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 چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه یوکا شیدیگرا تجاری، بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی سلولی و همورال و صفات 
قطعه  ٠٠تکرار و  ٥تیمار،  ٥تصادفی با  جوجه )مخلوط نر و ماده( در قالب طرح کامالًقطعه  ٠٥٠، با ٨٠٣های گوشتی سویه راس الشه جوجه

درصد جیره(.  ٠٠٥/٠و  ٠٠/٠، ٠٠٥/٠، ٠٠/٠، ٠سطح پودر گیاه یوکا شیدیگرا بود ) ٥پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل 
روزگی( تقسیم شدند. نتایج نشان دادند که خوراک ٠٥ -٢٠روزگی( و پایانی )٠٠ -٠٢رشد )روزگی(،  ٠ -٠٠آغازین ) دوره ٨غذایی به  هایجیره

ها تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت. به این صورت که تیمار شاهد مصرفی جوجه
افزایش وزن روزانه و میانگین وزن زنده در  .(P<0/05)تری نسبت به سایر تیمارها داشتند درصد پودر یوکا ضریب تبدیل غذایی باال ٠٠٥/٠و تیمار 

درصد پودر  ٠٠/٠درصد پودر یوکا افزایش وزن را نسبت به تیمار  ٠٠٥/٠؛ به این صورت که تیمار (P<0/05) دوره رشد اختالف معنی داری داشتند
های آزمایشی بر حساسیت بازوفیلی پوستی مار شاهد اختالف معنی داری نداشت. اثر تیمارداری کاهش داد اما نسبت به تییوکا به طور معنی

 ٠٠/٠و تیمار  (P<0/05)دار بود ، در تیتر اولیه معنیMنشان داد،  تنها میزان ایمنوگلوبین  SRBCتست  هایداده ( معنی دار نبود.CBHها )جوجه
درصد  ٠٠٥/٠داری داشت، اما با شاهد و تیمار درصد پودر یوکا تفاوت معنی ٠٠٥/٠و  ٠٠/٠درصد پودر یوکا باالترین سطح را داشت، که با سطوح 

تایج با توجه به ن ها نداشت. بطور کلیتیمارهای مورد آزمایش اثر معنی داری بر درصد اجزای الشه جوجهداری  نداشت. پودر یوکا  اختالف معنی
 درصد پودر یوکا نتیجه بهتری در پارامترهای عملکرد از خود نشان داد. ٠٠/٠این آزمایش، سطح 

 های خونی، سیستم ایمنی، صفات الشه، جوجه گوشتییوکا شیدیگرا، متابولیت های کلیدی :واژه

 

 مقدم 
 های دارویی درهای آن در گوشت پرنده و ایجاد مقاومتاندههای محرک رشد در پرورش طیور به دلیل وجود باقیماستفاده از آنتی بیوتیک     

رت گرفته ها صوبیوتیکهای متعددی در جهت یافتن مواد جایگزین آنتیانسان، در اتحادیه اروپا ممنوع شده است. با توجه به این موضوع پژوهش
 ها با محیط زیست وتواند سازگار بودن آناند. دالیل آن میهاست. گیاهان دارویی یکی از مواردی هستند که اخیراً بسیار مورد توجه واقع شد

ملکرد و اند اثرات مفیدی بر عنداشتن اثرات جانبی و در برخی موارد ارزان بودن این مواد باشد. بطوری که برخی از این ترکیبات گیاهی توانسته
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شمالی  و متحده یاالتا غربی جنوب هایبیابان یبوم آگاواسه، خانواده از یعلف گیاهی (Yucca schidigera) یوکا گیاهسالمت طیور بگذارند. 
 درصد ماده خشک ساقه گیاه ٠٠(. ساپونین های استروئیدی ٠٠و ٣( که دارای دو جزء ساپونین )استروئیدی( و گلیکو میباشد )٠باشد )می یکمکز

سازد. واژه ساپونین از صابون مشتق شده است، زیرا این ماده مثل صابون نینی میین منابع ساپوتریکی از غنی( که آن را ٩شود )مییوکا را شامل 
یوکا از (. پودر ٢باشند )میزیرا هم در آب و هم در چربی محلول  ،ی طبیعی یا سورفکتانت هستندهاها شویندهکنندگی دارد. ساپونینخاصیت کف

ها (. ساپونین٠١باشد )یل خوراک مییب تبدیش سرعت رشد و بهبود ضراهلی شامل افزا آید. اثرات مفید در حیواناتمیساقه این گیاه بدست 
های گیاهی هبه وسیلة بسیاری از گون ،خوارها و جانوران گیاهترکیباتی فعال از نظر بیولوژیک هستند که به عنوان یک عامل دفاعی در برابر پاتوژن

رسی اثر سطوح متفاوت پودر یوکا شیدیگرا تجاری بر پارامترهای عملکردی و سیستم ایمنی و صفات (. هدف از این آزمایش بر٨شوند )میتولید 
 الشه جوجه های گوشتی بود.

 

 هامواد و روش
جوجه قطعه  ٠٥٠قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. در مجموع از تعداد  ٠٠تکرار و  ٥تیمار،  ٥این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با       

درصد  ٠٠/٠گوشتی مخلوط نر و ماده استفاده شد. تیمارها به شرح ذیل بودند: تیمار اول = شاهد )جیره پایه بدون افزودنی(، تیماردوم= جیره پایه+ 
 ٠٠٥/٠پایه+ درصد پودر یوکا و تیمار پنجم= جیره ٠٠/٠درصد پودر یوکا، تیمار چهارم= جیره پایه+  ٠٠٥/٠پودر یوکا، تیمار سوم= جیره پایه+ 

ی در های آزمایششود. جیرهدرصد پودر یوکا. پودر یوکا مورد استفاده در این طرح، محصول کشور آمریکا بود که به صورت تجارتی وارد ایران می
های رهها قرار گرفت. اجزای تشکیل دهنده و ترکیبات شیمیایی جیروزگی در اختیار جوجه ٠٥-٢٠روزگی و  ٠٠-٠٢روزگی،  ٠-٠٠سه مرحله 

گیری شدند شامل افزایش وزن بدن، هایی که در این آزمایش اندازهنشان داده شده است. شاخص ٠غذایی در دوره های مختلف پرورش در جدول 
( ٠٠٠٢ها طبق توصیه شرکت راس )مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، پاسخ های ایمنی سلولی و همورال و صفات الشه بود. احتیاجات جوجه

انجام شد. پرندگان هر تکرار در پایان هر دوره توزین شدند و از اختالف وزن  UFFDAها توسط نرم افزار جیره نویسی شد و تنظیم جیره تامین
گیری و محاسبه شد. ضریب تبدیل ابتدا و انتهای هر دوره، مقدار افزایش وزن در دوره مشخص شد. مصرف خوراک نیز در پایان هر دوره اندازه

از هر واحد  ،هاروزگی جوجه ٢٠گیری اجزای الشه، در سن های تلف شده محاسبه گردید. به منظور اندازهصحیح خوراک برای جوجهپس از ت
ساعت گرسنگی به منظور از بین بردن خطای حاصل از خوراک  ٢آزمایشی یک جوجه با میانگین وزنی نزدیک به میانگین پن انتخاب و پس از 

ردن، الشه ها، پشت و گگوارش، ذبح شدند. سپس پوست پرنده به همراه پر از الشه جدا شد و مقادیر وزنی محصول سینه، رانباقیمانده در دستگاه 
اندازه گیری و به صورت درصدی از  ٠٠٠/٠قابل مصرف، قلب، کبد، چربی حفره بطنی و دستگاه گوارش )خالی( توسط ترازوی دیجیتال با دقت 

از هر واحد آزمایشی  روزگی، ٢٠در سن ها، ور سنجش پاسخ سیستم ایمنی سلولی و حساسیت بازوفیلی پوستی جوجهوزن زنده بیان شد. به منظ
یک قطعه جوجه انتخاب و ضخامت پرده بین انگشت دوم و سوم پای چپ و راست آن توسط کولیس اندازه گیری و ثبت شد و پس از آن مقدار 

ها توسط سرنگ انسولین به پرده پای راست جوجه PBSمحلول  لیترمیلی ٠/٠( به پرده پای چپ و PHA-Pمحلول فیتوهمآگلوتینین ) لیترمیلی ٠/٠
، ضخامت پرده پا مجدداً به وسیله کولیس اندازه گیری شد و با بعدساعت  ٠٢و  ٠٠(. پس از تزریق، طی دو مرحله زمانی یعنی ٥تزریق شد )

 ید.استفاده از فرمول زیر، شاخص تورم محاسبه گرد

 
 

 
 
 

 =شاخص تورم( PHA-Pضخامت پرده پای چپ پس از تزریق  -)ضخامت اولیه پرده پای چپ -    

 ضخامت اولیه پرده پای راست( – PBS)ضخامت پرده پای راست پس از تزریق 

 



 

 

 
درصد  ٠٠از یک راس گوسفند نر خون گرفته شد و پس از چندین بار شستشو، محلولی با غلظت  SRBCجهت اندازه گیری پاسخ ایمنی علیه 

یک جوجه از هر واحد آزمایشی انتخاب و مقدار  روزگی، ٠٣ سن( آماده گردید. سپس در Phosphate buffered saline) PBSگلبول قرمز در 
روزگی از پرندگان مذکور خونگیری به عمل آمد و جهت  ٨٥میلی لیتر از خون تهیه شده در عضله سمت راست سینه پرنده تزریق شد. در سن  ٥/٠

 آغازین، رشد و پایانی هایدوره درپایه  غذایی یهاجیرهکیبات شیمیایی تر و دهنده تشکیل یاجزا -١ جدول

 اقالم خوراکی )%( زوزگی( ١-١١) آغازین روزگی( ١١-٤٢) رشد روزگی(٤٢-٢٤) پایانی

 ذرت ٠٣/٠٤ ٠٤/٩٣ ٦١/٠٤

 درصد( ٠٠) کنجاله سویا ١٦/٠٤ ٦٩/٩١ ٦٠/٩٤

 گندم ٦٤ ٦١ ٠٤

 سویا روغن ٩٥/٠ ٠٦/١ ٥١/١

 دی کلسیم فسفات ٦١/٦ ١٩/٦ ٠٠/٦

 سنگ آهک ٦٠/٦ ٤١/٦ ٣٣/٤

 طعام نمک ٠٠/٤ ٠٠/٤ ٠٤/٤

 لیزین هیدرو کلرید -ال ٠٣/٤ ٠٠/٤ ٠١/٤

 *معدنیمواد مکمل  ٠١/٤ ٠١/٤ ٠١/٤

 * مکمل ویتامینی ٠١/٤ ٠١/٤ ٠١/٤

 متیونین -دی ال ٠٠/٤ ٩٠/٤ ٩٠/٤

 ترئونین -ال ٤٦/٤ ٤١/٤ ٤٠/٤

 )%( ترکیب محاسبه شده   

 (kcal/kgانرژی قابل متابولیسم ) ٩٤٤٤ ٩٦٤٤ ٩٠٤٤

 پروتئین خام  ٠٩ ١/٠٦ ١/٦٣

 کلسیم  ٣١/٤ ٦٥/٤ ٥٣/٤

 فسفر قابل دسترس  ٠٦/٤ ٠٩/٤ ٩٣/٤

 لیزین  ٠٠/٦ ٠٣/٦ ٦١/٦

 متیونین  ١١/٤ ١١/٤ ١٤/٤

 متیونین+ سیستین  ٣٦/٤ ٣٣/٤ ٣٦/٤

 ترئونین  ٣٥/٤ ٦٦/٤ ٥٦/٤

 ٠١٤٤المللی؛ کوله کلسیفرول، واحد بین ٦٦٤٤، Aکرد: ویتامین مکمل ویتامینی و مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم از جیره مقادیر زیر را تأمین می* 

 ٠رم؛ ریبوفالوین؛ گمیلی ١/٦ گرم؛ تیامین،میلی ٤٦/٤، B٦٠گرم؛ ویتامین میلی ٠/٠، K٩المللی؛ ویتامین واحد بین ٦٦، Eالمللی؛ ویتامین واحد بین

میلی گرم ؛کولین   ٦گرم؛اسید پنتوتنیک ،میلی ١/٠گرم؛ پیرودوکسین، میلی ٦١/٤بیوتین،  گرم؛میلی ١/٤میلی گرم؛ اسید فولیک،  ٩١گرم؛ نیاسین ، میلی

گرم؛ آهن، میلی ١گرم؛ مس، میلی ٣/٤گرم؛ ید، میلی ٠/٤گرم؛ سلنیوم، میلی ٥١گرم؛ منگنز، میلی ١١گرم؛  روی، میلی ٦٣٤گرم بتائین، میلی ١٤کلراید، 

 گرممیلی ٥١



 

روزگی مجدداً خونگیری به عمل آمد و  ٢٠ن ها تزریق گردید. سرانجام در سمیلی لیتر خون گوسفندی آماده شده به آن ٥/٠ایجاد چالش ثانویه 
ها به آزمایشگاه ارسال شد. تجزیه آماری داده G (IgG) و ایمنوگلوبین M(IgM)  (، ایمنوگلوبینIgTگیری ایمنوگلوبین کل )ها برای اندازهنمونه

 درصد صورت گرفت. ٥توکی در سطح معنی داری ها با استفاده از آزمون انجام شد و مقایسه میانگین GLMو رویه  SAS(9.1)افزار توسط نرم
 

 

 نتایج و بحث
و سطوح مختلف پودر یوکا اثری بر آن نداشت. ضریب  نتایج نشان داد که مصرف خوراک در طول دوره پرورش تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت

باالترین ضریب  ،درصد پودر یوکا ٠٠٥/٠ار شاهد و تیمار به این صورت که تیم، (P<0/05) تبدیل غذایی در دوره رشد تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت
در  تنها(. افزایش وزن روزانه و میانگین وزن زنده هم ٠)جدولدار داشتند اختالف معنی درصد پودر یوکا ٠٠/٠و با تیمار  تبدیل غذایی را داشتند

 ٠٠٥/٠یوکا،  باالترین وزن زنده و افزایش وزن روزانه را داشت، که با تیمار  پودر درصد ٠٠/٠. سطح(P<0/05) دوره رشد اختالف معنی دار داشتند
در بین سطوح مختلف پودر یوکا، . (٨)جدولدار وجود نداشت دار داشت، اما با تیمار شاهد و سایر تیمارها تفاوت معنیاختالف معنی درصد پودر یوکا

 عملکرد از خود نشان داد. درصد پودر یوکا، نتیجه بهتری در پارامترهای ٠٠/٠سطح 
 

 

 های گوشتی در سنین مختلفبر مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوج  سطوح مختلف پودر یوکا شیدیگرااثر  -٢جدول

 
 تیمار

 ضریب تبدیل غذایی میانگین خوراک مصرفی )روز/جوجه/گرم(     

٠-٢٠ ٠٥-٢٠ ٠٠-٠٢ ٠-٠٠ ٠-٢٠ ٠٥-٢٠ ٠٠-٠٢ ٠-٠٠ 

 ٧٥/٠ ٠٧/٠ a٢٠/٠ ٠٣/٠ ٩٠/٩٧ ٠٥/٠٥٨ ٠٠/٣٠ ٧٧/٠٢ شاهد

 ٣٠/٠ ٢٥/٠ b٨٨/٠ ٠٠/٠ ٨٣/٩١ ٠٥/٠٥٠ ٨٠/٣٠ ٣٩/٠٨ درصد پودر یوکا  ٠٠/٠

 ٣٣/٠ ٥٨/٠ ab٨٧/٠ ٠٩/٠ ١١/٩١ ٠٢/٠٥٢ ٩٥/٧٧ ٢٣/٠٨ درصد پودر یوکا ٠٠٥/٠

 ١٩/٠ ٠٨/٠ ab٨٧/٠ ٠٠/٠ ٠٨/٩٧ ٣٠/٠٥١ ١٩/٧١ ٣٠/٠٨ درصد پودر یوکا ٠٠/٠
 ٣٢/٠ ٢٠/٠ a٢٠/٠ ٠٠/٠ ٧٩/٩٢ ٠٥٨ ٥٨/٧٥ ٢٢/٠٨ یوکادرصد پودر  ٠٠٥/٠

 های گوشتیبر میانگین وزن زنده و افزایش وزن روزان  )گرم( جوج  پودر یوکا شیدیگراسطوح مختلف اثر  -٣جدول 

 
 تیمار آزمایشی

 گرم(پرنده/افزایش وزن روزانه )               گرم(جوجه/میانگین وزن زنده )      

 روزگی٠ -٢٠ روزگی٠٥ -٢٠ روزگی٠٠ -٠٢ روزگی٠ -٠٠ روزگی٢٠ روزگی٠٢ روزگی٠٠

 ٧٣/٥١ ٠٠/٧٢ ab٠٩/٥٧ ٣٢/٠٠ ١٠/٠٢٠٧ ab٧٠/٠٠١٩ ٢/٠٧٠ شاهد
 ٢١/٥٨ ٠٨/١٢ a٢٠/١٠ ٥٥/٠٠ ١٥/٠٠٣٩ a٠٣/٠٠٠٩ ٧/٠٥٧ درصد پودر یوکا  ٠٠/٠

 ٨٧/٥٠ ١٠/١٢ ab٧٢/٥١ ٢٢/٠٠ ٠١/٠٠٢٢ ab٩٧/٠٠٥١ ٩/٠٥١ درصد پودر یوکا ٠٠٥/٠
 ٢٠/٥٧ ٣٠/٧٧ ab٧٥/٥٥ ١٠/٠٠ ٠/٠٢٥٧ ab٨٠/٠٠٥١ ٢/٠٥٣ درصد پودر یوکا ٠٠/٠

 ٣٩/٥٠ ٥٠/١٢ b٧٢/٥٨ ٨٨/٠٠ ٣٠/٠٠٠٢ b٧٥/٠٠٠٨ ٢/٠٥٥ درصد پودر یوکا ٠٠٥/٠
SEM ٠٠٣/٨ ٥٥٥/١ ٢٣٥/٠ ٢٠٩/٠ ٢٠٩/٠٠٧ ٠٣٥/٠٠ ٠٠٧/٢ 

P value ٥٩/٠ ٢٢/٠ ٠١/٠ ٠٩/٠ ٥٩/٠ ٠١/٠ ٠٠/٠ 

 .(P<0/05) باشندمی دار معنی اختالف یدارا غیرمشترک باحروف ستون هر یها میانگین



 

های شاهد هایی که یوکا دریافت کرده بودند به طور معنی داری از جوجهروزگی جوجه ٠٣( گزارش کردند، در سن ٠٩٣٠همکاران ) جانستون و

یوکا بر  اپونینتواند ناشی از تأثیر ساما درصد تلفات و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارها معنی دار نبود. افزایش وزن بیشتر می ؛تر بودندسنگین

( نیز گزارش کردند میانگین افزایش وزن ٠٠٠٥همکاران ) ساهو و (.٠٠در طول دوره رشد باشد )و افزایش قابلیت هضم خوراک دستگاه گوارش 

چیک  (.٠٥، اما مصرف خوراک تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت )(P<0/05)داری بیشتر از شاهد است ننده یوکا به طور معنیدر گروه مصرف ک

با  نیز(. در این پژوهش ١شود )( گزارش کرد میزان باالی مقادیر ساپونین در جیره، به دلیل مزه تلخ آن، موجب کاهش مصرف خوراک می٠٩٩١)

با دار نبود. آماری معنی از نظراما  یافتشاهد کاهش تیمار و متعاقب آن افزایش سطح ساپونین، مصرف خوراک نسبت به افزایش سطح پودر یوکا 

 ها وجود دارد. احتمال کاهش مصرف خوراک در مقادیر باالی پودر یوکا در جیره غذایی جوجه ،این نتایج توجه به

های گوشتی نداشتند. ساهو ها و اجزای الشه جوجهداری بر وزن اندامهای آزمایشی اثر معنیشود، تیمارمشاهده می ٢همانطور که در جدول شماره 

، اما در اجزای (P<0/05)د شاهد بوتیمار ( گزارش کردند درصد سینه و الشه قابل مصرف در گروه مصرف کننده یوکا باالتر از ٠٠٠٥و همکاران )

ی گوشتی یوکا به جیره جوجه مرغ هاگیاه افزودن عصاره  ( تأثیر٠٠٠٠)(. الندین ٠٥اهده نشد )داری مشها، اختالف معنیدیگر الشه، همچون ران

د. وشمی هاکاهش چربی بطنی جوجه باعثی گوشتی هارا مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه نشان داده شد که عصاره یوکا در جیره جوجه مرغ

کیل میسل با ی تشی الزم برای صفراوها بر کاهش قابلیت دسترسی اسیدهادلیل اثرات ساپونیناین تأثیر بر چربی محوطه شکمی احتماالً به 

در این پژوهش هم با افزایش سطح یوکا در جیره، مقدار چربی  (.٢باشد )میو در نتیجه کاهش جذب لیپیدها از دستگاه گوارش ی چرب اسیدها

 داری با شاهد نداشت.بطنی، متناسب با آن کاهش یافت، اما تفاوت معنی

 (زنده وزن درصد حسب بر) روزگی٤٢ سن در گوشتی هایجوج  الش  اجزای و هااندام وزن میانگین بر شیدیگرا یوکا پودر مختلف سطوح اثر -٤ جدول

 خالی دستگاه گوارش قلب چربی بطنی کبد الشه قابل مصرف پشت+گردن سینه هاران تیمارهای آزمایشی

 ٩٩/٢ ٥٠/٠ ٨٢/٠ ٧٠/٠ ٥٣/١٣ ١٣/٠٠ ٣٣/٠٧ ٠٠/٠٠ شاهد
 ٩١/٢ ٥٠/٠ ٠٠/٠ ٧٠/٠ ٩١/١٧ ١٠/٠٠ ٢٠/٠٧ ٩٢/٠٩ درصد پودر یوکا  ٠٠/٠

 ٩٠/٢ ٥٠/٠ ٠٥/٠ ٧٩/٠ ٥٥/١٣ ٧١/٠٠ ٨٠/٠٣ ٥٠/٠٩ درصد پودر یوکا ٠٠٥/٠
 ٩٣/٢ ٥٠/٠ ٠٠/٠ ٧٢/٠ ٣٥/١٣ ١٠/٠٠ ٠٥/٠٣ ٠٠/٠٠ درصد پودر یوکا ٠٠/٠

 ١٨/٢ ٥٨/٠ ٩٥/٠ ٩٠/٠ ٧٠/١٣ ٥٠/٠٠ ٧٣/٠٣ ٢٠/٠٩ درصد پودر یوکا ٠٠٥/٠
SEM ٠٩٧/٠ ٠٠٢/٠ ٠٢١/٠ ٠٧١/٠ ١٨٠/٠ ٢٢٠/٠ ١٢٣/٠ ٠٣٨/٠ 

P value ١٧/٠ ١٩/٠ ٠٧/٠ ٣٩/٠ ١٣/٠ ٩٩/٠ ١٧/٠ ٠٩/٠ 

 .(P<0/05) باشندمی دار معنی اختالف یدارا غیرمشترک باحروف ستون هر یها میانگین

 

فقط در زمان چالش اولیه و در میزان  ،SRBCها در پاسخ علیه شود، ایمنی همورال جوجهمشاهده می ٥طور که در جدول ن: هماسیستم ایمنی

دار داشتند، اما در اختالف معنی ،درصد پودر یوکا ٠٠٥/٠و  ٠٠/٠درصد پودر یوکا با تیمار  ٠٠/٠و تیمار  (P<0/05)دار بود معنی Mایمنوگلوبین 

 یدارا تفاوت معنیها بین تیمارهمشاهده نگردید. در مورد سیستم ایمنی سلولی و پاسخ حساسیت بازوفیلی پوستی جوجه یدارسایرین اختالف معنی

SEM ٠٠٠/٠ ٠٨٠/٠ ٠٠٧/٠ ٠٠٠/٠ ٧٢٠/٠ ٥٧٩/٨ ١٣٥/٠ ٨٢١/٠ 

P value ٧٠/٠ ٥٠/٠ ٠٥/٠ ١٠/٠ ٧٣/٠ ٣٥/٠ ٠٠/٠ ٠٣/٠ 

 .(P<0/05) باشندمی دار معنی اختالف یدارا غیرمشترک باحروف ستون هر یها میانگین



 

 ایمنی سیستم عملکرد بر هاساپونین اتتأثیر با رابطه در شواهد کافی حاضر حال درتا جایی که نویسندگان اطالع دارند، (. ١)جدول نشدمشاهده 

 راستا این در متنوعی تعابیر ولی است نگرفته قرار شناسایی مورد واضح صورت به ایمنی سیستم بر هاساپونین تقویتی . مکانیسم عملکردوجود ندارد

تیمارهای یوکا و شاهد مشاهده نکردند اما در تست داری بین ، تفاوت معنیSRBC( در چالش اولیه علیه ٠٨٩٨(. رنجبر و همکاران )٨وجود دارد )

 (.٠ها بیشتر بود )در آنپا داری داشتند و ضخامت پوست تیمارهای یوکا با شاهد اختالف معنی ،فیتوهمآگلوتینین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزگی ٤٢روزگی و  ٣٥گوشتی در سن هایجوج  ایمنوگلوبین سطح بر شیدیگرا یوکا پودر مختلف سطوح اثر  -٥جدول

 آزمایشی تیمارهای
 شاهد

درصد  ٠٠/٠

 پودر یوکا

درصد  ٠٠٥/٠

 پودر یوکا

درصد  ٠٠/٠

 پودر یوکا

درصد  ٠٠٥/٠

 پودر یوکا
SEM P value 

        روزگی ٨٥

IgG ٠٩/٠ ٧٠٩/٠ ٠/٥ ٢/١ ٥ ٢/٢ ٢/٢ 

IgM ab٠ a٢/٠ ab٠ b٠/٠ b٠٨/٠ ٠١٣/٠ ٢/٠ 

IgT ٧٠/٠ ١٨٥/٠ ١/١ ١/٧ ٧ ٣/١ ٢/١ 

        روزگی ٢٠

IgG ٣٠/٠ ٧٨١/٠ ٠/٥ ١ ٣/٢ ٢/٥ ٧٥/٥ 

IgM ٠٠/٠ ٠٥٠/٠ ٢/٠ ٠/٠ ٣/٠ ٢/٠ ٠ 

IgT ٧٩/٠ ٧٠١/٠ ١/٥ ٠/١ ١/٥ ٣/٥ ٧٥/١ 

 .(P<0/05) باشندمی دار معنی اختالف یدارا غیرمشترک باحروف هر ردیف یها میانگین

 گوشتی هایجوج  در پا انگشتان بین پرده ضخامت افزایش بر شیدیگرا یوکا پودر مختلف سطوح اثر  -٦ جدول

درصد پودر  ٠٠/٠ شاهد تیمارهای آزمایشی
 یوکا

درصد  ٠٠٥/٠
 پودر یوکا

درصد  ٠٠/٠
 پودر یوکا

درصد  ٠٠٥/٠
 پودر یوکا

SEM Pvalue 

 ٩٥/٠ ٠٨٨/٠ ٠٠/٠ ٠٧/٠ ٠٨/٠ ٩٩/٠ ٠٥/٠ ساعت بعد تزریق٠٠شاخص تورم 

 ٢٢/٠ ٠٢١/٠ ٢٨/٠ ٠٠/٠ ٢٥/٠ ٣٧/٠ ٠٠/٠ ساعت بعد تزریق٠٢شاخص تورم 

 .(P<0/05) باشندمی دار معنی اختالف یدارا غیرمشترک باحروف ردیف هر یها میانگین
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