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 کًچک ريدٌ مًرفًلًژی ي ایمىی پاسخ بر ترئًویه ي گلًتامیه آرژویه، افزيدن اثر 

  گًشتی َای جًجٍ در
 

4، افشیه حیدری ویا3، محمد حسیه وعمتی2، محمدحسیه شُیر1*جالل فضلی امیری  
 

 حصیل هقطغ کبرضٌبسی ارضد ػلَم داهی داًطگبُ سًجبىتًَیسٌدُ هسئَل ٍ فبرؽ ال-1

 سًجبى داًطگبُ ػلوی ّیبت ػضَ -2  

ػضَ ّیبت ػلوی هزکش تحقیقبت ٍ آهَسش کطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی سًجبى سبسهبى تحقیقبت، آهَسش ٍ تزٍیج کطبٍرسی سًجبى -3  

 فبرؽ التحصیل دکتزی تغذیِ طیَر -4 
 

 چکیدٌ

رٍسگی( ثز  17پضٍّص حبضز ثِ هٌظَر ثزرسی اثز افشٍدى گلَتبهیي، تزئًَیي ٍ آرصًیي ثیص اس هقدار تَصیِ ضدُ در دٍرُ آغبسیي )تب 

قطؼِ جَجِ گَضتی ًز  416هَرفَلَصی رٍدُ کَچک ٍ پبسخ ایوٌی جَجِ ّبی گَضتی صَرت گزفت. در ایي آسهبیص تؼداد  ػولکزد،

جَجِ در ّز تکزار( هَرد استفبدُ قزار 13) در قبلت طزح کبهالً تصبدفی ثب چْبر تکزار 2×2×2ثِ صَرت فبکتَریل  500سَیِ کبة 

ُ پبیِ ثز اسبط پیطٌْبد کبتَلَگ دریبفت هی کزد، تیوبر گلَتبهیي ضبهل جیزُ پبیِ ثؼالٍُ گزفتٌد. تیوبرّب ضبهل تیوبر ضبّد کِ جیز

درصد آرصًیي  75/0درصد تزئًَیي، تیوبر آرصًیي ضبهل جیزُ پبیِ ثؼالٍُ  2/0درصد گلَتبهیي، تیوبر تزئًَیي ضبهل جیزُ پبیِ ثؼالٍُ 1

ي، گلَتبهیي+تزئًَیي، آرصًیي+تزئًَیي ٍ آرصًیي+گلَتبهیي+تزئًَیي(. اثز )گلَتبهیي+آرصًی ٍ تیوبرّبی تزکیجی ایي سِ اسید آهیٌِ

( کِ >05/0P( ٍ کل خَراک هصزفی هؼٌی دار ثَد )>01/0P( ٍ ضطن )>05/0Pافشٍدى گلَتبهیي ثزهصزف خَراک در ّفتِ چْبرم )

، ػوق کزیپت، ًسجت ارتفبع پزس ثِ ػوق ثبػث کبّص هصزف خَراک گزدید، اهب تبثیز هؼٌی داری ثز هَرفَلَصی رٍدُ ای)ارتفبع پزس

( ضد ٍ کل >05/0P( ٍ سَم )>01/0Pکزیپت ٍ ػزض پزس( پزًدُ ًداضت. اثز افشٍدى تزئًَیي ثبػث افشایص  ٍسى ثدى در ّفتِ دٍم )

ػزض ( ٍ ّوچٌیي ثبػث کبّص ارتفبع پزس، ػوق کزیپت، ًسجت ارتفبع پزس ثِ ػوق کزیپت ٍ >05/0P) هصزف خَراکی را کبّص داد

( صئَصئَهی گزدید. ّوچٌیي >05/0P( ٍ ػوق کزیپت)>05/0Pپزس دئَدًَم ٍ صئَصًَم ضد. اثز افشٍدى آرصًیي ثبػث کبّص ارتفبع پزس )

اثز هتقبثل اسیدّبی آهیٌِ ثز ارتفبع پزسٍ ػوق کزیپت صئَصًَم اثز هؼٌی داری داضت. اثز افشٍدى گلَتبهیي، تزئًَیي ٍ آرصًیي ثز ّیچ 

ی خَى )ثز ػیلِ آًتی ثبدی ًیَکبسل، ثزًٍطیت، گبهجزٍ ٍ آًفلَآًشا( اثز هؼٌی داری ًداضت. در هجوَع ثِ ًظز هی رسد یک اس تیتزّب

افشٍدى ثیطتز اس ًیبس اسیدّبی آهیٌِ آرصًیي، تزئًَیي ٍ گلَتبهیي در دٍرُ آغبسیي تبثیز چٌداًی ثز ػولکزد ایوٌی ٍ هَرفَلَصی رٍدُ 

 ًدارد.
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