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 چكيده

روز   قطعه ج جۀ گ  نی یاک  160تأثیر ا زوزن پ زر گیا  خر ه به جیر ، بر عملکرز، پایف ایمنی، و برخی ص ات خ نی با این از  از 
زرصد پا زر گیاا     5/7، و 5، 5/2هایی حاوی یط ح ص ر ) اهد(،  تااز ی با کهار تیمار )جیر  ح کامالًزر قالب طر 308 ی یۀ راس

روزگی و کل زورۀ پرورش، ا ازایس وزن و  22-42زر زورۀ  .قطعه ج جه زر هر تکرار برریی  د 10کهار تکرار و  خر ه زر جیر (،
هاای   (  پرنادگانی کاه باا جیار     >05/0P، باالتر از پرندگان  اهد ب ز )مارف خ راس پرندگانی که زر جیرۀ خ ز خر ه زریا ت کرزند

(  کمنرین مقدار کلتانرول  >05/0Pزرصد پ زر گیا  خر ه تغذیه  دند، ضریب ت دیل بهنری از پرندگان  اهد زا نند )5/7و  5حاوی 
(  پایاف  >05/0Pگیاا  خر اه مشااهد   اد )     زرصد پ زر 5/7و  5 د  با جیرۀ حاوی  ترتیب زر پرندگان تغذیه گلیترید خ ن به و تری

باازی کال علیاه     تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگر نند  عیار آننی و تینر نی کایل( PHA-P)ایمنی یل لی به  ین هم گل تینایی ن 
د پا زر گیاا    زرصا  5های حااوی    د  با جیر  روزگی زر پرندگان تغذیه35زر  IgM، و IgG، (SRBCهای قرمز خ ن گ ی ندی ) یل ل

ا ازوزن پا زر گیاا     (  ننایج تحقیاق حاضار نشاان زاز    >05/0P) د  با جیرۀ  اهد ب ز  زاری بیشنر از پرندگان تغذیه ط ر معنی خر ه به
گلیترید خ ن و به  ز  زرصد عالو  بر به  ز ص ات عملکرزی به کاهس کلتنرول و تری5های گ  نی زر یطح  خر ه به جیرۀ ج جه
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 مقدمه

منظا ر   زر صنعت طی ر، به  ز عملکارز ییتانم ایمنای باه    

های ع  نی اهمیت بتیار زارز  این از   جل گیری از بیماری

های به  ز وضعیت ایمنی  های ییتنم ایمنی از را  از محرس

هاای   حی انات ایت و حتاییت آنها را زر برابر بیماری زر

(  ایان از  از گیاهاان زارویای و    18زهد ) ع  نی کاهس می

ییتانم ایمنای،    زر جیر  م جاب تق یات  های آنها  ایان 

( و به اا ز 10گلیتاارید ) کاااهس کلتاانرول خاا ن و تااری

(  این امر م جاب  21  ز ) های گ  نی می عملکرز ج جه

ز گیاهان زارویی و عااارۀ آنهاا زر طیا ر    ا زایس این از  ا

  د  ایت 

 Portulacaیاااله )بااا نااام علماای  خر ااه گیاااهی یااک

oleracea L.عن ان گیا  خا راکی   ( ایت و این از  از آن به

کاه زر  هریات    طا ری  و زارویی یاابقۀ طا النی زارز، باه   

عن ان گیاهی با ماارف زارویای   یازمان بهدا ت جهانی به

(  میزان پروتئین پ زر گیا  24ت  د  ایت )بتیار منعدز، ث 

زرصد ایت که قابال مقایتاه باا یاایر     27تا  17خر ه بین 

(  28و  15منابع منداول پروتئین گیاهی مانند ی نجه ایت )

هاای   همچنین این گیا  حاوی ترکی ات  عالی ک ن وینامین

A ،C ، E و بناکاروتن، مالت نین، زوپامین، ن رآزرنالین و نیز

 ( 20، و 17، 8اتی ن ایت )گل ت

، و 2ک ئریاین ، 1ترکی ات  الون ئیادی مانناد کاام رول   

(  11میکروبای زارناد )   م ج ز زر خر ه تأثیر ضد 3ژنین اپی

ایات   3 عالو  بر این، خر ه یر ار از اییدهای کرب امگا

های مفثر بار ییتانم ایمنای     مازۀ برخی از ه رم ن که پیس

(  ایاان از  از 17و  11هااا ایاات ) همچاا ن پرویااناگلندین

هاا    اد  زر جیارۀ خرگا ش    زرصد گیا  خر اۀ خشاک  20

                                                           
1. kaempherol 

2  . quercetin 

3 . Apigenin 

بیشنرین میزان پایف به تزریق گل ا ل قرماز گ یا ندی را    

(  زر مطالعااۀ زیگااری مشاااهد   ااد کااه میاازان 5زا اات )

طا ر    د  با خر ه به های تغذیه کلتنرول خ ن زر خرگ ش

 (  20زاری کمنر از گرو   اهد ب ز ) معنی

ا زا نن اییدهای کرب غیرا  اع باا ارزش  گیا  خر ه ب

غاااذایی بااااال مانناااد ایااایدلین لئیک، ایااایدلین لنیک، و  

های اصلی گلیک لیز و لیپا ژنز را   اییداولئیک،  عالیت آنزیم

کند و باعث کاهس میزان لیپیدهای یرم همچا ن   تنظیم می

(  مطالعاات انادکی زرخاا ص اثار     9 ا ز )  کلتنرول می

های گ  نی  ر ه زر جیرۀ ج جه دۀ خ ا زوزن پ زر خشک

اکتیدانی بدن و یطح لیپیدهای یرم انجام  بر وضعیت آننی

 د  ایت  هدف از انجاام پاژوهس حاضار، برریای اثار      

هاای گ  انی بار     ا زوزن پ زر گیا  خر ه به جیارۀ ج جاه  

 های خ ن ایت  عملکرز، پایف ایمنی و مناب لیت

 

 ها مواد و روش

ی یکاروز  )از هار زو   قطعه ج جاۀ گ  ان   160از تعداز 

زر قالاب طارح کاامالً     308جن  نر و ماز ( ی یۀ راس 

قطعاه ج جاۀ    10تااز ی با کهار تیمار، کهار تکارار و  

گ  نی زر هر واحد آزمایشای ایان از   اد  طا ل زورۀ     

روز ب ز  تیمارهای آزمایشای  اامل یاط ح     42آزمایس 

زرصاد پا زر گیاا  خر اه زر جیار        5/7، و 5، 5/2ص ر، 

ند که جایگزین یا  س گنادم زر جیارۀ پایاه  ادند       ب ز

 اد  زر کاتاال گ    احنیاجات ت صیه جیرۀ پایه برای تأمین

 باارای یااه زورۀ پاارورش، آغااازین     308یاا یۀ راس 

 روزگااای( و پایاااانی  11-24روزگااای(، ر اااد ) 10-1)

زر طا ل زورۀ   ( 1روزگی(، تنظیم  اد )جادول   42-25)

ی آزمایشای  هاا  آزمایس،  رایط محیطی برای همۀ گارو  

 یکتان ب ز و پرندگان به خ راس زینریی آزاز زا نند 
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منظ ر تعیین ص ات عملکرزی، خا راس ماار ی، و    به

گیری  د و میزان تل اات   وزن بدن زر پایان هر ه نه انداز 

ص رت روزانه ث ت و پ  از تا زین   واحدهای آزمایشی به

، معدوم  دند و یپ  میاانگین خا راس ماار ی روزاناه    

میانگین ا ازایس وزن روزاناه، و ضاریب ت ادیل خا راس      

های ییتنم ایمنی ه م رال  محای ه  د  برای برریی پایف

زرصاد  5زورۀ پرورش ی یپانتای ن   35و  28زر روزهای 

( زر PBSزر باا ر  تا ات )  ( SRBC)گل  ل قرمز گ ی ند 

به  SRBCلینر ی یپانتی ن  میلی 1/0 رایط اینریل تهیه و 

ۀ یه قطعه ج جه از هر واحد آزمایشی تزریاق  ماهیچۀ یین

زورۀ پرورش زو قطعاه از   42و  35زر روزهای (  13) د 

تزریق  د  ب ز )از یه قطعه  SRBCهایی که به آنها  ج جه

ج جه( از هار تکارار اننخااب  ادند و از وریادبال آنهاا       

مدت یک تا یه یااعت   های خ ن به گیری  د  نم نه خ ن

های مرب ط  و پ  از یاننری   ژ، یرمروی یف قرار گر نند 

بازی ت لیدی  گیری عیار کل آننی آوری و تا زمان انداز  جمع

زرجاااۀ یلتااای س  -80زر  IgM، و SRBC ،IgGبااارای 

، SRBCبازی ت لیادی علیاه    نگهداری  دند  عیار کل آننی

IgG و ،IgM  علیاااهSRBC باااا روش هماگل تینایااای ن ،

 ( 13گیری  د ) انداز 

بااازی علیااه ویااروس  ی تعیااین تینرآنناایهمچنااین باارا

روزگی واکتان نی کایال را   20ها زر  نی کایل تمام ج جه

از زو قطعااه ج جااه زر هاار  35زریا اات کرزنااد و زر روز 

پا  از جدایاازی یارم    گیری  د و  واحد آزمایشی خ ن

 (HI)بااازی بااا روش مهااار انعقااازی  تیناار آنناایهااا  نم نااه

یای وضاعیت ییتانم    منظا ر برر  به(  26گیری  د ) انداز 

( و با ر PHA-P)  ین هم گل تینایی نایمنی یل لی، تزریق 

ترتیاب باه    لینار باه   میلی 1/0 ت ات یالین هر زو به میزان 

زورۀ  16زر روز هاا   کین پ ینی بال رایت و ک  ج جاه 

یاعت پ  از تزریاق،   48و  24، یپ  پرورش، انجام  د

گیری و  از تغییر ضخامت پ یت بال با ک لی  زیجینال اند

 (:13)محای ه  د  1کمک رابطۀ  یپ   اخص تحریک به

(1) 

 =  اخص تحریک   PHA-Pتغییرضخامت محل تزریق   ا 

 PBSتغییر ضخامت محل تزریق 

زورۀ پرورش، از هر تکرار زو قطعه ج جه  42زر روز 

گیری از وریدبال،  ص رت تااز ی اننخاب و پ  از خ ن به

د و گلاا کز زر یاارم بااا گلیتااری مقااازیر کلتاانرول، تااری

آزما ن و باا زیانگا      های اخنااصای  ارکت پاارس    کیت

 گیری  د  ایپکنرو ن منر انداز 

رویاۀ  SAS (22 ،)ا ازار آمااری    های حاصل، با نرم زاز 

ها باا آزما ن    ( تجزیه و میانگینGLMمدل خطی عم می )

  ت کی مقایته  دند

 

 نتایج و بحث

 هریانان الریانان    اد  زر ایان مطالعاه زر     خر ۀ این از 

کاه   کشت  د و پ  از رییدن به مرحلاۀ گلادهی، زماانی   

طا ر کامال    بیشنرین ترکی اات  نلای را زارایات، گیاا  باه     

کرزن گیا  زر یاایه و زر     پ  از خشک(11)برزا ت  د 

گیاری   ه ای آزاز، آییاب  د و ترکیب  یمیایی آن اناداز  

 از  از انرژی قابل مناب لیتام گیاا  خر اه باا ایان      ( 7 د )

(  6بارآورز  اد )   2کماک رابطاۀ    ترکی ات  یمیایی آن، به

ارائاه   2ننایج حاصل از آنالیز پ زر گیاا  خر اه زر جادول    

  د  ایت:

(2) 

  
  /  /    

/    /    /

  

 

AMEn EE

Ash NDF ADF

4101 33 56 28

232 97 24 86 10 42
  

 

اناارژی مناب لیتاامی ظاااهری  AMEnزر ایاان رابطااه، 

خاکتانر،   Ashکربای خاام،    EE د  بارای ازت،   تاحیح

NDF ل ل زر محلا ل  ا یندۀ خناای، و    الیاف نامحADF 

  الیاف نامحل ل زر محل ل   یندۀ اییدی ایت
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 خشک( ۀ)براساس ماد شده آزمایش ۀ. تركیبات شیمیایی پودر گیاه خرف2جدول 

 میزان ترکیب  یمیایی

 1022 خشک( ۀانرژی مناب لیتمی )کیل کالری بر کیل گرم ماز

 16 پروتئین خام )زرصد(

 11 ( ی ر خام )زرصد

 2/20 خنای )زرصد( ۀالیاف نامحل ل زر محل ل   یند

 4/13 اییدی )زرصد( ۀالیاف نامحل ل زر محل ل   یند

 22/6 کربی خام )زرصد(

 164/13 خاکتنر )زرصد(

 967/2 کلتیم )زرصد(

 148/0  ت ر )زرصد(

 118/2 پناییم )زرصد(

 4/2 یدیم )زرصد(

 38/1 کلر )زرصد(

 

 

 ۀپ زر گیا  خر اه باه جیار    گ ناگ نط ح اثر ا زوزن ی

هاای   های گ  نی بر صا ات عملکارزی زر ج جاه    ج جه

هاای   نشاان زاز   اد  ایات  زر زور     3گ  نی زر جدول 

هاای   ها از جیر  پرورش، ج جه ۀروزگی و کل زور42-22

(  زر >05/0Pحاوی خر ه به مقدار بیشنری مارف کرزند )

و  5های حااوی   یر روزگی، پرندگانی که با ج22-42 ۀزور

زرصد پ زر خر ه تغذیه  ادند، ا ازایس وزن بادن و     5/7

 ۀ(  زر کاال زور>51/0Pضااریب ت اادیل بهنااری زا اانند ) 

پرورش، با ا زایس یطح خر اه زر جیار ، میازان ا ازایس     

 (  >51/0Pوزن به  ز یا ت )

 ۀزر آزمایس زیگری، این از  از یط ح من اوت عااار 

ن بدن و خ راس ماار ی  های گ  نی، وز خر ه زر ج جه

گرو  تیمار  اهد ا زایس  زر مقایته بازاری  ط ر معنی را به

،  انا اع ویناامین   مانند(  خر ه زارای ترکی ات  عالی 27زاز )

و ترکی ااات  ،مالتاا نین، زوپااامین، ن رآزرنااالین، گل تاااتی ن

، 8) ایتژنین  و اپی ،کام رول، ک ئریین ک ن الون ئیدی 

ی ااات  این ژنیااک عااالو  باار تااأثیر باار (  ترک20و  ،17، 11

و از  ایات های پانکراس نیز مفثر  مارف خ راس، بر آنزیم

این طریق، باعث ا زایس قابلیت همم م از مغذی و به ت ع 

  همچناین ایان از    (3  ز ) آن باعث ا زایس وزن زند  می

بلادرکین   ۀزرصد پا زر خر اه زر جیار   3و  5/1از یط ح 

و همچنین ضریب ت دیل غاذایی   ژاپنی، ا زایس وزن بیشنر

گرو  تیمار  ااهد م جاب  اد کاه      زر مقایته بابهنری را 

 تاأثیرات (  بات جه به 1ننایج تحقیق حاضر همخ انی زارز )

روز، ازطریاق   قارکی خر ه احنمال مای  ضدمیکروبی و ضد

و همچناین   ،گذاری بر ییتانم ایمنای، یاالمت روز     تأثیر

عنا ان محارس    مار ی باه وری از م از خ راکی  به  ز بهر 

غاذایی   باازز  و باعث ا زایس وزن و به  ز  کندر د عمل 

 ( 11  ز )

 



 حسن صفری، اردشیر محیط، مازیار محیطی اصلی

 

 1394پاییز و زمستان   2شماره   17دوره 

262 

 های گوشتی گیاه خرفه بر عملکرد جوجه گوناگون. اثر سطوح 3جدول 

 ص ات عملکرزی

 تیمارها

)زرصد خر ه زر 

 جیر (

  ضریب ت دیل
 مارف خ راس

 )گرم زر روز(
 

 ا زایس وزن

 )گرم زر روز(

 زور  )روز(  زور  )روز(  (زور  )روز

42-1 42-22 21-1  42-1 42-22 21-1  42-1 42-22 21-1 

73/1 b 86/1 b 53/1 a 
 95/95 b 53/146 b 41/48  22/55 d 84/78 b 57/31 ص ر 

82/1 a 01/2 a 43/1 b 
 62/106 a 32/166 a 14/49  43/58 c 50/82 b 35/34 5/2 

64/1 c 75/1 c 41/1 b 
 92/106 a 32/166 a 11/49  85/64 b 02/95 a 75/34 5 

62/1 c 71/1 c 38/1 b 
 35/109 a 41/170 a 25/49  43/67 a 14/99 a 70/35 5/7 

02/0 03/0 01/0  40/1 50/2 45/0  27/1 22/2 6/0 SEM 
 یطح احنمال 07/0 001/0 001/0  9/0 001/0 001/0  003/0 001/0 001/0

a-dزار ایت  ارقام با حروف غیرمشابه زر هر ین ن، معنی : ت اوت(05/0P<)  

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 

 
 های گوشتی های خونی جوجه گیاه خرفه بر برخی متابولیتگوناگون  اثر سطوح. 4جدول 

 تیمارها

 )زرصد خر ه زر جیر (

 های خ نی مناب لیت

 کلتنرول

 (لینر گرم زر زیی میلی)

 گلیترید تری

 لینر( گرم زر زیی میلی)

 گل کز

 (لینر زر زییگرم  میلی)

 75/133a 62/62a 0/239 ص ر

5/2 87/133a 75/62a 2/231 

5 75/91b 5/35c 7/238 

5/7 82/77 c 5/50b 1/237 

 54/6 07/3 27/2 (SEM)ا ن ا  ایناندارز میانگین 

 0/ 641 0001/0 0001/0 یطح احنمال

:a-c زار ایت  ارقام با حروف غیرمشابه زر هر ین ن، معنی ت اوت(001/0P<)  

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 

 

زرصااد عاااارۀ زانااۀ خر ااه زر جیاارۀ    3ایاان از  از 

تر ادن پرزهاا و یاطح     های گ  نی م جب ط یال  ج جه

علت  (  به25  ز ) جذب پرز زر مقایته با یایر تیمارها می

تأثیر م از  عاال م جا ز زر ترکی اات گیااهی، زامینایای ن      

یات زینگا  گ ارش زر اثار  اییدهای آمینۀ م ج ز زر محن 

یاباد و مقاازیر بیشانری از     های میکروبی کااهس مای   آنزیم

ای  خا ص با ات ماهیچاه   پروتئین برای یخیر  زر بدن، به

 ( 16  ز )  راهم می
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اثر ا زوزن یط ح گ ناگ ن پ زر گیا  خر اه باه جیارۀ    

هاای خا نی    هاای گ  انی بار برخای از مناب لیات      ج جه

نشاان زاز   اد  ایات      4 های گ  انی زر جادول   ج جه

گلیتارید خا ن پرنادگانی کاه باا       میزان کلتانرول و تاری  

زرصد پ زر خر ه تغذیاه  ادند،   5/7و  5های حاوی  جیر 

غلظت گل کز خا ن  (  >05/0Pکمنر از یایر پرندگان ب ز )

 تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگر ت 

( و DHA) زک زاهگزاان ئیکتغذیۀ ترکی ات حاوی ایید

گلیتاریدها را زر   غلظت تاری  (EPA) ایک زاپننان ئیکدایی

و ا ر زر خر اه    (  این ایایدها باه  9زهند ) خ ن کاهس می

،  عالیات آنازیم   HDL ا ند  خر اه باا ا ازایس      یا ت می

، و همچنااین بااا کاااهس کلتاانرول تااام و  1-پاراکتاا ناز

های  ت اند احنمال بروز بیماری گلیترید، می خا ص تری به

این از  از (  ط ق گزار ات، 9کاهس زهد ) عروقی را -قل ی

 ادۀ گیاا  خر اه زر جیارۀ      یط ح گ ناگ ن پا زر خشاک  

گلیتارید را   یاطح کلتانرول و تاری    های نر پارواری،  بر 

زهد، ولی اثری بر گل کز خ ن ندارز که با نناایج   کاهس می

این از  از خر ه زر جیارۀ  (  2تحقیق حاضر مطابقت زارز )

ایایل گلیتارول    لتنرول و تریخ س و خرگ ش، میزان ک

 (  20و  12زهد ) خ ن را کاهس می

اییدلین لئیک، اییدلین لنیک، و اییداولئیک که زر خر ه 

هاای متایرهای    نیز وجا ز زارز، زر تنظایم  عالیات آنازیم    

گلیک لیز و لیپ ژنز نقس مهمی زارند، بنابراین کاهس میزان 

عاارۀ (  9لیپیدهای یرم مانند کلتنرول قابل ت جیه ایت )

الکلی گیا  خر ه تاأثیر زیاازی زر زرماان هیپرکلتانرولمی     

اکتایدانی،  ی ار،    علت وج ز ما از آننای   زارز که احنماالً به

م ج ز زر خر اه ایات    Q10، و ک آنزیم 3مقازیر زیاز امگا

(  9های یرم را کاهس زهد ) ت اند یطح لیپ پروتئین که می

ار ی را تحت های گ  الیاف ممکن ایت آزاز دن ه رم ن

های گ ار ی  تأثیر قرار زهند و تر حات پانکراس و  رایند

را تعاادیل کننااد و یاارعت و روش جااذب و مناب لیتاام   

ها و تعازل عناصر را تغییار   ها، پروتئین کرب هیدرات، کربی

  با وج ز ترکی ات  ی ری م ج ز زر گیا  خر اه و  (9)زهند 

منطقای   خ اص ضدزیابنی آن کاهس یطح کلتنرول کامالً

رید  همچنین این ترکی ات با اتاال به کلتانرول   نظر می به

م ج ز زر رژیام غاذایی از جاذب کلتانرول از گا ارش      

کنند و از این طریق باعث کااهس کلتانرول    جل گیری می

پکنین م ج ز زر خر اه ممکان ایات از    (  9و  4)   ند می

مکانیتم عمل احنمالی پکناین  ع امل کاهندۀ کلتنرول با د  

علات اتااال باا     ر کاهس کلتنرول یرم ممکان ایات باه   ز

های ص راوی م ج ز زر روز  و ا زایس ز ع آنها با اد   ایید

پپنیاادها، و  هااا، پلاای   الوون ئیاادها، گلیکاا پروتئین (  12)

ایااانروئیدهای م جااا ز زر گیاهاااان زارویااای خاصااایت  

(  9زهنااد ) زهناادۀ کربای و قنااد از خا ز نشااان مای    کااهس 

ر ه از ع امل مفثر بر مناب لیتم لیپیدها مالت نین م ج ز زر خ

ایت که ازطریق کاهس جذب کلتنرول جیر  زر روز ، مهار 

بی یننز کلتانرول، و مهاار اننقاال ایایدهای کارب یا ب       

 ( 14  ز ) گلیترید می کاهس منطقی کلتنرول و تری

ننایج حاصال از اثار ا ازوزن یاط ح گ نااگ ن پا زر       

  انی بار ییتانم    های گ  دۀ خر ه زر جیرۀ ج جه خشک

نشان زاز   د  ایت  عیار کل  5ایمنی ه م رال زر جدول 

روزگای زر پرنادگانی   35زر  IgGو  SRBCبازی علیه  آننی

که با جیرۀ حاوی پنج زرصد خر ه تغذیه  ادند، از یاایر   

زر  IgM(  همچناین مقادار   >05/0P)پرندگان بیشانر با ز   

 ات  روزگی زر پرندگانی که زر جیرۀ خا ز خر اه زریا  35

اثر (  >05/0P)کرزند، زر مقایته با یایر پرندگان بیشنر ب ز 

، و SRBC ،IgGبازی ت لیدی علیه  تیمارها بر عیار کل آننی

IgM  روزگاای، 35نی کایاال زر  روزگاای و تیناار آنناای42زر

  زار ن  ز معنی
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 42و  35روز  ( درLog2)IgM و ، IgG، (SRBCدی )گوسفنتولیدی علیه گلبول قرمز بادی  عیار كل آنتی خرفه برگوناگون  . اثر سطوح5جدول 

 گوشتی های در جوجه 35نیوكاسل در روز  و عیار آنتی

 تیمارها

 )زرصد خر ه زر جیر (

 روزگی35  روزگی42  روزگی35

 بازی  تینر آننی

 SRBCکل علیه 
IgG IgM  

 بازی  تینر آننی

 SRBCکل علیه 
IgG IgM  

 عیار

 نی کایل آننی

90/6 ص ر b 18/5 b 71/1 b  00/7 84/4 15/2  10/4 

5/2 25/7 b 43/5 b 81/1 ab  15/7 5 15/2  11/4 

5 75/8 a 62/6 a 12/2 a  21/7 75/4 46/2  08/4 

5/7 84/6 b 00/5 b 84/1 ab  16/7 5 16/2  09/4 

SEM 15/0  12/0  05/0   06/0 05/0 05/0  02/0 

 /094  0/ 17 /044 /060  03/0 /0001 /0001 یطح احنمال

a-cزار ایت  ارقام با حروف غیرمشابه زر هر ین ن، معنی : ت اوت(001/0P< ) 

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 
 

اکتاایدانی ماننااد  گیااا  خر ااه غناای از ترکی ااات آنناای 

گل تااااتی ن، مالتااا نین، ترکی اااات  نلااای و ترکی اااات   

(  مطاابق باا   17و  11ضدباکنریایی، و هیپ لیپیدمیک ایت )

هاایی کاه از    خرگ شزر تحقیق زیگر حاضر، ننایج تحقیق 

 د  ایان از  کارز     زرصد خر ۀ خشک20های حاوی  جیر 

ب زند، بیشنرین مقدار پایف به گل  ل قرمز گ ی ندی را زر 

( ترکی اات گیاهاان   5مقایته با گرو  تیمار  ااهد زا انند )  

زای زیانگا  گا ارش اثار     زارویی زر مقابل ع امل بیمااری 

زرصد گیا  خر اۀ  5(  با ا زوزن 17رند )کنندگی زا محا ظت

هاای   ها، مقاومت آنها زر برابر آلا زگی  تاز  به جیرۀ ج جه

عااارۀ  (  27یاباد )  ع  نی ویروس برونشیت ا ازایس مای  

آل ا را که باا  -ت اند یط ح  اکن ر نکروزی ت م ر خر ه می

زاری ا ازایس یا ناه    ص رت معنای  این از  از پاراینام ل به

اولیه بازگرزاند و اثر ح اظنی خر ه ازطریاق  ب ز، به حالت 

(  اثار  19گیرز ) برقراری ث ات زر غشای یل لی ص رت می

ضدالنهابی خر ه احنمااالً زرننیجاۀ محنا ای ایاید کارب      

به کاهس النهااب   3-آن ایت  اییدهای کرب امگا 3-امگا

 (  19)کنند  ( کمک میLPSیاکاریدها ) و نیز مهار لیپ پلی

تیمارهای حاوی یط ح گ ناگ ن   اخص تحریک بین

 48یااعت و   24 دۀ خر اه و گارو   ااهد،     پ زر خشک

تحاات تااأثیر تیمارهااای   PHA-Pیاااعت بعااد از تزریااق  

 ( 6آزمایشی قرار نگر ت )جدول 

رو اای  PHA-Pپایااف النهااابی پ یاات بااه تزریااق   

زر  Tهاای   گیاری  عالیات یال ل    آزمایشگاهی برای اناداز  

آمد ، نا ای   وج ز رم پ ینی بهایمنی یل لی ایت  مقدار ت 

های ی ید و  یلنرایی ن مایع بعد از تزریق  از حم ر گل  ل

PHA-P   ایت 

PHA-P   ا ز و   مین ژنی ایت که از لکنین مشانق مای 

هااای زانااۀ ل بیااای قرمااز ایاات کااه بااا     جاازا پااروتئین

هاای   کند و به یطح یل ل ها پی ند برقرار می گلیک پروتئین

T ایس، کتاا د  زر ایاان آزماا ماایPHA-P  لن  یاایتT  را

 اا ز، زرننیجااه  کنااد و لن  کااائین ت لیااد ماای تحریااک ماای

هاا باه محال       ز و ل ک ییت ن  یپذیری عروق بیشنر می

زهنادۀ  عالیات    آورند، بنابراین ایان روش نشاان   هج م می
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های    از آن جا که  روع پایف(23و  13)ایت  Tهای  یل ل

ژن  کننادۀ آننای   ههاای عرضا   ایمنی وابتنه به عملکرز یال ل 

ایت، احنماالً عدم مشاهدۀ تأثیر یط ح من ااوت خر اه بار    

با زن   زلیال ناکاا ی   باه  PHA-Pپایف ایمنی یل لی نت ت به 

 ایت  Tهای  برای یل ل PHA-Pژنی  تحریک آننی

زرصد پا زر  5ننایج تحقیق حاضر نشان زاز که ا زوزن 

هاای گ  انی ضامن      دۀ گیا  خر ه به جیرۀ ج جه خشک

ز عملکرز و  عالیت ییتانم ایمنای ه ما رال، غلظات     به  

 زهد  گلیترید زر خ ن را کاهس می کلتنرول، و تری

 گوناگون  های در زمان PHA-Pهای پوست بال به تزریق بین پوستی  خرفه بر پاسخگوناگون  . اثر سطوح6جدول 

 تیمارها

 )زرصد خر ه زر جیر (

 PHA-P 

 
 یاعت 24 اخص تحریک بعد از 

 منر( ی)میل

 یاعت 48 اخص تحریک بعد از 

 منر( )میلی

 55/0 61/0  ص ر

5/2  62/0 56/0 

5  61/0 55/0 

5/7  61/0 55/0 

SEM  002/0 003/0 

 073/0 046/0  یطح احنمال

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 
 

 منابع

پا ر ی نتای ح و جع اری     زینلی پ، لط ی ا، نعیمای   1

گیاااا  خر اااه   ( برریااای اثااار 1391آهنگاااری ی)

(Portulacaoleracea  بر عملکرز ر د و خا صایات )

  34-29(: 2)1ال ه بلدرکین ژاپنی  تحقیقات زام و طی ر 

اثر ( 1393)خ ی م  محیطی اصلی م و زژم ،ص ری ح  2

یط ح گ ناگ ن پ زر خشک  د  گیا  خر ه بر روی 

هاای نار پارواری   شامین      های خ نی بار   مناب لیت

 5-6نشگا  ت ریز، ت ریز، ایاران،)  زا ،کنگر  عل م زامی

  هری ر ما (  

قربانی م، ب جااری م، میااحی م،  یاضای ج،  ااطمی       3

( تأثیر گیا  خر اه  1392ط اط ایی ر و ط اط ایی ص )

هاای گ  انی     بر عملکرز و خا صیات ال ه ج جه

  88-97(: 4)9زامپز کی ایران  

قطر  یامانی س،  رخای ع، خلیلای ب، ر یعیاان م و      4
( Portulacaoleracea( تأثیر خر اه ) 1390م ح ) مرازی
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