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 چكيده

، 308قطعه ج جۀ گ  نی یا یۀ راس   200اثر ا زوزن عاارۀ آبی بازرنج  یه زر آب آ امیدنی بر پایف ایمنی و عملکرز با این از  از 
 2و  5/1، 1، 5/0 اد  مقاازیر صا ر ) ااهد(،     پرند  زر هر تکرار برریی  10زر قالب طرح کامالً تااز ی با پنج تیمار، کهار تکرار و 

های آزمایشی قرار گر ت  پایاف   روز زر اخنیار گرو  42مدت  لینر زر لینر، عاارۀ آبی بازرنج  یه به آب آ امیدنی اضا ه  د و به میلی
زورۀ پارورش   22و  8ای ( زر روزهSRBCزرصد گل  ل قرمز گ ی ند )25لینر محل ل  میلی 1/0ها، با تزریق  ایمنی ه م رال زر ج جه

پارورش ایمنای یال لی باا تزریاق       16برریای  اد  زر روز    42و  35، 28، 21باازی بار علیاه آن زر روزهاای      گیاری آننای   و انداز 
روزانه و ا زایس وزن روزانه تحت تاأثیر یاط ح گ نااگ ن     خ راس مارف زاخل پ یت بال، ارزیابی  د  میانگین   ین هماگل تینین به

لینر عاار  زر هر لینر آب آ اامیدنی زریا ات کرزناد، ضاریب      میلی 2و  5/1ازرنج  یه قرار نگر ت  پرندگانی که مقازیر عاارۀ آبی ب
پارورش، زر   42و  35، 28، زر روزهاای  SRBCباازی تاام علیاه     (  عیار آننی>05/0Pت دیل کمنری زر زورۀ ر د و کل زور  زا نند )

پرورش، عیار  28(  زر روز >05/0Pبازرنج به زریا ت کرزند، باالتر از پرندگان  اهد ب ز ) پرندگانی که زر آب آ امیدنی خ ز عاارۀ
IgG  ( 05/0زر پرندگانی که عاارۀ بازرنج  به زریا ت کرزند، باالتر از پرندگان  اهد با زP<  زر روزهاای  )پارورش، عیاار    35و  28
IgM  لینر عاارۀ با میلی 2و  5/1، 1زر پرندگانی که مقازیر( 05/0زرنج  یه زریا ت کرزند، بیشنر ب زP<    ننایج حاصال نشاان زاز کاه  )

های گ  نی، ضمن کاهس ضاریب ت ادیل، م جاب     لینر زر لینر آب آ امیدنی ج جه میلی 5/1ا زوزن عاارۀ آبی بازرنج  یه به میزان 
   ز  به  ز  عالیت ییتنم ایمنی ه م رال می

  ، ییتنم ایمنی، عملکرز، نعناعیان بازرنج  یه، ج جۀ گ  نی ها: واژه كلید
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 مقدمه

هایت زر یرایر جهان از گیاهان زارویی برای تق یت  قرن

  ز  بعمی گیاهان زارویی و  ییتنم ایمنی بدن این از  می

ت انند عملکرز ییتنم ایمنی را ا زایس  های آنها، می عاار 

زهند  بیشنر تحقیقات گیاهان زارویی روی ارزیاابی جاامع   

 (  26تأثیرات آنها بر ییتنم ایمنی بدن منمرکز  د  ایت )

تاارین  از قاادیمی (Melissa officinalisبازرنج  یااه )

( ایات  Lamiaceaeگیاهان زارویی و از خان ازۀ نعناعیاان ) 

(  13یااااله زارز ) 2000( و ایااان از  از آن یاااابقه  16)

 اد  باا ایان از  از گیاا  بازرنج  یاه روی       تحقیقات انجام

بخشاای، ضاادزرزب زن،  هااای حیاا انی تااأثیرات آرام  ماادل

( را 20اکتایدانی و ضادالنهابی )   (، آننای 1آورب زن ) خ اب

نشااان زاز  ایاات  عاااارۀ آباای ایاان گیااا  خا صاایات   

 های نی کایل، آن ل آنزا، میکتا   ضدویرویی علیه ویروس

( و همچناین زارای خاصایت   11زارز ) خاال  تبو  اکتیناو

 (  25و  20ضدمیکروبی ایت )

هاای ر اد گیااهی ازطریاق تاأثیر بار زیانگا          محرس

گ ارش و خاصیت ضدمیکروبی، ضامن به ا ز ایان از  از    

ماا از مغااذی و ا اازایس ر ااد، م جااب به اا ز ایمناای زر  

  (  بازرنج  یاه  عالیات  11 ا ند )  های گ  انی مای   ج جه

( و ایااایدرزمارینیک و 20اکتااایدان قااا ی زارز )  آننااای

زرنج  یاااه خااا اص ایااایدکا ئیک م جااا ز زر گیاااا  با

ها ازطریاق تق یات    اکتیدان (  آننی10اکتیدانی زارند ) آننی

هاای اکتایداتی  و همچناین     ییتنم ز اعی بدن علیه تانس 

هااای غشاااا و ح ااظ  جلاا گیری از پراکتیدایاای ن کرباای

غشای یل ل، مانع از تمعیف ییتنم ایمنای بادن     ییالی ت

ایمنای   (  اثر ما ت عاارۀ آبای بازرنج  یاه بار   6  ند ) می

(  هدف 8یل لی و ه م رال زر م ش مشاهد   د  ایت )

از انجام پژوهس حاضر، برریی اثر عاارۀ آبی بازرنج  یه 

هاای ایمنای ه ما رال و     بر عملکرز، ص ات ال اه، پایاف  

 های گ  نی ایت  یل لی زر ج جه

 ها روش مواد و

قطعه ج جاۀ گ  انی یا یۀ     200این تحقیق با این از  از 

گارم )مخلا ط نار و     46±8/0میانگین وزنای  با  308راس 

ماز ( زر قالب طرح کامالً تااز ی باا پانج گارو  )تیماار(،     

پرند  زر هر تکرار انجام  د  عاارۀ آبی  10کهار تکرار و 

بازرنج  یه از مرکز باغ گیاهان زارویی همادان وابتانه باه    

وزارت جهازکشاورزی تهیاه  اد  عااارۀ ماذک ر حااوی      

لینر عاار  برحتب گالیک ایید،  میلی میکروگرم زر 7200

لینار   میکروگارم زر میلای   12900 نل تام )روش تقطیار( و  

 عاارۀ میزان  الون ئید برحتب کاتچین ایت  

روز، مقااازیر صاا ر  42ماادت  تیمارهااای آزمایشاای بااه 

لینر زر هر لینر آب آ امیدنی،  میلی 2و  5/1، 1، 5/0) اهد(، 

رزند  کلیۀ  ارایط محیطای   عاارۀ آبی بازرنج  یه زریا ت ک

ازق یاال زرجااۀ حاارارت، رط باات، برنامااۀ واکتینایاای ن و  

هاا زر طا ل زورۀ پارورش یکتاان      ن رزهی برای تمام گرو 

ها به آب و غذای کا ی آزازانه  ب ز  زر تمام ط ل زور  ج جه

های غاذایی بار پایاۀ یرت و کنجالاۀ      زینریی زا نند  جیر 

 اد  یا یۀ    ز مغذی ت صیهاحنیاجات م ای یا و برای تأمین 

 (   1)جدول تنظیم  دند   308راس 

زر پایان هر ه نه، پرنادگان تا زین و ماارف خا راس     

روزانه، ا زایس وزن روزاناه، و ضاریب ت ادیل خ راکشاان     

های ییتنم ایمنی ه م رال،  محای ه  د  برای ارزیابی پایف

( و تعیااین عیااار SRBCاز تزریااق گل اا ل قرمااز گ یاا ند ) 

علیه گل  ل قرمز گ ی ند و انجام  IgMو  IgGی تام، باز آننی

 22و  8آزمایس هماگل تینایی ن ایان از   اد  زر روزهاای    

زرصد گل  ل 25لینر از محل ل  میلی 1/0زورۀ پرورش، میزان 

ها تزریق  د   قرمز زر با ر  ت ات به عملۀ یینۀ تمام ج جه

زورۀ پااارورش ازطریاااق   42و  35، 28، 21هاااای  زر روز

   دن خا ن، یارم   گیری انجام  د  بعد از لخنه دبال خ نوری

آوری  زقیقه( جماع 10مدت  به 3000کمک یاننری ی ژ )زور  به

 زرجۀ یلتی س یخیر   د    -20و زر زمای 
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 شده های گوشتی و مواد مغذی تأمین غذایی جوجه ۀ. تركیب جیر1جدول 

زرصد( 77گرم، روی )اکتید روی  25زرصد( 20ن گرم، آهن )ی ل ات آه 16زرصد( 62  هر کیل گرم مکمل م از معدنی حاوی: منگنز )اکتید منگنز 1
 گرم 2زرصد( 1گرم و )یلنی م  16/0زرصد( 62گرم، ید )کلتیم یدات  4زرصد( 25گرم، م  )ی ل ات م   11

 B6 گارم، ویناامین   18/0زرصادB1 (8/98  )گارم، ویناامین    4/0المللای بار گارم(     بین دواح 500000) Aوینامینی حاوی وینامین  مکملگرم کیل هر   2
المللی بر  واحد بین E (500گرم، وینامین  4/0المللی بر گرم(  واحد بین 500000) D3گرم، وینامین  15/0زرصدB12 (1 )گرم، وینامین  3/0زرصد( 5/98)

 گرم 5/0 زرصدH2 (2)وینامین  ، وگرم 3زرصدB5 (99 )گرم، وینامین  125/0زرصدB9 (80 )گرم، وینامین  4/0زرصدK3 (50 )گرم، وینامین  6/3گرم( 

 ترکیب جیر  )زرصد(
 های پرورش  زور  

  
 آغازین

 زگی(رو14-1)

 ر د
 روزگی(28-15)

 
 پایانی

 روزگی(42-29)

 34/49  96/50  53/50   زانۀ یرت

کنجالۀ ی یا 
 (CPزرصد=44)

 گگگ

  52/37  1/32  79/27 
 00/15  00/10  00/5   گندم 

 89/3  79/2  14/2   روغن مایع
 97/0  01/1  23/1   یالین مایتین

 60/1  67/1  90/1   کلتیم  ت ات زی
 10/0  10/0  10/0    یرینج ش 

 32/0  33/0  34/0   نمک طعام
 25/0  25/0  25/0   1مکمل معدنی

 25/0  25/0  25/0   2مکمل وینامینه
 05/0  06/0  09/0   ترئ نین

 25/0  27/0  36/0   ال منی نین زی
 19/0  21/0  29/0   لیزین هیدروکلراید ال

     د  م از مغذی محای ه

 2900  3000  3100  (Kcal/kg)مناب لیتم  انرژی
 50/18  00/20  00/21   پروتئین )زرصد(
 82/0  86/0  01/1   کلتیم )زرصد(

 41/0  43/0  48/0   ت ر قابل جذب )زرصد(
 38/0  38/0   38/0  پناییم )زرصد(
 15/0  15/0  15/0  کلراید )زرصد(
 15/0  15/0  15/0  یدیم )زرصد(

 00/1  21/1  39/1  زرصد(آرژنین )
 06/1  18/1  37/1  لیزین )زرصد(

 83/0  90/0  03/1  منی نین + ییتنئین )زرصد(
 72/0  79/0  90/0  ترئ نین )زرصد(

 17/0  19/0  23/0  تریپن  ان )زرصد(
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، بااا روش SRBCعلیااه   IgGبااازی تااام و عیااار آنناای

کاارزن  (  باارای غیر عااال12تعیااین  ااد ) هماگل تینایاای ن

زقیقه  30مدت  گشایی به ها پ  از یف ییتنم کمپلمان، یرم

ها باه   زرجۀ یلتی س نگهداری و یپ  یرم 56زر زمای 

زو بخااس تقتاایم  اادند  بخااس اول باارای تعیااین عیااار  

ایان از    IgGزی تام و بخس زوم برای تعیاین عیاار   با آننی

زر  IgGو تعیاین عیاار    IgMکارزن   منظ ر غیر عاال   د  به

مرکاپن اتاان ل  -2زرصاد  4/1هاا، محلا ل    بخس زوم نم نه

(Sigma, St, Louis Mo, USA) صا رت   زر با ر  ت ات به

زقیقاه زر   30مادت   )حجمی( با یرم مخل ط  د و باه  1:1

 امارۀ اولاین     (12)ی س یخیر   اد  زرجۀ یلت 37زمای 

زرصد آگل تینایی ن زر آن صا رت گر ات    50ای که  گ ز 

یاززا ات  اد  ننیجاۀ ما ات      2برایاس لگارینم بر م ناای  

هاای حااوی    زرصد از گا ز   50وقنی ایت که حداقل زر 

SRBC   آگل تینایاای ن مشاااهد   اا ز  از ت اضاال عیااار ،

، عیاار  SRBCم علیه تابازی  آننیاز عیار  Gایم ن گل ب لین 

  منظا ر ارزیاابی پایاف    باه . محای ه  د Mایم ن گل ب لین 

زورۀ پرورش، از هر تکارار یاه    16ایمنی یل لی، زر روز 

 1/0گااذاری پااا، مقاادار  پرنااد  اننخاااب و بعااد از  اامار  

) ارکت   گرم  ین هماگل تینین محل ل یک میلیلینر از  میلی

 ر تا ات یاالین باه    لینار با  زر یک میلیبهارا شان، ایران( 

 1/0هاا تزریاق  اد  یاپ       کین پ ینی بال رایت ج جه

عن ان  اهد به کاین   لینر محل ل با ر  ت ات یالین به میلی

 24پ ینی بال ک  تزریق  د  ضخامت پ یت بال پ  از 

منار   میلای  01/0ویایلۀ کا لی  باا زقات      یاعت، به 48و 

گیااری  ااد   اااخص تحریااک میناا ژن از ت اضاال  انااداز 

و ضاخامت محال   با ر ت ات یالین مت محل تزریق ضخا

زر پایان زور ، از  .(12محای ه  د )  ین هماگل تینینتزریق 

تارازوی  هر تکرار زو ج جه اننخاب و پا  از تا زین باا    

کشنار  ادند  یاپ  وزن ال اه،     گرم( 1/0زقت زیجینال )

گیری و وزن نتا ی   یینه، ران، ک د، ب رس و تیم س انداز 

ت نت نی از وزن زند  محای ه  د  وزن نتا ی  ص ر آنها به

 ص رت نت نی از وزن ال ه محای ه  د  یینه و ران به

و رویاۀ مادل    SASا زار آماری  های حاصل، با نرم زاز 

هاا   خطی عم می برایاس مدل آماری زیر تجزیه و میانگین

ای زانکان باا یکادیگر مقایتاه  ادند        با آزم ن کندزامناه 

(05/0P<  ) 

(1    )         Yij Ti Eij 

میانگین   μمشاهدۀ مرب ط به ص ت،  Yijزر این رابطه: 

 ماند  ایت  اثر باقی  Eijاثر تیمار، و    Tiص ت، 

 

 نتایج و بحث

روزانه و ا زایس وزن روزاناه تحات تاأثیر     خ راس مارف

یط ح گ نااگ ن عااارۀ آبای بازرنج  یاه قارار نگر ات       

روزگاای( و کاال زورۀ 15-28د )(  زر زورۀ ر اا2جاادول )

لینر زر لینار   میلی 2و  5/1پرورش، پرندگانی که آب حاوی 

عاار  زریا ت کرزند، ضریب ت دیل کمنری زر مقایته باا  

 ( >05/0Pتیمار  اهد زا نند )

خ راکی  گیاهان زارویی تأثیر کندانی زر ا زایس خ ش

یاایدرزمارینیک ترکیااب  نلاای ا(  3غااذای طیاا ر ندارنااد )

همچنین مازۀ  اراوان  ۀ گیا  بازرنج  یه و رزماری و برجتن

(  ا ازوزن  25)م ج ز زر خان از  گیاهاان نعناعیاان ایات    

گارم   میلی 70زرصد پ زر برگ نعناع و آویشن زنائی و 2/0

منن ل و تیم ل زر هر کیل گرم جیر ، بار عملکارز ت لیادی    

های گ  نی ی یۀ راس، اثری بار ماارف خا راس     ج جه

الکلی  ا زرصد عاارۀ آبی 2/0مارف همزمان  ( 19)ندارند 

زرصد پ زر گل 1همرا   گیا  بازرنج  یه زر آب آ امیدنی به

میخک زر جیر  اثری بر مارف خ راس ندارز ولی ا زایس 

 ( 15)بخشااد  روزگاای را به اا ز ماای14هااا تااا  وزن ج جااه

ک هی به میزان  یازی پ زر زو گیا  بازرنج  یه و پ نۀ مکمل

زاری بار   معنای اثار  ه نگی 14ل گرم جیر  تا گرم زر کی 10

 ( 9ا زایس وزن روزانه ندا ت )
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ا زوزن گیا  بازرنج  یاه زر یاط ح صا ر،     زر تحقیقی

گرم زر کیل گرم جیر  باعاث ا ازایس وزن و    10و  5، 5/2

هاای گ  انی  اد     به  ز ضریب ت دیل خ راس زر ج جاه 

زنجا ش،  تغذیۀ گیاهان زارویی )رزماری، آویشن، مر  (14)

 اد  از آنهاا زر    هاای ایانخراج   پ نه و ب مازران( و ایان 

باعث به  ز ضریب ت دیل زرصد جیر ،  1و  1/0های  غلظت

(  اخنالف زر 7روزگی  د )28تا  7ها از  خ راس زر ج جه

م قعیت جغرا یایی محل رویس گیاهان، تغییارات  االی،   

روش هاا ایی، زمااان برزا اات،  اارآوری، و   و  اارایط آب

ت انند یا ب   گیری از منغیرهای مهمی هتنند که می ر عاا

 ( 21  ند ) ت اوت زر ننایج 

ننایج مرب ط به مقایتۀ یط ح گ نااگ ن عااارۀ آبای    

نشاان زاز   اد     3بازرنج  یه بر ص ات ال اه زر جادول   

ایت  اثر تیمارهای آزمایشی بر بازز  ال ه، وزن نت ی یینه 

 ی ک اد، طحاال،   و ران )نت ت باه وزن ال اه( و وزن نتا   

ب رس  ابریتی س و تیما س )زر مقایتاه باا وزن زناد (     

(  مارف مکمل گیا  بازرنج  یه به 3جدول ) زار ن  ز معنی

( و مخلا ط عااارۀ   9گارم زر کیلا گرم جیار  )    10میزان 

زرصاد   1همارا  مکمال    زرصد بازرنج  یه به2/0الکلی  ا آبی

بادن نادارز   های  زاری بر وزن اندم میخک اثر معنی پ زر گل

ص رت پ زر و ایان   (  ترکی ات زارای منشأ گیاهی به15)

های گ  انی   های زرونی زر ج جه اثری بر وزن نت ی اندام

 ( 17ندارز )

اثر یط ح گ ناگ ن عاارۀ آبی بازرنج  یه بر عیارهای 

، 21زر روزهاای   IgMو  SRBC ،IgGبازی تاام علیاه    آننی

 اد  ایات  زر    ارائاه  4پرورش زر جادول   42و  35، 28

روزگی اثر یط ح گ ناگ ن عاارۀ آبی بازرنج  یاه بار   21

زار ن  ز   معنی IgMو  SRBC ،IgGبازی تام علیه  عیار آننی

ا زوزن یط ح گ ناگ ن عاارۀ آبی بازرنج  یه زر روزهای 

باازی تاام    پرورش م جب ا زایس عیار آننای  42و  35، 28

 IgGعیار  پرورش، 28(  زر روز >05/0P د ) SRBCعلیه 

زر پرندگانی که عاارۀ بازرنج  به زریا ت کرزند، باالتر از 

 35و  28(  زر روزهااای >05/0Pپرناادگان  اااهد باا ز )  

 2و  5/1، 1زر پرنادگانی کاه مقاازیر     IgMپرورش، عیاار  

لینر عااارۀ بازرنج  یاه زریا ات کرزناد، بیشانر با ز        میلی

(05/0P< ) 

 
 های داخلی )نسبتی از وزن زنده( و وزن نسبی اندامبازده الشه  بر بادرنجبویه در یک لیتر آب آشامیدنیآبی عصارۀ  . اثر سطوح مختلف3جدول 

 تیم س ب رس  ابریی س طحال ک د *ران *یینه ال ه  بازز  تیمارها

 41/0 19/0 12/0 97/1 28/31 35/40 22/65  اهد

 47/0 18/0 14/0 15/2 67/31 64/38 13/64 لینر میلی 5/0

 40/0 18/0 10/0 89/1 20/30 56/39 85/65 لینر میلییک 

 37/0 17/0 14/0 04/2 30/30 17/40 43/65 لینر میلی 5/1

 43/0 20/0 13/0 17/2 52/30 93/38 31/66 لینر زو میلی

SEM 66/0 57/0 64/0 11/0 01/0 02/0 04/0 

P-value 25/0 20/0 43/0 37/0 10/0 91/0 46/0 

  ه*: نت نی از وزن ال
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های گیاهی قابلیات ا ازایس عملکارز     گیاهان و عاار 

ها و ترکی ات   ن ل (  پلی26ییتنم ایمنی پرندگان را زارند )

های گیااهی باعاث به ا ز     یاکاریدی م ج ز زر عاار  پلی

  همچناین بارگ گیاا     (26 ا ند )  مای  ییتنم ایمنی بادن  

بازرنج  یه حاوی یاپ نین و ترکی اات  ن لیاک )همچا ن    

رزمارینیک، کا ئیاااک، کلروژنیاااک و  رولیاااک( و ایاااید

(  اییدهای  نلی بازرنج  یه، یاپ نین 8گلیک زیدی ایت )

و م از گلیک زیدی و  ن لیک باعث به ا ز  عالیات ایمنای    

منظا ر برریای خاصایت     (  تحقیقات باه 24  ند ) بدن می

 Semecarpusباااالیر )تعااادیل ایمنااای عااااارۀ گیاااا  

anacardium) ای ا اراز یاالم و    هتانه  هاای تاک   بر یل ل

بیماران آرتریت رومات ئیاد نشاان زاز کاه یااپ نین باعاث      

 (  22  ز ) ا زایس پایف ایمنی ه م رال می

 100این از  از عاارۀ برگ گیا  بازرنج  یه باا غلظات   

کارزن اخانالالت    گرم زر کیل گرم جیر ، برای برطرف میلی

ابه باا  اکتایدانی مشا   نا ی از یرب زر م ش، تأثیرات آننی

 Cبارگ بازرنج  یاه ویناامین    (  2)را نشاان زاز   Cوینامین 

از زو متاایر باعااث به اا ز عملکاارز   Cوینااامین  .(2)زارز 

 ا ز  زر متایر اول ایان ویناامین میازان       ییتنم ایمنی می

های ک رتیک اینروئیدی آزرنال را کااهس   یاخت ه رم ن

کننادۀ ییتانم    ها از ع امال یارک ب   زهد  این ه رم ن می

خاصیت  علت به Cیمنی بدن هتنند  زر متیر زوم وینامین ا

کناد و   های لن  ئیادی ح اظات مای    اکتیدانی، از با ت آننی

 ( 4)زهد  کارایی آنها را ا زایس می

زرصاد  1زرصد پ زر بازرنج  یاه، ترکیاب   2این از  از 

زرصاد  1و همچنین ترکیب  ایپرم  ا زرصد 1بازرنج  یه و 

هاای   زر جیر ، اثری بر یل ل یکاک تزرصد 1بازرنج  یه و 

هاا( زر مرغاان    ایمنی خا ن )مانناد لن  یایت و هنرو یال    

 ( 18گذار ندارز ) تخم

 
، 21های  در روز IgM و SRBC ،IgG تام علیهبادی  آنتی بر عیار . اثر سطوح گوناگون عصارۀ آبی بادرنجبویه در یک لیتر آب آشامیدنی4جدول 

 (log2پرورش ) 42و  35، 28

 هاتیمار

 SRBC IgG IgMبازی تام علیه  آننی عیار

21 

 روزگی

28  

 روزگی

35 

 روزگی

42 

 روزگی

21 

 روزگی

28 

 روزگی

35  

 روزگی

42 

 روزگی

21 

 روزگی

28 

 روزگی

35 

 روزگی

42 

 روزگی

 b25/4 c67/4 b32/4 70/0 b10/2 32/3 85/2 47/1 b15/2 c35/1 47/1 17/2  اهد

 a22/5 b40/5 a05/5 10/1 a67/2 32/3 12/3 52/1 ab55/2 bc50/1 92/1 62/2 لینر میلی 5/0

 a37/5 ab77/5 a15/5 07/1 a 70/2 00/4 35/3 66/1 a67/2 ab77/1 82/1 75/2 لینر  یک میلی

 a60/5 a15/6 a17/5  20/1 a72/2 35/4 17/3 65/1 a87/2 ab80/1 97/1 87/2 لینر  میلی 5/1

 a67/5 a10/6 a32/5  17/1 a87/2 20/4 47/3 67/1 a80/2 a90/1 85/1 85/2 لینر  زو میلی

SEM 26/0 21/0 17/0 18/0 14/0 14/0 23/0 16/0 29/0 15/0 12/0 14/0 

P-valu 35/0 002/0 001/0 01/0 13/0 01/0 06/0 11/0 98/0 03/0 03/0 15/0 

a-cت اوت ارقام با حروف من اوت زر هر ین ن، معنی : ( 05/0زار ایت>P ) 

:SEM ی معیار میانگینخطا 
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ا اازوزن عاااارۀ آباای بازرنج  یااه بااه آب آ ااامیدنی  

علیاه   IgMزاری بار میازان    های گ  نی تأثیر معنای  ج جه

 4/0، 2/0(  این از  از عاارۀ 5ندارز ) یالم نال اننرینیدی 

بار   هاا اثاری   ج جاه زرصد نعناع زر آب آ اامیدنی  6/0و 

عاارۀ آبی  (  اثر17گ  نی ندارز ) های ییتنم ایمنی ج جه

بازرنج  یه بار ما ش باه زو صا رت خا راکی و تزریاق       

زیرجلاادی نشااان زاز کااه اثاار عاااار  باار ییتاانم ایمناای  

ص رت تزریقی بهنر ب ز و باعث تق یات ییتانم ایمنای     به

 (  8ه م رال م ش  د )

اثاار تیمارهااای آزمایشاای باار  اااخص تحریااک بااا    

)جدول  زار ن  ز های من اوت معنی  ین هماگل تینین زر زمان

 Tهای  ژن  ین هماگل تینین ازطریق اتاال به یل ل (  آننی5

باعث حتاییت  دید بازو یل پ ینی و ایجاز ت رم پ یت 

هاای   عنا ان رو ای بارای پایاف       ز  این آزماایس باه    می

و عملکرز ایمنی وابتنه به یل ل  Tهای  وابتنه به لن  ییت

 ( 12  ز ) این از  می

بهاار   ارۀ آبای گال همیشاه   ننایج حاصل از برریی عاا 

(Calendula officinalis  بر ییتنم ایمنی ج جۀ گ  انی )

صا رت خا راکی    نشان زاز که این از  از ایان عااار  باه   

و کاهس مهاجرت  CD8از ن ع  Tهای  باعث ا زایس یل ل

 اد، اماا    یالم نال اننرینیادی  ها به محل ترزیق  ن ترو یل

ایمنی یل لی ندا ت این از  از عاارۀ آبی اثری بر ییتنم 

(  این از  از مخل ط یه گیا  نعنااع، آویشان و پ ناه زر    5)

گذار نشان زاز این گیاهان باعاث ا ازایس    جیرۀ مرغان تخم

هاای   (  ط ق گزارش23گذار  دند ) ایمنی یل لی مرغ تخم

م ج ز عاارۀ آبی بازرنج  یه باعث ا زایس ایمنی یال لی  

 ع ییتنم آزمایشای  م ش  د  اثر بخشی عاار  بتنه به ن

( و احنماااالً 8ممکاان ایاات خیلاای ت اااوت زا اانه با ااد )

ت اند زلیل وج ز ت اوت زر  اخنالف زر زز مازۀ ا زوزنی می

(  بناابراین ماارف   17های گ ناگ ن با اد )  ننایج آزمایس

لیناار عاااارۀ آباای بازرنج  یااه زر یااک لیناار آب  میلاای 5/1

 ا ز  آ امیدنی باعث کااهس ضاریب ت ادیل خا راس و به    

   ز  های گ  نی می ییتنم ایمنی ه م رال ج جه

 
  فیتوهماگلوتینینبر پاسخ پوست بال به تزریق داخل پوستی  آبی بادرنجبویه در یک لیتر آب آشامیدنیگوناگون عصارۀ . اثر سطوح 5جدول 

 تیمارها
 یاعت 24 اخص تحریک بعد از 

 منر( )میلی

 یاعت 48 اخص تحریک بعد از 

 منر( )میلی

 50/0 67/0 اهد 

 40/0 58/0 لینر میلی 5/0

 34/0 54/0 لینر یک میلی

 34/0 45/0 لینر میلی 5/1

 29/0 35/0 لینر زو میلی

SEM 087/0 089/0 

P-value 13/0 18/0 

:SEM خطای معیار میانگین 
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