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 چكيده

 هاای سارم خاوني    عملكرد، پاسخ ایمناي و فراسانجه   های گوشتي بر آب آشاميدني جوجه بهليموترش  ةتفال افزودن عصارة اتانولياثر 
تصادفي باا پانج    در قالب طرح کامالً 055کاب  ةسوی)مخلوط نر و ماده( روزه   یکجوجة قطعه  405با استفاده از های گوشتي  هجوج

 6/1و  4/1، 8/5، 4/5)شااهد(،   صافر ساطوح   شاامل افازودن  . تيمارها بررسي شد قطعه جوجه در هر تكرار 18و تيمار و پنج تكرار 
داری بار   امعنا  تاأثير   افازودن عصااره   .بودناد پرورش  ةآب آشاميدني از دو روزگي تا پایان دوربه  ترشليمو ةتفالالكلي  عصارةدرصد 

های کل تحت تاأثير تيمارهاای آزمایشاي قارار ن رفات،       . ایمونوگلبوليننداشت و ضریب تبدیل افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک
کااهش   IgYافازایش و   IgMهای آزمایشي  نسبت به دی ر گروه درصد عصارة تفالة ليموترش 6/1کننده  های دریافت اگرچه در جوجه

(. >50/5p(. افزودن عصاره در همة سطوح سبب افزایش پاسخ ایمني به فيتوهماگلوتينن در مقایسه با گروه شاهد شد )>50/5pیافت )
عصاارة تفالاة   درصاد   6/1و  8/5ندة کن  های دریافت کم در سرم خون جوجه های با چ الي کم و خيلي گليسرید، ليپوپروتئين ميزان تری
های با چ الي کام   ، ليپوپروتئينگليسرید تری(. باالترین ميزان کلسترول، >50/5pداری کمتر از دی ر تيمارها بود ) طور معنا به ليموترش
باالتر از دی ر تيمارها داری  طور معنا مشاهده شد، که به عصارة تفالة ليموترش درصد 4/1کنندة   های دریافت کم سرم در جوجه و خيلي
گليسارید،   درصد عصاره بار فاکتورهاای خاوني مثال تاری      6/1و  8/5کننده  با توجه به اثرکاهندگي تيمارهای دریافت .(>50/5pبود )

 شود.  های با چ الي کم و خيلي کم نسبت به تيمار شاهد استفاده از این دو سطح توصيه مي ليپوپروتئين

 خون. سرم های ليپوپروتئين فالوونونيدها، غذایي، تبدیل ایمني، ضریب روزانه، سيستم وزن افزایش ها: واژه كلید
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 مقدمه

 افازایش  باعث حيوانات، ت ذیة در ها بيوتيک از آنتي استفاده

 شاده  انسان به عارضه این انتقال امكان و باکتریایي مقاومت

 ممنوع و دنيا در ها پادزیست از استفاده دليل همين است. به

 اساتفاده  پي در نيز جدید های پژوهش. است شده محدود یا

 انساان بار   ساالمتي  بار  مثبتي اثر که هستند هایي افزودني از

 هاای  افزودناي  ایان  تا آن است بر و تالش گذارند مي جای

 جيرة مورد استفاده در شيميایي سنتتيک داروهای با را سالم

 راخيا  هاای  ساال  در بناابراین  کنناد.  حيواناات جاای زین  

 های بخش و پودرها ها، عصاره مانند فيتوژنيكي های افزودني

 باا  فيتوژنياک  ترکيباات . استفاده شده اسات  گياهي مختل 

 امنيات  در خاود  اکسايداني  آنتاي  و ضادميكروبي  خاواص 

 ساازی  ذخياره  پاس از  آن کيفيات  و خوراک ميكروبيولوژی

 دارای کاه  گيااهي  هاای  آميختاه  از گيری دارند. بهره اهميت

 عوامال  کااهش  طریاق  از توانناد  مي هستند رویيخواص دا

 محايط  ارتقااء ساالمت   غذایي، امنيت به روده در زا بيماری

 .  [6]کنند کمک گوشتي های جوجه عملكرد نيز و روده

 راهكااری  تواناد  مرکباات ماي   هاای  فارآورده  از استفاده

تقویات   شايميایي،  هاای  آميختاه  جاای زین  منظور به مناسب

باشاد.   گوشاتي  هاای  جوجاه  ملكردع بهبود و ایمني سيستم

 و از جهاان  گرمسايری  نيماه  و گرمسايری  های ميوه مرکبات

گوناه   4555 و جانس  105 شاامل  کاه  بوده روتاسه خانواده

 ترکيبات دارویي و ماواد ماؤثره   مرکبات عصارة هستند. در

 ليمونونيادها  و ليناالول  ژرانياول،  آلفااپينن،  ليماونن،  مانناد 

تاأثيرات مثبتاي بار بهباود      این ترکيباات [. 4است ] موجود

 ضد اکسيداني، آنتي دارند و دارای کارکردهایسيستم ایمني 

صنعت  در ها آن از کشي هستند که استفاده ميكروب ان لي و

 از فالوونونيدها غني ليمو [.17باشد ] سودمند تواند مي طيور

 خاون ماؤثر اسات.    چربي کاهش و دیابت بهبود در که بوده

مناساابي باارای  جااای زین وترشليماا اسااتفاده از پااودر

گليسارید   باعث کاهش کلسترول، تاری و بوده ها بيوتيک آنتي

 هاای  جوجاه چ ال پالسامای خاون    های کم و ليپوپروتئين

کنناده    گوشتي در مقایسه با گاروه شااهد و گاروه مصارف    

 [.4آویالمایسين شد ]

 تولياد  آب ياری  از پاس  ليمو، تفالة زیادی مقدار ساليانه

 زیساتي  فعاال  مقدارچشم يری ترکيبات ایشود که دار مي

 دارای ليماو  از آنجا که تفالةفالوونونيدها است.  مانند مؤثر

 به مقادار زیااد در   آن کارگيری به فيبر است و باالیي درصد

 گياری  عصااره  با پذیر نيست، از طرفي امكان جيرة پرندگان

 مانناد  زیساتي  توان ترکيباات فعاال   مي ليمو تفالة از مناسب

کرد، بنابراین اساتفاده از عصاارة    جدا را آن نونيدهایفالوو

همچناين پخاش    شاود.  ليمو به جای تفاله ترجيح داده ماي 

یكنواخت مقدار کم عصااره در جياره مشاكل اسات و باه      

هاا   همين علت، استفاده از عصاره در آب آشاميدني جوجاه 

هادف از انجاام ایان پاژوهش، بررساي اثار       مناسب است. 

عملكارد، پاساخ ایمناي و     ليموترش بار  ةتفال عصارة الكلي

 های گوشتي بود. جوجه های خوني فراسنجه

 

 ها مواد و روش

روزه مخلوط نار و   یک  قطعه جوجة 405در این آزمایش از 

در قالب طرح کامالً تصاادفي باا پانج     055مادة سویه کاب 

قطعه جوجة گوشتي در هار تكارار    18تيمار، پنج تكرار و 

و  4/1، 8/5، 4/5)شااهد(،   صفر دارایتيمارها استفاده شد. 

از روز دوم ليمو در آب آشااميدني   تفالة عصارةدرصد  6/1

تفالة ليمو از کارخانة آبليموگيری تهياه   .تا پایان دوره بودند

 48درصاد باه مادت     35تفالاه و اتاانول    7:1و به نسابت  

ساعت خيسانده شد. سپس در دست اه پرس عصاره و الكل 

گراد به کماک   درجة سانتي 45و در دمای از تفاله جدا شد 

پمپ خ  و جریان هوای گارم و سارد اتاانول بازیافات و     

ها  ی غذایي جوجه ها عصارة اتانولي )الكلي( تهيه شد. جيره

روزگاي( باا    41آغازین )یک تا   به صورت پلت برای دورة

درصد  7/41کيلوکالری بر کيلوگرم و پروتئين  7515 انرژی

کيلوکاالری   7575روزگي( با انرژی 44تا  44و دورة رشد )

 درصد پروتئين تهيه شد. 8/45بر کيلوگرم و 
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طور آزاد در اختياار   در طول دورة پرورش آب و غذا به

گياری محتاوای    منظاور انادازه   هاا قارار گرفات. باه     جوجه

گرم از بافت تار تفالاه در    4/5، تفالهفالوونونيد موجود در 

درصد و  30مل الكل اتيليک ليتر اتانول اسيدی )شا ميلي 15

و باه  ( سایيده شد 33اسيداستيک گالیسال به نسبت یک به 

دور در دقيقاه ساانتریفيوژ شاد.     15555دقيقه باا   45مدت 

 85مااری باا دماای      دقيقه در بان  15محلول رویي به مدت 

ها در طول  گراد قرار گرفت. جذب نوری نمونه درجة سانتي

گيری شد و ميزان  تر اندازهنانوم 775و  755، 435های  موج

 [.16ها محاسبه شد ] فالوونونيد نمونه

 44تااا  44روزگااي جياارة آغااازین و از  41از یااک تااا 

هاا   روزگي از جيره رشد استفاده شد. در طول دوره، جوجه

صورت آزاد ت ذیه شدند. جياره باه صاورت پلات و باا       به

هاای ماورد اساتفاده و     اندازة مناسب تهيه شد. ترکيب جيره

 ارانه شده است. (1)مواد م ذی آنها در جدول 

 

 كیلوگرم جیره( 100های مورد استفاده )كیلوگرم در   ه. تركیب و مواد مغذی جیر1جدول

 يروزگ 44تا  44 ةريج              يروزگ 41تا  1 ةريج                                       رهيج یاجزا

 ذرت
 کنجالة سویا

 کلسيم فسفات  دی
 کلسيم کربنات

 نمک
 گردان  روغن آفتاب

 1مكمل ویتاميني 
 4مكمل معدني

 متيونين-ال-دی
 ليزین

04 
30/76 
6/1 
7/1 
7/5 
4 
0/5 
0/5 
40/5 
1/5 

06 
76 
7/1 
7/1 
7/5 
4 
0/5 
0/5 
1/5 
- 

 155 155 مجموع

 ساز)کيلوکالری در هر کيلوگرم(  و انرژی قابل سوخت
 پروتئين خام )درصد(

 کلسيم )درصد(
 ر )درصد(فسف

 آرژنين )درصد(
 ليزین )درصد(

 متيونين + سيستين )درصد(
 تریپتوفان )درصد(

7515 
7/41 
30/5 
40/5 
73/1 
41/1 
31/5 
74/5 

7575 
8/45 
35/5 
45/5 
74/1 
11/1 
33/5 
75/5 

المللي، کولاه کلسايفرول،    واحد بين 4555555 المللي رتينول، واحد بين 3555555های زیر را تأمين کرد:  . مكمل ویتامينه در هر کيلوگرم جيره، ویتامين1

IU 18555  ،گارم   ميلاي 15555گارم نياساين،    ميلي 7555گرم ریبوفالوین،  ميلي 6655المللي تيامين،   واحد بين 1855گرم منادیون،   ميلي 4555توکوفرول

 گرم آنتي اکسيدان ميلي 055گرم بيوتين و  ميلي 155باالمين، ميلي گرم کو 10گرم اسيدفوليک،   ميلي 1555گرم پيرودوکسين،  ميلي7555اسيدپانتوتنيک، 

 3655گارم آهان،    ميلاي  48555گارم روی،   ميلاي  81485گرم من نز،  ميلي33655. مكمل معدني، در هر کيلوگرم جيره، مواد معدني زیر را تأمين کرد: 4

 ين کلراید بود.گرم کول ميلي 0455گرم سلنيوم  و ميلي 134گرم ید،  ميلي 346گرم مس،  ميلي
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ها و محاسبة مقادار خاوراک مصارفي     کشي جوجه وزن

یک بار در هفته انجام شاد. افازایش وزن از اخاتالف وزن    

ها در آغاز و پایان دوره محاسبه شد. ضریب تبادیل   جوجه

غذایي نيز در پایان دوره محاسبه شد. از ميزان مرگ و ميار  

ن هااای حااذفي روزانااه رکااوردگيری شااد و مياازا و جوجاه 

خوراک مصرفي، اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایي 

هاای   ها تصحيح شاد. وزن جوجاه   براساس تلفات و حذفي

گيری و درنهایت از تقسايم کال    شده اندازه حذفي و یا تل 

هاای زناده، تلا  شاده و      خوراک مصرفي بر وزن جوجاه 

 حذفي ضریب تبدیل محاسبه شد. 

ليتر  ال یک ميليبرای ارزیابي پاسخ سيستم ایمني هومور

سوسپانسايون سااه درصااد گلبااول قرمااز گوساافند در بااافر  

روزگاي باه    70و  48فسفات در شرایط استریل تهياه و در  

هاا )یاک جوجاه مارغ و یاک جوجاه        سياهرگ بال جوجه

خروس( تزریق شد. برای تعيين عيار پادتن تولياد شاده در   

برابر گلبول قرمز خون گوسافند از روش هماگلوتيناسايون   

فاده شد. در پایان دوره، خون يری انجاام شاد. پاس از    است

دقيقاه   10باه مادت    4055سانتریفيوژ نمونة خاون باا دور   

گاراد ذخياره    درجة ساانتي  -45نمونة سرم جدا و در دمای 

دقيقاه در دماای    75گشایي به مدت  ها پس از یخ شد. سرم

گاراد در حماام آب داغ غيرفعاال شادند.      درجة ساانتي  06

ا به دو بخش تقسايم شادند. بخاش نخسات     ه سپس نمونه

بارای تعيااين عياار پااادتن کال و بخااش دوم بارای تعيااين     

اساتفاده شاد.   ( IgYمرکاپتواتاانول )  -4های مقاوم به  پادتن

آخرین چاهكي کاه واکانش هماگلوتيناسايون را نشاان داد     

براساس ل اریتم پایه دوم ثبت شد. عيار پادتن حسااس باه   

تفاوت باين عياار پاادتن تاام و      ( ازIgMمرکاپتواتانول )-4

 ( محاسبه شد. IgYمرکاپتواتانول )-4پادتن مقاوم به 

 16برای ارزیابي کارآیي سيستم ایمناي سالولي در روز   

ليتر محلول فيتوهماگلوتينن به پاردة باين    ميلي 1/5پرورش 

های راست و محلول سرم فيزیولوژی )شاهد( به پنجة  پنجه

 44ماده( تزریق شد. بعاد از   چپ سه قطعه از هر تكرار)نر و

ساعت ضخامت بين پردة ان شتان در محل تزریق باه وسايلة   

گياری شاد. چ اون ي فعاليات ایمناي       کوليس ورنياه انادازه  

دسات آماده در محال     سلولي از محاسبة اختالف ضخامت به

   [.14شد]  تزریق محلول فيتوهماگلوتينن و شاهد ارزیابي

ش در سه طول موج ليموتر تفالةمحتوای فالوونونيدی 

. از آنجا کاه  [16گيری شد ] نانومتر اندازه 775و  755، 435

انواع مختلفي از فالوونونيدها وجود دارد و حداکثر جاذب  

همه آنها در یک طول موج یكسان نيست، از سه طول موج 

 .[16]فوق استفاده شد

پایان دورة آزمایش از هر تكرار دو پرنده )یک مارغ  در 

های خون،  گيری و بعد از انعقاد نمونه و یک خروس( خون

هااای خااون شااامل کلسااترول،  ساارم آن جاادا و فراساانجه

، (LDL)گليساارید، ليپااوپروتئين بااا چ ااالي کاام      تااری

و ليپاوپروتئين باا    (VLDL)ليپوپروتئين با چ الي بسيار کم 

و باا   Technicon-RA-100باا دسات اه    (HDL)چ الي باال 

هاای   گيری شدند. داده دازههای اختصاصي ان استفاده از کيت

 1برای مادل    SAS 9.1(2004)افزار حاصل با استفاده از نرم

ای دانكان در ساطح    ها با آزمون چند دامنه تجزیه و ميان ين

 احتمال پنج درصد مقایسه شدند. 

(1) Yij= µ + Ti + εij 

، ميااان ين µ، ميااان ين مشاااهدات؛ Yij(، 1در رابطااة )

 ، خطای آزمایش است.εijایشي و ، اثر تيمار آزمTiجمعيت؛ 

 

 نتايج و بحث

محتوای فالوونونيدی تفالة ليموترش مورد استفاده در ایان  

آورده شاااده اسااات. محتاااوای   4آزماااایش در جااادول 

درصاد ماادة خشاک     04/4فالوونونيدی تفالاة ليماوترش   

دسات آماده در ایان     که با نتایج به [13گزارش شده است ]

 .آزمایش همخواني دارد
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 لیموترش )میکرومول در گرم( ة. محتوای فالوونوئید موجود در تفال2جدول

 های مورد استفاده طول موج

 )نانومتر(

 محتوی فالونونيد کل

 )ميكرومول در گرم بافت تر(

 محتوی فالونونيد کل

)ميكرومول در گرم ماده 

 خشک(

درصد فالونونيد در ماده 

 خشک

435 70 36/160 51/0 

755 0/71 4/143 01/4 

775 6/43 70/145 44/4 

 

ها دریک تا  . اثر تیمارها بر میانگین خوراک مصرفی روزانه )گرم(، افزایش وزن روزانه )گرم( و ضریب تبدیل غذایی جوجه3جدول

 روزگی 42

 تيمار خوراک مصرفي ضریب تبدیل افزایش وزن

85/40 

55/43 

45/48 

45/48 

55/43 

07/1 

07/1 

43/1 

01/1 

00/1 

45/35 

55/37 

45/34 

45/37 

45/36 

 شاهد )بدون عصاره(

 درصد عصاره 4/5

 درصد عصاره 8/5

 درصد عصاره 4/1

 درصد عصاره 6/1

01/1 

73/5 

57/5 

58/5 

05/4 

73/5 
SEM 

P-value 

SEMها  : خطای استاندارد میانگین 
 

اثر تيمارهای آزمایشي بار مياان ين خاوراک مصارفي،     

 44ر یاک تاا   افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایي د

ارانه شده است. نتایج آزماایش نشاان    7 روزگي در جدول 

داری بار   داد سطوح مختل  عصاارة تفالاة ليماو اثار معناا     

خاوراک مصارفي، افاازایش وزن روزاناه و ضاریب تباادیل     

 4/5و  1/5غذایي نداشت. گزارش شده است که استفاده از 

هاای گوشاتي    گرم اسانس ليمو در هر کيلوگرم جيرة جوجه

عث کاهش خوراک مصرفي و بهبود ضاریب تبادیل شاد    با

 ترکيباات [ که با نتایج ایان آزماایش همخاواني نادارد.     6]

 و گوارشاي  فعاليات  بر مفيدی آثار ليمو در موجود شيميایي

 هاای  ميكروارگانيسم جمله از مزاحم عوامل بردن بين از نيز

 [. بهباود 10دارناد ]  خاوراکي  ماواد  و گوارش دست اه مضر

 مواد با تواند مي تفالة ليموترش از استفاده هن ام در عملكرد

 [. از6باشد ] داشته ارتباط آن در موجود غير م ذی و م ذی

 Cو  Aهاای   ليمو، ویتاامين  تفالة در موجود م ذی مواد بين

 هماراه  باه  کاه  هساتند،  اکسايداني  آنتاي  خاصايت  دارای

 و کنند مي جلوگيری م ذی مواد شدن اکسيد از فالوونونيدها

باراین   عاالوه   [.6شود ]  مي سبب بهبود عملكرد ها آن ذبج

رسد ماهيت اسيدی ليموترش منجر به کم کاردن   به نظر مي

pH  دساات اه گااوارش و کاااهش جمعياات ميكروبااي مضاار

 [.6]کند  شود و محيط روده را برای جذب مساعدتر مي مي

درصادی تفالاة خشاک     15دربارة اساتفاده از ساطوح   
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درصدی در  14[، 18های گوشتي ] مرکبات در جيرة جوجه

درصدی تفالاة خشاک    45[ و 45گذار ] های تخم جيرة مرغ

[ تأثيرات سوني بار مقادار   44ها ] پرتقال در جيرة خرگوش

خوراک مصرفي گزارش نشده اسات. در تحقيقاي از تفالاة    

درصاد( در   15و 0/3، 0، 5خشک ليماو در چهاار ساطح )   

و نتاایج نشاان   های گوشتي استفاده شد  جيرة غذایي جوجه

درصاد تفالاة ليماوترش باا ذرت      15و  0/3داد جای زیني 

هاا   [. گازارش 0سبب افزایش ضریب تبادیل غاذایي شاد ]   

های خشاک   ها یا قسمت ها، عصاره اند که اسانس نشان داده

تواناد باعاث افازایش وزن بادن و کااهش       شدة گياهان مي

[ و یاا  6هاای گوشاتي شاوند ]    ضریب تبدیل غذایي جوجه

 [.47تأثير باشند ] است بيممكن 

طور کلي نتایج بدسات آماده از ایان آزماایش درباارة       به

خوراک مصرفي، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایي 

دست آمده از بسياری تحقيقاات مشاابه همخاواني     با نتایج به

[. 47و  4[ و با بعضي دی ار همخاواني دارد ]  40و  8ندارد ] 

عصاارة ماورد    مانناد ميازان   مختلفاي  عوامال رسد  به نظر مي

 قادرت  هاا،  جوجاه  سان  مصارفي،  آب یاا  اساتفاده درجياره  

 گيااه و  از روش اساتخراج عصااره   عصااره،   کشاي   ميكروب

 آزماایش را  نتيجاة  است  ممكن [3عصاره ] شيميایي ترکيب

دهند. گزارش شده است بااال باودن ضاریب     قرار تأثير تحت

تفالاة ليماو    های گوشتي تيماار شاده باا    تبدیل غذایي جوجه

تواناد ناشاي از فيبار، اگازاالت، سااپونين، تاانن و دی ار         مي

 [.41باشد ] ترکيبات نامطلوب موجود در تفاله، مثل فيتات 

هاای   نتایج مربوط به اثر تيمارهای آزمایشي بر فراسنجه

اراناه شاده اسات.     4مربوط به سيساتم ایمناي در جادول    

هاای   ونوگلبوليناگرچه استفاده از تيمارهای آزمایشي بر ایم

سرم خون تاأثير   IgYو  IgMدار نبودند، اما برميزان  کل معنا

درصااد  6/1(. در تيماار دارای  p<50/5داری داشااتند ) معناا 

بيشتر از شااهد باود.    IgMکمتر و ميزان  IgYعصارة ميزان 

داری  سطوح دی ر عصاره، نسبت به گروه شاهد تفاوت معنا

طاور کلاي باه نظار      باه  نداشاتند.  IgMو  IgYاز نظر ميزان 

درصاد تاأثيری روی    4/1رسد افزودن عصاره تا ميازان   مي

درصد باعث افازایش   6/1ایمني هومورال ندارد ولي ميزان 

شاد. افازودن عصااره در هماة      IgYو کاهش  IgMدار  معنا

دار پاسخ ایمني سلولي در واکنش  سطوح سبب افزایش معنا

پاساخ مرباوط باه    به تزریق فيتوهماگلوتينن شد و باالترین 

و  8/5درصد عصاره بود که با تيمارهاای شااهد،    4/1تيمار 

درصاد   4/5داری داشات، ولاي باا تيماار      تفاوت معناا  6/1

 داری نداشت.  عصاره تفاوت معنا

باادی علياه گلباول قرماز گوسافند       ت ييرات تيتار آنتاي  

(SRBC) های مختل  ممكن است تحت تاأثير   در آزمایش

هاا باشاد،    ن و زمينة ژنتيكي جوجهژن، س روش تزریق آنتي

همچنين تنوع ژنتيكاي، تناوع محيطاي و ت ذیاه بار پاساخ       

دهنادة قادرت    تر نشاان  سيستم ایمني تأثير دارد. پاسخ قوی

زای داخلي است. بناابراین   بيشتر فرد در مقابل عامل بيماری

بادی به دست آماده دارای همبسات ي مثبات باا      پاسخ آنتي

هااا اساات.   اباال بيماااری مقاوماات عمااومي فاارد در مق  

هاای آزاد و   توانند از طریق حذف رادیكال فالوونونيدها مي

اکسايداني خاود، اساترس اکسايداتيوی را      با خاواص آنتاي  

هاای لنفااوی    کاهش دهند و موجب افزایش فعاليت سالول 

[. در محيط کشت آزمایش اهي ثابت شده اسات  40شوند ]

یک، تولياد  کمكي نوع  Tهای  که فالوونونيدها توليد سلول

دهناد کاه    گاما اینترفرون و اینترلوکين یاک را افازایش ماي   

 [.13نشان دهندة افزایش ایمني سلولي است ]

 105و  155، 05گاازارش شااده اسااتفاده از سااطوح    

های  گرم در کيلوگرم اسانس ليموترش در جيرة جوجه ميلي

های کل و پاسخ به  داری بر ایمونوگلبولين گوشتي تأثير معنا

[. نتایج این آزماایش نشاان   4يتوهماگلوتينن ندارد ]تزریق ف

درصاد   6/1داد مواد ماؤثره موجاود در عصااره تاا ساطح      

تأثيری بار روی سيساتم ایمناي نداشات. فالوونونيادها باا       

هاای آزاد پاساخ    ها در مقابال رادیكاال   حمایت از لنفوسيت

 [.13دهند ] ایمني سلولي را افزایش مي
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 های مربوط به سیستم ایمنی ی بر فراسنجه. اثر تیمارهای آزمایش4جدول

 متر( تزریق فيتوهماگلوتينن )ميلي پاسخ به Ig Total IgY  IgM تيمار

 a 83/4  b 53/1 c145/5 88/7 شاهد )بدون عصاره(

 ab 65/4  ab 45/1 ab 107/5 85/7 درصد عصاره 4/5

 a 55/7  b 31/5 b148/5 31/7 درصد عصاره 8/5

 a 47/7  b 87/5 a 106/5 87/7 درصد عصاره 4/1

 b 14/4  a 31/1 b 143/5 80/7 درصد عصاره 6/1

SEM 
P-value 

11/5 

33/5 

14/5 

570/5 

 

 

14/5 

578/5 

554/5 

5551/5 

a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف ناهمسان معنا : ( 50/5دار است> p .)SEMها : خطای استاندارد ميان ين 

 

 روزگی 42لیتر( در  گرم/ دسی های چربی خون ) میلی ی بر غلظت فراسنجه. اثرتیمارهای آزمایش5جدول

 HDL LDL VLDL گليسرید تری کلسترول تيمار

45/38 شاهد)بدون عصاره( b 15/04 b 85/67  45/47 ab 44/15 b 

85/37 درصد عصاره4/5 b 55/05 b 85/67  45/41 bc 55/15 b 

75/35 درصد عصاره8/5 b 55/41 c 85/03  35/18 c 45/8 c 

45/153 درصد عصاره4/1 a 05/64 a 75/63  85/44 a 05/14 a 

45/30 درصد عصاره6/1 b 65/41 c 15/66  45/45 c 74/8 c 

SEM 
P-value 

35/7  

5551/5  

40/4  

5551/5  

34/4  

76/5  

34/5  

5554/5  

40/5  

5551/5  

a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروف ناهمسان معنا : ( 50/5دار است>p .)SEM ها،  ميان ين: خطای استانداردHDL   ،ليپوپروتئين با دانسايتة بااال :LDL :

 : ليپوپروتئين با دانسيتة بسيار کمVLDLليپوپروتئين با دانسيتة کم، 

 

ها است کاه   بادی کالس از آنتي نخستين IgMبيان شده که 

شود و باه واساطة سااختار     ژن ترشح مي پس از برخورد با آنتي

ازی مسير کمپلمان دارد و به س پنتامریک توانایي باالیي در فعال

واسطه ساختار منحصر به فرد خود نقاش زیاادی در ساالمتي    

[. احتماالً افزایش ميزان ایمونوگلوباولين  1کند ] حيوان بازی مي

M  دلياال افاازایش توليااد   توانااد بااه درصااد مااي 6/1در تيمااار

باشد، همچنين گزارش شده است کاهش ميازان   14اینترلوکين 

 Bهاای   تواند به دليل کاهش توليد سلول مي Yایمونوگلوبولين 

 [.1خاطره در پاسخ ایمني ثانویه باشد ]

فيتوهماگلوتينن، لكتيني جداسازی شده از لوبيای قرماز  

گاالکتوزآمين ساطح لنفوسايت    -استيل –Nاست. لكتين به 

را  Tهاای   شود. بناابراین فيتوهمااگلوتينن سالول    متصل مي

هام   Bهاای   روی سلول کند، اگر چه اثر جزني تحریک مي

های پوستي  گذارد که نتيجة آن حساسيت شدید بازوفيل مي

[. شااخص التهااب   1شاود ]  بوده و باعث تورم پوست ماي 

 Tهاای لنفوسايت    نشان ر آثار تحریكي روی تشكيل کلاون 

[. نتاایج بدسات آماده از    3های خاص است ] ژن برای آنتي

ماو روی  این آزمایش نشان ر این است که عصاارة تفالاة لي  
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سيسااتم ایمنااي ساالولي بيشااتر ازسيسااتم ایمنااي هومااورال 

اثرگذار است زیارا وجاود عصااره در هار ساطحي باعاث       

افزایش پاسخ ایمني سلولي نسابت باه شااهد شاده اسات      

 (.4)جدول

هاای   نتایج مربوط به اثر تيمارهای آزمایشي بر فراسنجه

ارانه شده است. افزودن  0مربوط به چربي خون در جدول 

های گوشاتي تاأثير    ة تفالة ليمو به آب مصرفي جوجهعصار

سارم خاون   های با چ االي بااالی    داری بر ليپوپروتئين معنا

گليساریدهای   ها شاامل ميازان تاری    نداشت. دی ر فراسنجه

هاای باا چ االي خيلاي کام       خون، کلسترول و ليپوپروتئين

داری تحت تأثير تيمارهای آزمایشي قرار گرفتند  طور معنا به

(50/5>p.) 

های  گليسرید، کلسترول، ليپوپروتئين باالترین ميزان تری

کام مرباوط    های با چ الي خيلي با چ الي کم و ليپوپروتئين

درصد عصاره را دریافات کارده    4/1هایي بود که  به جوجه

داری از ایان   بودند. کلسترول خون دی ر تيمارها بطور معنا

نظار اخاتالف    گروه کمتر بود ولي بين دی ر تيمارها از این

گليسرید خون تيمارهاای   داری مشاهده نشد. ميزان تری معنا

داری کمتار از   درصد عصااره نياز بطاور معناا     4/5شاهد و 

 درصد عصاره را مصرف کرده بودند.  4/1تيماری بود که 

های با چ االي   گليسرید، ليپوپروتئين کمترین ميزان تری

وط به دو تيمار کم مرب های با چ الي خيلي کم و ليپوپروتئين

درصد عصاره بود و باالترین ميازان مرباوط باه     6/1و  8/5

درصد بود. هرچند گزارش شاده اسات عصاارة     4/1تيمار 

گليسرید سرم خون طيور را  گياهان سطوح کلسترول و تری

[ ولي نتایج بدست آمده در این آزماایش  3دهند ] کاهش مي

صاره ماورد  نشان ر این است که این نتيجه بسته به ميزان ع

خاصايت   دليال  باه  ليموترشتواند متفاوت باشد.  استفاده مي

 بوده سلولي خارج مایعات در حفاظتي عاملي اکسيداني آنتي

 هاای  مولكول توسط شدن تجزیه از راLDL های  مولكول و

 در مضر کلسترول افزایش مانع نتيجه درو  کند مي حفظ آزاد

 از اساتفاده  دهاد  ماي  نشاان  . آزمایشاات [44]شود  مي خون

 کااهش  وHDL ميزان  افزایش باعث اکسيداني آنتي ترکيبات

 مهاار  طریاق  از همچناين  .[11]شاود   ماي  LDL ميازان 

 ميازان  کااهش  موجاب  غيراشاباع  هاای  چربي اکسيداسيون

[. بعضي پژوهشا ران  11]شود  مي کلسترول و گليسرید تری

ردکتاز)آنزیمي که  HMG-COAبه وجود رابطه بين فعاليت 

  و کلساترول  LDLکناد( و   را به کلسترول تبدیل مياستات 

ردکتااز و   HMG-COAکل و عدم وجود رابطه بين فعاليت 

HDL [.3اند] اشاره کرده 

در آزمایشي از فالوونونيدهای هساپریدین و ناارنجين   

و یک گرم  0/5 درت ذیة موش به مدت شش هفته با نسبت

اثاار  گاارم اسااتفاده شااد. نتااایج نشااان داد تيمارهااا 155در 

[. در 3گليسرید نداشاتند ]  و تری HDLداری بر غلظت  معنا

 1و  0/5، 40/5ساطوح   باا  ليماو  خشاک  پودر از آزمایشي

نتاایج  . کردناد  اساتفاده  گوشاتي  های جوجه جيرة در درصد

 خاون سارم   کااهش چرباي   باعث ليموترش پودر نشان داد

 ليمونونيادها،  فناولي،  ترکيبات اثر را به این شد و ها جوجه

[. 7نسابت دادناد ]   ليموترش در موجود پكتين و C امينویت

 ضد ویروس، خاصيت که است فالوونونيد از غني ليموترش

 پيش يری در دارد و اکسيداني آنتي و ضد التهاب، ضد آلرژی

 دارد. ليمونونيادهای  نقاش  خاون  چربي و دیابت چاقي، از

 آورنده پایين  و اکسيداني آنتي آثار دارای مرکبات در موجود

 و داد هساپریدین  نشاان  [. تحقيقاات 47هساتند ]  کلسترول

 مرکبات هساتند باا   خانواده فالونونيدهای جزء که نارنجين

 HMG-COAو آردوکتاز کو آسيل های آنزیم مهار از استفاده

شاوند   ماي   پالساما  و کبادی  کلسترول کاهش سبب ردوکتاز

-آلفاا  کپسول دارای گذار تخم های مرغ به ای مطالعه [. در3]

 در موجود )ترکيبات ژرانيول و لينالول سيترونلول، ترپينئول،

هاا   خاون آن کلساترول   ساطح  وخوراناده شاد    ليموترش(

بررسي شد. نتایج نشاان داد خورانادن کپساول دارای ایان     

داری بار ميازان کلساترول پالسامای خااون      ماواد اثار معناا   

 تجزیاة  [. پژوهش ران نتيجه بدست آمده را باه 14نداشت]

ترکيبات در کبد مرغ و کافي نبودن ميازان ماورد    این سریع
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 HMG-COA آناازیم  فعالياات اسااتفاده باارای ممانعاات از

 ماواد  کاه  برگااموت  اساانس  [. از14دادناد]  نسبت دوکتازر

و  1، 0/5 ساطوح  در باود،  ليماونن  اساانس  این عمدة مؤثره

اساتفاده شاد.    گاذار  تخم مرغ جيرة کيلوگرم بر ليتر ميلي 0/1

 طاور  به جيره کيلوگرم بر ليتر ميلي 0/5 سطح داد نشان نتایج

های با چ االي خيلاي    ليپوپروتئين و گليسرید داری تری معنا

 برخاي  در پژوهش این نتایج با [ که3دهد ] کاهش مي را کم

هساپریدین   فالوونونياد  از همچناين  دارد. مطابقات  سطوح

 هاای  جوجاه  ت ذیة در )عمده فالونونيد پوست ليموترش(

 دار معناا  کااهش  از حااکي  نتاایج شاده و  ه اساتفاد  گوشاتي 

 [. در16اسات ]  سارم  LDL و گليسارید  تری کل، کلسترول 

 استفاده ليمو تفالة عصارة از مستمر صورت به حاضر آزمایش

بعضي از فاکتورهاا در   دار معنا افزایش رسد مي نظر و به شد

 اند، عصاره استفاده کرده درصد4/1تيماری که از آب دارای 

 اسات  ممكان  دوز ایان  باشاد.  مصارفي  دوز قداراز م ناشي

 دهاد  قرار تأثير تحت ای گونه به را کبدی های فعاليت آنزیم

 [.  15کند ] مهيا ليپوژنز برای را بستری که

 کاااهش باعااث فالوونونياادی هاار چنااد ترکيبااات

 برخي در است ممكن اما شود، مي سرم چربي پراکسيداسيون

 توساط  چرباي  ایمحتو هموستاتيک، کاهش پاسخ با دوزها

 کاافي ها به اندازة  ژن یا و شود نارنجين جبران و هسپریدین

 باه [. 15]ن يرناد   قارار  تاأثير  تحات  رونویساي  برای بياان 

 باعث ليمو تفالة عصاره درصد 6/1و  8/5 کارگيری دوزهای

 و هاای باا چ االي کام     ليپاوپروتئين  گليسارید،  تری کاهش

به  نسبت ها جهجو سرم های با چ الي خيلي کم ليپوپروتئين

 اثر این رسد مي نظر به شد. ویژه تيمار شاهد به تيمارها دی ر

 و هساپریدین  مانناد  فالوونونيادی  ترکيباات  باه  بتاوان  را

در  موجاود  ترکيباات  داد. ایان  نسابت  ليماونن  و ناارنجين 

 کاه  دارناد  را تواناایي  این و داشته اکسيداني عصاره اثر آنتي

 فعاليات  یاا  و مهار را لکلسترو ساخت در کليدی های  آنزیم

نتاایج ایان آزماایش نشاان داد باه       .تأخير اندازناد  به را آن

عصاارة تفالاة ليماو ميازان کلساترول،       4/1کارگيری سطح 

های با چ الي کم و بسيار کام را   گليسرید، ليپوپروتئين تری

درصااد  6/1و  8/5نساابت بااه شاااهد افاازایش و دو سااطح 

هاای باا    ، ليپاوپروتئين گليسرید عصارة تفالة ليمو ميزان تری

چ الي کم و بسيار کم را نسبت باه شااهد کااهش داد. باا     

توجه به نتایج بدست آمده در این آزماایش اساتفاده از هار    

درصد عصاره در آب آشاميدني توصيه  6/1و  8/5دو سطح 

های با چ االي   گليسرید، ليپوپروتئين شود زیرا ميزان تری مي

کاهش و ایمني را بهباود  کم و خيلي کم را نسبت به شاهد 

 بخشيدند.

 

 تشكر و قدردانی

این پژوهش با حمایت مالي دانشا اه یاساوج انجاام شاده     

انادرکاران سپاسا زاری    است که بدین وسيله از همة دست

 شود. مي
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Abstract 

This experiment was conducted to evaluate the effect of adding Ethanolic lemon pulp extract (ELPE) to 

drinking water of broiler chickens on performance, immune system and blood serum parameters. We used 

450 male and female day-old broiler chicks (Cobb 500) allocated in a completely randomized design with 

five treatments, five replications and 18 chicks per each. Treatments include no ELPE (control), 0.4, 0.8, 

1.2 and 1.6% ELPE in drinking water from 2d until the end of experiment. Adding ELPE to drinking 

water did not have any effect on feed intake, average daily gain and feed conversion ratio. The highest 

amount of IgM and the lowest amount of IgY belonged to group that fed 1.6% ELPE. ELPE treatments 

significantly increased response to Phytohemagglutinin-M (PHA-M) injection compared to control group. 

The levels of triglyceride, low density lipoprotein and very low density lipoprotein were significantly 

lower in 0.8 and 1.6% ELPE treatments compared to other groups (P<0.05). For treatment with 1.2% of 

ELPE, the highest levels of cholesterol, triglycerides, low density lipoproteins, and very low-density 

lipoproteins were observed, which was significantly higher than other treatments (P<0.05). Considering 

to reducing effects of 0.8 and 1.6% extract treatments on blood parameters such as triglyceride, low 

density lipoprotein and very low-density lipoproteins compared to control, these two levels are 

recommended. 

Keywords: blood serum Lipoproteins, daily gain, feed conversion ratio, flavonoids, immune system. 
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