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 95-11 :99 یپایپ ،1395 ،مود هرامش ،مهدزاود هرود /یکشزپماد یژولویبرکیم هیرشن
 

 

 و دیفم یاه یرتکاب رامش و لارومه ینمیا متسیس رب میرم راخ هایگ هناد رثا
 یتشوگ یاه هجوج شراوگ هاگتسد رضم

 
 2رامعم دادرهم و 2ییاسراپ کمایس ،*،2اه یقن اضر ،1یرفعج مثیم

 
 ناریا ،جوسای ،جوسای هاگشناد ،یزرواشک هدکشناد ،یماد مولع هورگ دشرا یسانشراک یوجشناد -1

 ناریا ،جوسای ،جوسای هاگشناد ،یزرواشک هدکشناد ،یماد مولع هورگ رایداتسا -2

 
 9131 رهم 12 شریذپ خیرات       9131 دادرخ 11 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 شهوژپ .دش ماجنا یتشوگ یاه هجوج ینمیا هناماس و هدور رولفورکیم رب میرمراخ هناد فلتخم حوطس رثا یسررب یارب شهوژپ نیا
  هریاپ  هرریج :  لمارش یرشیامزآ یاه هریج .دش ماجنا رارکت ره رد هجوج 22 و رارکت 9 ،رامیت 9 اب یفداصت ًالالماک حرط بلاق رد ینونک
  و میرمرارخ هناد ردوپ دصرد 9/2 یاراد هیاپ هریج ،میرمراخ هناد ردوپ دصرد 2/2 یاراد هیاپ هریج ،میرمراخ هناد ردوپ ندوزفا نودب
   ناورنع هرب دنفسوگ زمرق یاه هتخای قیرزت اب ینمیا هناماس ییاراک یسررب یارب .دندوب میرمراخ هناد ردوپ دصرد 9/2 یاراد هیاپ هریج
 . درش یریگ هزادنا لاحط و سویسرباف سروب لماش ینمیا یاه مادنا یبسن نزو و یبایزرا نویساتولگامه شور هب ینمیا خساپ ،نگداپ
     .درنتفرگ راررق یرسررب درورم  سولیرسابوتکال و   یرلک ایرشیرشا  یاره ی رتکارب    زا هوررگ ود رامرش یرگزور 29 و 12 نینس رد نینچمه
  .دنترشاد یراد ی رنعم شیازفا دهاش رامیت هب تبسن میرمراخ دصرد 9/2 و 9/2 ،2/2 هدننک تفایرد یاهرامیت نوخ لک نیلوبولگونمیا
   .داد نارشن میرمرارخ  درصرد 2/2   و دهارش یارهرامیت هب تبسن IgY رد یراد ینعم شیازفا میرمراخ دصرد 9/2 هدننک تفایرد رامیت
  یاره        یرتکارب رامرش هرک داد نارشن جیارتن .درندوب یرتالارب IgM یاراد دهاش رامیت هب تبسن میرمراخ یاراد یاهرامیت همه نینچمه
   ترفای شیازرفا یراد    یرنعم رورط هرب ی رگزور 12    رد دهارش رارمیت هرب تبسن میرمراخ دصرد 9/2 و 9/2 یاهرامیت رد سولیسابوتکال
(12/2P<). رارمیت هرب تبرسن میرمراخ دصرد 9/2 و 9/2 هدننک تفایرد یاهرامیت رد یلک ایشیرشا یاه یرتکاب رامش یگزور 12 رد    
 .تشاد یراد ینعم شهاک دهاش
 
 یبورکیم رولف ،ینمیا هناماس ،میرمراخ ،یتشوگ یاه هجوج :یدیلک تاملک

 اه یقن اضر :لوئسم هدنسیون ٭
 89821239112 :نفلت .ناریا ،جوسای ،جوسای هاگشناد ،یزرواشک هدکشناد ،یماد مولع هورگ :سردآ
 Naghiha@yu.ac.ir  :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
  درننام ی کارورخ  یاره ی رندوزفا  ررگید و  یریوراد ناهایگ
 ی ارهدربراک  اره می زرنآ و  اره  کریتویب یرپ ،اه کیتویبورپ
 و  اره  یرارمیب ی رخرب نامرد یارب ینوزفازور و نوگانوگ
  رورط  هرب  اره ی رندوزفا ن ریا ،نی رنچمه . درنراد  اره یراجنهان
 . درنریگ ی رم رارق هدافتسا دروم رویط شرورپ رد هدرتسگ
 هدزاررب شیازررفا یارررب ارره یررندوزفا نرریا دربراررک نیرتررشیب
 و ی رنمی ا هنامارس ییآراک شیازفا ،درکلمع دوبهب ،ییاذغ
 نرریا زا ی رکی .(22   ) ترسا هدرش شرازرگ   روریط تمالرس
  نریا فلتخم یاه تمسق .تسا میرمراخ ییوراد ناهایگ
 نآ  هرناد    و نریزر ،(خرلت هزرم اب یا هدام) ننات یاراد هایگ
     داورررم و نودررریمآ مارررنب یرررنغور هدارررم کررری یاراد
 یا  هدارم دوجو ریخا یاه شهوژپ .دشاب یم یدیئونیموبلآ
  نیماریارت  هدارم و اه گرب رد ار (Cenicine) نیسنیس مانب
(Tyramine) (21) دررنا هدرررک رررکر نآ یارره هررناد رد ار. 
 تاررربیکرت زا یرررهورگ یاراد هاررریگ نررریا یاررره هوررریم
  هدریمان (Silymarin)  نیرارم یلی رس هک تسا یدیئونوالف
 لیکشت ینوگانوگ یاهدیئونوالف زا نیرام یلیس .دوش یم
  نیرارم یلی رس   هرک هداد نارشن  اره شهوژپ .(22) تسا هدش
 ررررب  و هدررشن کررریرحت  یارره لررریفورتون  تررکرح یور
     یریثثرت أیره ،کیتیرسوگاف و کریتکاتومک یاه تیلاعف
  ،دنورش   یرم کریرحت  اره  لریفورتون    هرک یرتقو ارما .درادن
 یریگولج اه نآ زادیسکارپولیم ندش دازآ زا نیرام یلیس
  اهاذرغ و ناهایگ رد دوجوم یلنف تابیکرت .(91) دنک یم
    شیازرفا ترورص هرب هدور یبورکیم تیعمج رییغت هار زا
 و اررره مویرتکابودررریفیب درررننام دنمدورررس یاررره یرتکارررب
  درننام  رارب  ناریز  یاره ی رتکارب شهاک و اه سولیسابوتکال
  یاره ی رتکارب .(71 ) درنراد یدایز تیمها اه مویدیرتسلک
       ورلب و یطارخم درس دررکلمع ررب یمهم یاهدمایپ هدور
 . دنرشاب یم یرورض یفنل تفاب لماکت یارب و هتشاد هدور
   دررکلمع رد صرقن  برجوم اه یرتکاب نیا دوبن ای دوبمک

  فدره .(81)  دورش ی رم IgA خساپ شهاک و یا هدور دس
  میرمرارخ ییوراد هایگ ردوپ ریثثت یسررب شهوژپ نیا زا
  دادرعت و  لیرسابوتکال  یاره ی رتکارب ی اره  هرنگرپ دادعت رب
  ررب هایگ نیا ریثثت نینچ مه و یلک ایشیرشا یرتکاب هنگرپ
 .دشاب یم یتشوگ یاه هجوج ینمیا متسیس

 اه شور و داوم
  بارک هی ورس) ی  ترشوگ هرجوج هعطق 223 یور شیامزآ
  راررکت 9 و رامیت 9 اب یفداصت ًالالماک حرط بلاق رد (221
 .دررش ماررجنا یررشیامزآ دررحاو ررره رد هررجوج هررعطق 22 و
   تراربع شهوژرپ نیا رد هتفر راک هب یشیامزآ یاهرامیت
  میرمرارخ  هرناد ردوپ نودب هیاپ هریج :(1) رامیت :زا دندوب
  هرناد  ردورپ  درصرد 2/2    هریاپ هر ریج :(2) رامیت .(دهاش)
  هرناد  ردورپ  درصرد 9/2   هیاپ هریج :(3) رامیت .میرمراخ
  هرناد  ردورپ  درصرد 9/2   هیاپ هریج :(9) رامیت .میرمراخ
 دازآ تروص هب اذغ و بآ ،شرورپ هرود یط .میرمراخ
 و نی زارغآ هریج بیکرت .تفرگ رارق اه هجوج رایتخا رد
 و نیزاغآ هریج یذغم داوم بیکرت و 1 لودج رد ینایاپ
 .تسا هدش هدروآ 2 لودج رد ینایاپ
  ارب ی رنمی ا هنامارس یی ارارک ی رسررب ی اررب شهوژپ نیا رد
 ناوررنع هررب (SRBC) دنفررسوگ زررمرق یارره هررتخای قرریرزت
  .درش یبایزرا نویساتولگامه شور هب ینمیا خساپ ،نتداپ
   گرهایرس زا ،دنفرسوگ زمرق یاه لوبلگ یزاسادج یارب
 یارره هررلول هررب و یررریگ نوررخ دنفررسوگ سأر کرری جادو
 ی اره لوبلگ .دنتفای لاقتنا EDTA داقعنا دض هدام یواح
  و هداد ورشتسش ،نی     لارس تافرسف رفارب رد هربترم هرس زمرق
 رد .درریدرگ هداررمآ SRBC زا %3 نوی ررسناپسوس سپررس
 هجوج ود رارکت ره زا ،شیامزآ هرود 13 و 82 یاهزور
 نوی رسناپسوس رتیل یلیم 1 و شنیزگ توافتم یاه سنج اب
  اره   هرجوج لارب گرهایس هب دنفسوگ زمرق یاه لوبلگ 3%
  نورخ  هرنومن  اره  هرجوج زا یگزور 29 رد .دیدرگ قیرزت
 ناز ری م نآ زا سرپ .د ری  درگ ادرج نورخ مرس و دش هتفرگ
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 و امیررش شور هررب SRBC هررب خررساپ رد ارره هررنومن نتداررپ
 .دش نییعت (1) ناراکمه
 -2 هب مواقم یاه نتداپ ،مات نتداپ رایع یریگ هزادنا یارب
 -2  هررب ساررسح یارره نتداررپ و (IgY ) لوناررتا وتپاررکرم
 ی اره    هرنومن رد دورجوم نارملپمک ،(IgM) لوناتاوتپاکرم
  هرجرد 91      اد بآ مارمح رد نتفررگ راررق ارب نوخ مرس
 یارررب .دندررش لاررعفریغ هررقیقد 23 تدررم هررب دارررگ یتناررس
 91   تریلپ یاره  کرهاچ یمامت هب نتداپرایع یریگ هزادنا
 نی  لارس تافرسف رفاب رتیلورکیم هاجنپ ،HI صوصخم هناخ
 21 لوا نوترررس یاررره کرررهاچ رد سپرررس .درررش هفارررضا
 ی اره  ترقر و هدوزفا شیامزآ دروم مرس هنومن رتیلورکیم
 ی   مارمت هرب .درش ه ری هت مررس زا 8922/1 ات 2/1 زا یلایرس
 SRBC زا %2 نوی ررسناپسوس رررتیلورکیم 21 ارره کررهاچ
 هرررجرد 73 یارررمد رد هرررقیقد 23  تدرررم هرررب و هفارررضا
 نیرررخآ هرامررش .دندررش یراذررگ هررناخ مرررگ دارررگ یتناررس
 و تبث ،داد ناشن ار نویسانیتولگامه شنکاو هک یکهاچ
 نی رتالارب مود هیاپ متیراگل ساسا رب مات نتداپ دیلوت رایع
    شرازرگ ،داد نارشن ار لرماک نوی رسانیتولگامه هک یتقر
 ،لوناتاوتپاکرم هب ساسح نتداپ رایع نییعت یارب .دیدرگ
 کهاچ لخاد رد هدش لاعفریغ مرس هنومن رتیلورکیم 21
  رالورم 12/2   لورلحم ررتیلورکیم 21 و هتخیر لوا فیدر
  هرب نی  لارس تافرسف رفاب رد (ناملآ ،کرم) لوناتاوتپاکرم
   هرب لوا کرهاچ تا ری وتحم .درش هفاضا اه کهاچ یمامت
   مارجنا مارت نتداپ هباشم لحارم همادا و دش طولخم یبوخ
  ررب (IgY  ) لونارتاوتپاکرم هرب مواقم نتداپ دیلوت رایع .دش
 هررررک یررررتقر نیرتالاررررب مود هرررریاپ متیراررررگل ساررررسا
 رد و شرازرررگ ،هداد نارررشن ار لرررماک نویرررسانیتولگامه
     توارفت زا ،لونارتاوتپاکرم هرب سارسح نتداپ رایع تیاهن
 نزو هبساحم یارب .دیدرگ هبساحم IgY و مات نتداپ رایع
 و سویسرباف سروب نزو تبسن زا ،ینمیا یاه مادنا یبسن

 نزو نیگنایم هسیاقم هک دمآ تسد هب هدنز نزو هب لاحط
 .تسا هدمآ 1 و 9 لودج رد اه نآ
 طی رحم زا  شراورگ  هاگترسد ی اره یرتکاب یسررب یارب
 MRS (MAN, ROGOSA AND SHARPE) یاه تشک
 ،کررررم) EMB (EOSIN METHYLENE BLUE) و
  هرناد  ردورپ  درمایپ ی رسررب  ترهج  .درش هدافتسا (ناملآ
 ی ارهزور رد  شراورگ ه اگترسد رولفورکیم رب میرمراخ
 اررب هررجوج کرری رارررکت ررره زا شیاررمزآ هرود 29 و 12
 سپس و راتشک ،باختنا رارکت نیگنایم هب کیدزن نزو
  نورترسریغ طی اررش رد (موئلیا) کیراب هدور یاهتنا زا
 ی اره شی ارمزآ  مارجنا  ترهج خی رانک رد و یریگ هنومن
  ارب  هاگرشیامزآ رد .دش هداتسرف هاگشیامزآ هب یبورکیم
 هیاپ رب یلایرس یاه تقر ،نیلاس تافسف رفاب زا هدافتسا
 .درریدرگ هرریهت رررتیلورکیم 2221 ییاررهن مررجحرد و 21
 هب و حیقلت تشک یاه طیحم یور رظن دروم یاه هنومن
 دارررگ یتناررس هررجرد 73 یاررمد رد تعاررس 92 تدررم
 رد MRS  ترشک طی رحم)  درندیدرگ ی راذرگ هناخ مرگ
 سپ رس و (یزاوه طیارش رد EMB و یزاوه یب طیارش
  ،(نارریا  ،ورکارم) هنگرپ هدنرامش هاگتسد زا هدافتسا اب
  ترسد  هرب ی اره هداد  .دریدرگ  هبرساحم  اره یرتکاب رامش
 د ریدرگ  هبرساحم 21 ه ریاپ رد متیراگل تروص هب هدمآ

 یرامآ رازفا مرن زا اههداد یرامآ زیلانآ روظنم هب .(92)
SAS نوررمزآ و ANOVA زا ،ارره نیگنارریم هررسیاقم و 

 هدافترررسا درررصرد 1 یرارررمآ حطرررس رد نرررکناد شور
 .دیدرگ
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 (یگزور 22-24) ینایاپ و (یگزور 1-12) نیزاغآ هریج بیکرت -1 لودج
 (یگزور 29 ات 22) ینایاپ (یگزور 12 ات 1) نیزاغآ 

 29 71 (%) یا هناد ترر
 3 3 (%) عیام نغور
 9/23 9/13 (%) ایوس هلاجنک

 1/1 1/1 (%) تافسف میسلک ید
 92/1 93/1 (%) میسلک تانبرک

 93/2 93/2 (%) راددی کمن

 2/2 2/2 (%) نینویتم لا – ید
 1/2 - (%) دیارلکوردیه نیزیل -لآ

 1/2 1/2 (%) ینیماتیو هتخیمآ شیپ
 1/2 1/2 (%) یندعم هتخیمآ شیپ

 
 (22-24) ینایاپ و (یگزور 1-12) نیزاغآ هریج هدش هبساحم یذغم داوم -2 لودج

 (یگزور 29 ات 22) ینایاپ (یگزور 12 ات 1) نیزاغآ 
 3123 1712 (مرگولیک رد یرلاکولیک) یژرنا

 18/11 8/22 (%) ماخ نیئتورپ
 88/2 91/2 (%) میسلک

 39/2 39/2 (%) سرتسد رد رفسف
 11/1 11/1 (%) نیزیل

 38/2 98/2 (%) نیئتسیس نینویتم

 
 *(2 هیاپ رد متیراگل) یگزور 24 رد اه هجوج SRBC هیلع نتداپ رایع رب اهرامیت نیگنایم هسیاقم -3 لودج

 IgTotal IgY IgM رامیت

 C1/1 b129/3 b178/1 *دهاش
 b2/7 b1/3 a1/3 دصرد 2/2
 ab2/8 ab121/9 a178/3 دصرد 9/2
 a17/8 a1/9 a12/9 دصرد 9/2

SE± 1819/2 1832/2 129/2 
 .(>12/2P) دنشاب یم راد ینعم فالتخا یاراد نوتس ره رد ناسمهان فورح اب اه نیگنایم *

 
 *(هدنز نزو مرگولیک /مرگ) یگزور 24 و 12 رد لاحط و سویسرباف سروب نیگنایم هسیاقم -4 لودج

  لاحط سویسرباف سروب رامیت

12 
 یگزور

 29 یگزور 12 یگزور 29
 یگزور

  

   b92/2 b99/2 91/1 83/1 دهاش
   b71/2 a12/1 91/2 32/1 دصرد 2/2
   ab19/2 a11/1 11/1 12/1 دصرد 9/2
   a97/2 a33/1 92/1 13/1 دصرد 9/2

SE± 11/2 11/2 11/2 12/2   
 .(>12/2P) دنشاب یم راد ینعم فالتخا یاراد نوتس ره رد ناسمهان فورح اب اه نیگنایم *

 
 (هدنز نزو مرگولیک/مرگ) یگزور 24 و 12 رد لاحط و سویسرباف سروب رب سنج رثا -5 لودج

  لاحط سویسرباف سروب 
   یگزور 29 یگزور 12 یگزور 29 یگزور 12

   32/1 72/1 32/1 29/2 سورخ
   93/1 92/1 32/1 13/2  رم

SE± 31/2 82/2 82/2 92/2   
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 *(Log CFU/gr) سولیسابوتکال و یلک ایشیرشا رب اهرامیت نیگنایم هسیاقم -6 لودج
 سولیسابوتکال یلوکایشرشا *رامیت

 یگزور 29 یگزور 12 یگزور 29 یگزور 12
 a7933/8 2199/8 c9279/7 3877/7 دهاش
 ab132/8 7223/8 bc3217/7 78/7 دصرد 2/2
 b9711/7 9112/8 ab9321/7 3282/8 دصرد 9/2
 b1139/7 2112/8 a1831/8 2132/8 دصرد 9/2

SE± 821/2 9882/2 9211/2 3171/2 
 .(>12/2P) دنشاب یم راد ینعم فالتخا یاراد نوتس ره رد ناسمهان فورح اب اه نیگنایم *

 
 ثحب و جیاتن
 و IgM ،مارت  یاره  نیلوربولگونومیا نازیم شهوژپ نیا رد

IgY نارشن 3  لودرج  .درش  یرریگ  هزادرنا یگزور 29 رد  
   یترشوگ یاره  هرجوج هریج هب میرمراخ ندوزفا ،دهد یم
 شیازرررررفا و یرررررنمیا هنامارررررس دوررررربهب هرررررب ررررررجنم
 زا یرررخرب رد IgY و IgM ،مارررت یاررره نیلوررربولگونومیا
 اررب .>P)12/2 (  درریدرگ یررگزور 29 نررس رد اررهرامیت
   خرساپ رد ،شهوژرپ نیا رد ینمیا هناماس ییاراک یسررب
  نتدارپ د ریلوت ناز ری م ،دنفرسوگ زمرق یاه لوبلگ نتداپ هب
  نیرترشیب میرمراخ دصرد 9/2 رامیت رد IgY و IgM ،مات
  و مارت نیلوبولگونومیا نازیم نیرتمک و تشاد ار شیازفا

IgM دررصرد 9/2 راررمیت .دررش هدهاررشم دهاررش راررمیت رد 
   یارهرامیت ارب یراد ینعم فالتخا IgY رایع رد میرمراخ
 9/2 و 9/2 ،2/2 یارررهرامیت .(>12/2P) ترررشاد دهارررش
  ارب یراد ی رنعم  فالترخا IgM   راریع رد میرمرارخ دصرد
 (92) ناراکمه و هنووایس .(>12/2P) دنتشاد دهاش رامیت
   ررب یدنمدورس تارثا یاراد میرمراخ هک دندرک شرازگ
 رد دصرد 9 دودح ات ار ریم و گرم و هدوب ینمیا هناماس
 دررناوت یررم نرریا هررک تررسا هداد شهاررک یتررشوگ هررجوج
  .درشاب  اره  نیلوربولگونمیا   دریلوت رترشیب ییاناوت زا هدمآرب
 22 و 21 ،1  زا هدافترررسا ارررب (12 ) نارارررکمه و ااترررشم
  هرجوج    رد کرشرز و میرمرارخ هرارصع رتیل رب رتیل یلیم
  راریع ،رتیل رب رتیل یلیم 22 رد هک دندرک شرازگ یتشوگ
     .ترسا هرتفای شیازرفا تیرشنورب و لساکوین هیلعرب نتداپ

   رد میرمرارخ درصرد 1/2 زا (11)  نارارکمه و یکم یناف
    درندومن شرازرگ لرساکوین اب هدش شلاچ یتشوگ هجوج
  هدورمنن رییغت دهاش رامیت اب شجنس رد نآ نتداپ رایع هک
 .دوب
  نارشن SRBC   قریرزت زا هدرمآ  دورجو هب یاه نتداپ نازیم
 یبا ریزرا ی اررب .تسا ینوخ ینمیا هناماس تیعضو هدنهد
  دورش یم هدافتسا یفلتخم یاهرایعم زا رویط ینمیا هناماس
 و  اره نی لوربلگونومیا   راریع ناورت یم اه نآ نیرت مهم زا هک
 یی ارارک یسررب اب .(92) درب مان ار یوافنل یاه مادنا نزو
 نتداررپ  هررب خررساپ رد ،شهوژررپ نرریا رد یررنمیا هناماررس
 و IgM ،مات نتداپ دیلوت نازیم ،دنفسوگ زمرق یاه لوبلگ

IgY ار شیازرفا نیرترشیب میرمرارخ دصرد 9/2 رامیت رد    
 رد IgY    و مارت نیلوربولگونومیا نازریم نیرتمک و تشاد
 شی    ازرفا هرب هرجوت ارب هدیدپ نیا .دش هدهاشم دهاش رامیت
 ینتفری  ذرپ میرمرارخ یاهرامیت رد سویسرباف سروب نزو
   دریلوت هارگیاج نی   رلوا سویرسرباف سرورب ه رک ار ریز تسا
 IgM  دریلوت ییاناوت شیازفا .(1) تسا اه نیلوبولگونومیا
  درناوت ی رم  درنا هدرک تفایرد میرمراخ هک ییاه هجوج رد
 نرریا سویررسرباف سروررب هزادررنا ندررش گرزررب زا هدررمآرب
  نورتی ز گررب هک تسا هدش شرازگ .(2) دشاب اه هجوج
   الارب هار زا درناوت ی رم دیئونوالف هرثؤم هدام نتشاد لیلد هب
 .(9) دررنک ترریوقت ار ینوررخ یررنمیا هناماررس ،IgY ندرررب
   نرکمم و هدورب د ریئونوالف هرثؤم هدام یاراد زین میرمراخ
 .دررنک ترریوقت ار ینوررخ یررنمیا هناماررس هار نرریا زا تررسا
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  و یتیرررساسح داپ ،یرررسامآداپ تی رررصاخ اهدررریئونوالف
 ی رقورع یبلق یاه یرامیب شهاک رد و هتشاد یسوریوداپ
  ررظن  هرب .(1) دنشاب یم رثؤم ینمیا هناماس درکلمع دوبهب و
  راریع شی ازرفا ق ری رط زا نارهایگ ی رخرب  هرارصع دسر یم
  هداد لارمتحا و هدیدرگ ندب ینمیا شیازفا بجوم نتداپ
 یطاخم ریز یاه تیسوفنل رب رثا اب اه هراصع نیا هک هدش
 بررجوم یعررضوم یررنمیا کرریرحت و شراوررگ هاگتررسد
 .(12 ) دررندرگ ینوررخ یررنمیا یارره هجنررسارف شیازررفا
 هررلحرم رد اهدرریئونوالف هژرریو هررب و یررلنف یررلپ تارربیکرت
 و هتشاد یراهم رثا P450 مورکوتیس هناماس یور تسخن
  درنهد ی  رم شهارک ار دازآ یاه لاکیدار دیلوت نآ لابند هب
 تی رررصاخ هطررساو هرررب نی ررنچ  مررره تارربیکرت ن رریا .(7)
 رد دوررجوم دازآ ی اره لا رکیدار دررنناوت ی رم ینادی رسکاداپ
 یریگولج اه نآ برخم تارثا زا و هدرک یثنخ ار طیحم
   هاریگ هرک دور ی رم   نارمگ نیاربارنب .(32  ) درنروآ لرمع هب
    اهدریئونوالف و یرلنف یرلپ تابیکرت ندوب اراد اب میرمراخ
   هدریدرگ یترشوگ یاه هجوج ینمیا هناماس تیوقت ثعاب
 .تسا
  یرگزور 12   رد سویرسرباف سرورب نزو نیگنایم هسیاقم
 و دصرد 9/2 رامیت رد نآ نزو نیرتشیب هک دهد یم ناشن
   ود و دهارش رارمیت رد زین سویسرباف سروب نزو نیرتمک
  درصرد 9/2 رامیت یگزور 12 رد .(9 لودج) دوب دصرد
   یبرسن نزو نیگناریم رظن زا یراد ینعم فالتخا میرمراخ
 دررصرد 2/2  و دهاررش یاررهرامیت اررب  سویررسرباف سروررب
  ،یرگزور 29 رد نی رنچ  مره .(>12/2P ) ترشاد میرمراخ
   نیگناریم رد میرمرارخ دصرد 9/2 و 9/2 ،2/2 یاهرامیت
  رارمیت اب یراد ینعم فالتخا سویسرباف سروب یبسن نزو
 ،یررگزور 29 و 12 رد .(>12/2P  ) دررنداد ناررشن دهاررش
 رررظن زا یررشیامزآ یاررهرامیت نارریم یراد یررنعم فالتررخا
 .(<12/2P  ) دررشن هدهاررشم لاررحط یبررسن نزو نیگنارریم
  رد سنرج رثا دوش یم هدهاشم 1 لودج رد هک روط نامه

 ی برسن ی اره نزو رب یراد ینعم فالتخا یگزور 29 و 12
 .(<12/2P) دادن ناشن لاحط و سویسرباف سروب
        هاریگ تربثم ریثثرت ارب هرطبار رد شهوژرپ نریا  یاره هتفای 
    هبارشم سویرسرباف سرورب هدغ نزو شیازفا رد میرمراخ
    ناریب نارشیا .دورب (71  ) نارارکمه و یرولارک یاه هتفای اب
 ی رشور ،ی رنمیا  هنامارس یاه مادنا یریگ هزادنا هک دندرک
 رد یررنمیا هناماررس ییاراررک دروآرررب یارررب هدررش هتخانررش
 ی اررب یا  هنارشن ، اره  مادرنا نیا بوخ دشر .تسا اه هجوج
 و  اره نینوپ ارس . ترساه  نیبورلگونمیا دیلوت رتالاب ییآراک
  شیازرفا ار سوی رسرباف  سرورب یبسن نزو اهدیراکاس یلپ
   اراد ارب زرین میرمراخ ییوراد هایگ دور یم نامگ .دهد یم
    یبرسن نزو شیزرفا ثرعاب یدیراکاس یلپ تابیکرت ندوب
 .دوش یم سویسرباف سروب
    هوررگ ود رد یرشیامزآ یارهرامیت نیگنایم هسیاقم جیاتن
 و 12  نینرس رد سولیسابوتکال و یلک ایشیرشا ییایرتکاب
 ن ریا رد    .ترسا هدرش هداد نارشن 9 لودج رد یگزور 29
    یرشیامزآ یارهرامیت نیگناریم  هرسیاقم یسررب اب شهوژپ
 و یرررلک ایرررشیرشا یاررره یرتکارررب ررررب یرررگزور 12 رد
  یارره یرتکاررب   دادررعت هررک هداد ناررشن سولیررسابوتکال
     و دهارش هرب تبرسن درصرد 9/2  رارمیت رد سولیسابوتکال
 ترررشاد یراد یرررنعم شیازرررفا میرمرارررخ درررصرد 2/2
(12/2P<)، رارمیت ارب یراد ی رنعم   فالترخا هرک یلاح رد   
  ایرشیرشا یاه یرتکاب دادعت نیرتمک .تشادن دصرد 9/2
 دررصرد 9/2 راررمیت   هررب طورربرم یررگزور 12 رد یررلک
 راررمیت رد یرتکاررب نرریا دادررعت نیرتررشیب و دوررب میرمراررخ
 رد   یرلک ایرشیرشا  یاره یرتکاب دادعت .دش هدهاشم دهاش
 فالتررررخا میرمراررررخ دررررصرد 9/2 و 9/2 یاررررهرامیت
 ترررشاد یرررگزور 12 رد دهارررش رارررمیت ارررب یراد یرررنعم
(12/2P<). یارهرامیت نیرب (ی رگزور 29) هرود نایاپ رد   
  ایرشیرشا  یاره ی رتکارب ی اره  هرنگرپ رامش رظن زا فلتخم
 .دشن هدهاشم یراد ینعم توافت سولیسابوتکال و یلک
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 و  سولیرسابوتکال  یاره یرتکاب رامش شیازفا اب میرمراخ
  هنامارس  تریوقت رب دناوت یم از یرامیب یاه یرتکاب شهاک
  کیتکالدیررسا یارره   یرتکاررب .دنررشاب راذررگریثثت یررنمیا
  و هدررک  یرریگ شی رپ یا  هدور یاره  ترنوفع زا دنناوت یم
 .دنوررش هدافتررسا یررنمیا هناماررس هدررننک ترریوقت ناوررنع هررب
  و اره    کریتویبورپ فررصم هرک  درنهد یم ناشن اه شرازگ
    و هداد شیازرفا ار دریفم یاره   مرسیناگرا یریوراد ناهایگ
  یاره     مرسیناگراورکیم بریرخت و یتبارقر فذرح هب رجنم
    زا هدررش دازآ نتداررپ بذرج قرریرط زا اری و هدررش مجارهم
 ینمیا هناماس کیرحت ثعاب ،از یرامیب هدرم یاه یرتکاب
 یارره سناررسا ییارریرتکابداپ صاوررخ هدررمع .(11) دنوررش
    .ترسا هدرش هداد تبرسن اه نآ یلونف تابیکرت هب یهایگ
   ثرعاب ،تاربیکرت ن ری  ا هرک هدرش نایب روط نیا لمع هوحن
   رد لالترخا ،هرتخای یمسالپوتیس یاشغ رد لالتخا داجیا
   لارعف لارقتنا و نورتکلا لاقتنا نایرج ،نوتورپ ییاج هباج
   زرین میرمرارخ  هوریم .(3)  دورش یم هتخای یاوتحم داقعنا و
  تاربیکرت ، اره  نپررت ی ررت  ،اهدریئونوالف ندوب اراد لیلد هب
 هدش اه نیلوبولگونومیا شیازفا ثعاب یلونف یلپ و یلونف
  .ددررگ  یرم رویط ینمیا هناماس تیوقت ثعاب تیاهن رد و
 ناوت رب میرمراخ ندوزفا هک دسر یم رظن هب نینچ نیاربانب
     هرک ترسا هترشاذگ ارج رب یبولطم تارثا اه هجوج ینمیا
  هدهارشم لباق اه نتداپ رایع شیازفا تروص هب تارثا نیا
 .دشاب یم
  ،درهد  یرم خر یزیامت راهم ارچ هک تسین صخشم ًالاقیقد
      یاهارشغ بریکرت رد فالترخا ترلع هرب تسا نکمم اما
   ترکرف .درشاب اه نآ یریذپروفن رد فالتخا و ییایرتکاب
    دادرررعت شهارررک درررندرک شرازرررگ (3) نارارررکمه و
 و سولیررسابوتکال دررننام لاررعف ترربثم مرررگ یارره یرتکاررب
   ار یرفنم مررگ یاه هنوگ روضح دناوت یم مویرتکابودیفیب
 یارره   شیاررمزآ رد .سکعرررب و دررهد شیازررفا هدور رد
       نارهایگ سنارسا ،هدرش هدافترسا نارهایگ نیرب رد فلتخم

   تاربیکرت نترشاد  لریلد  هرب نشیوآ و یلگ میرم ،یرامزر
   یررتهب ررثا یلک ایشیرشا یاه هیوس لباقم رد یدیئونوالف
 .(91) دنداد ناشن دوخ زا ار
       کریرحت ار هدور دریفم رورلف درشر یهاریگ یاره هراصع
     درننام یرفنم مررگ یاره یرتکاب روضح هجیتن رد و هدرک
 زا)  اهدیراکارس ی رلپ  .درنهد   یرم شهارک ار  یرلک ایشیرشا
  شیازرفا ثعاب (لگراخرس هراصع هدنهد لیکشت یازجا
   ررررریثکت شیازررررفا هرررجیتن رد و کیتکالدیررررسا دررریلوت
  یاره یرتکاب روضح شهاک و هدور رد دیفم یاه یرتکاب
 .(8) دنوش یم یلک ایشیرشا دننام یفنم مرگ
    ندوزرفا هرک دورمن یر ریگ  هرجیتن نی  رنچ ناورت یم نیاربانب
  ررب ی  بورلطم تاررثا  اره سولی رسابوتکال دادعت رب میرمراخ
  زا هرتفرگرب  درناوت ی رم    تاررثا نریا و ترسا هتشاذگ یاج
 ،اهدیراکاس یلپ ،نیرام یلیس دننامه میرمراخ هرثؤم داوم
   لریالد زا .درشاب نآ ینادیسکاداپ تیصاخ و اهدیئونوالف
   شیازرفا هرب  ناورت ی رم  یرلک ایشیرشا یاه یرتکاب شهاک
   شیازررفا اررب هررک درررک هراررشا ارره سولیررسابوتکال دادررعت
      و هرتفای شیازرفا کریتکال دیرسا دریلوت اه سولیسابوتکال
  ایرشیرشا  یاره ی رتکارب  .درنک   یرم دارجیا ار یدیسا طیحم
  نریا رد اه نآ دادعت و هدوب ساسح یدیسا طیحم هب یلک
 شهاک لیالد زا دناوت یم هک (31) دبای یم شهاک طیحم
 .دشاب اه یرتکاب نیا
  میرمرارخ  درسر ی رم  ررظن  هرب شهوژپ نیا جیاتن هب هجوت اب
  و دریدرگ یتشوگ یاه هجوج ینمیا هناماس دوبهب بجوم
       شراورگ هاگترسد یرعیبط رورلف رد ار یلوربق لرباق لداعت
   یریوراد هاریگ نیا زا دوش یم هیصوت و هدومن داجیا رویط
 یاهدررحاو رد ترریفیک اررب و زبررس یلوررصحم درریلوت یارررب
 .دوش هدافتسا یتشوگ یاه هجوج شرورپ یراجت

 عبانم
 حور هدررنز ،.س ،ینودرریرف داژررن یلوررسر ،.ر.م ،ناررقهد یهاررنپ .1

 ،.م.س ،یمی لرسریم ،.م ،ی فارعم ،.م ،ی عنارص ریدم ،.ر ،ینامرک
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   ارچ .(همجرت) ناگدنرپ یژولویزیف .(9731) .ف ،سفن کین
  نامزارس ی زروارشک تنواعم شهوژپ و شزومآ دحاو ،مراهچ
 .نارهت ،رثوک یداصتقا
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Abstract 
The aims of this study were investigate the effects of Silybum marianum seed on the intestinal 
microflora and immune system of broilers. Current research was conducted in a completely 
randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 20 chicks in every replicate. 
Treatments included: basal diet without adding Silybum marianum seed powder, basal diet 
with 0.2% seeds of Silybum marianum, basal diet containing 0.4% of Silybum marianum and 
basal diet containing 0.6% Silybum marianum seed powder. To evaluate the efficiency of the 
immune system by injection of sheep red blood cells as antigen, immune response with 
haemagglutination method were measured and weight of immune organs such as spleen and 
bursa of fabricius were measured too. Also at the ages of 21 and 42, two groups of bacteria, 
Escherichia coli and Lactobacillus were counted. Total immunoglobulin of treatments 0.2, 0.4 
and 0.6%, were increased significantly compared to the control. IgY in receiving treatment 
0.6% of Silybum marianum significantly increased in comparison with the control and 0.2 0% 
of Silybum marianum. IgM of all Silybum marianum treatments are also higher compared to 
the control. The results showed that the number of lactic acid bacteria in treatments 0.4 and 
0.6% of Silybum marianum compared to the control at 21 days was significantly increased 
(P<0.05). In 21 days, the number of E. coli bacteria in treatments receiving 0.4 and 0.6% of 
Silybum marianum decreased significantly compared to the control. 
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