/0 0001/0 0001/0 74/0 0001/0 

a—d زار یمعن : ت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف غیرمشابه ( 05/0ایت>P ) 

 SEM ها نیانگیم: خطای معیار 

 

 قدردانیتشكر و 

 ۀاین پژوهس زر قالب طرح تحقیقاتی و با حمایت زانشکد

کاه  ایات  کشاورزی زانشگا  تربیات مادرس انجاام  اد      

ایاان زانشااکد  حمایاات ماادیریت محناارم ویاایله از  باادین

    ز قدرزانی می
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