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   چکیده
ایمنی از جمله سنجش  سامانۀآن بر  تأثیرعسل و زنبور ۀهوایی گیاه سرخارگل در تغذی های اندام ۀعصار بررسی منظور بهاین پژوهش 

کلنی  28 شمار .انجام شدبه مدت چهار ماه  1393آزمایش صحرایی در بهار و تابستان  پایۀها و آنزیم فنل اکسیداز بر هموسیت شمار

بدون شربت شکر خالص  -1از:  بودند عبارت هاتکرار تقسیم شدند، تیمار هفتتیمار و  چهارتصادفی به  طور سازی شده به همسان

 30شده با  شربت شکر غنی -4عصاره، سی  سی 20شده با  شربت شکر غنی -3عصاره،  سی یس 10شده با  شربت شکر غنی -2عصاره، 

سی عصاره  سی 30هایی که شربت حاوی در زنبور بلندمدتو  مدت کوتاهدر ایمنی آنزیم فنل اکسیداز  عصاره. نتایج نشان داد سی سی

 شمار، مدت کوتاهدر ایمنی . (p<05/0)کردند کمتر بود هایی که شربت شکر خالص دریافت را دریافت کردند بیشتر و در زنبور

هایی که از ها بیشتر و در زنبورگروه دیگرعصاره استفاده کردند نسبت به  سی سی 20هایی که از شربت حاوی ها در زنبورهموسیت

 30هایی که شربت شکر با بورها در زنهموسیت شمارنیز  بلندمدت(. در ایمنی p<05/0) شربت شکر خالص استفاده کردند کمتر بود

 آمده دست به نتایج پایۀ(. بر p<05/0) هایی که شریت شکر خالص دریافت کردند کمتر بودعصاره را دریافت کردند بیشتر و آن سی سی

   بخشد.عسل را بهبود میایمنی زنبور سمانۀاستفاده از این عصاره 

 

 .ایمنی نۀمااسعسل، تغذیه، سرخارگل، زنبور :های کلیدیواژه
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ABSTRACT 

This study investigated Echinacea purpurea herbal extract in honey bee nutrition and its effect immune system 

including measuring total haemocyte counts and phenoloxidase enzyme. 28 colonies were randomly divided into 4 

treatments and 7 replicates.1- sugar syup – control, 2- sugar syrup enriched with 10 cc extract 3- sugar syrup enriched 

with 20 cc extract, 4- sugar syrup enriched with 30 cc extract. This experiment was conducted in the laboratory and 

Apiaries University of Tehran-Karaj in completely randomized design repeated in time during spring and summer of 

2013. The results showed treatments had a significant effect on phenol oxidase enzyme activity in short and long-

term immune (p<0.05), the enzyme was higher in bees that get sugar syrup enriched with 30 cc extract and lower in 

bees that get sugar syrup. In total haemocyte counts treatments had significant effect in short-term (p<0.05), the 

factor was highest was in bees that get sugar syrup enriched with 20 cc extract and lower in bees that get sugar 

syrup.too was observed that higher in bees that get sugar syrup enriched with 30 cc extract and lower in bees that get 

sugar syrup in long immune. The results showed that this extract had a positive effect on the immune system. 
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 مقدمه 

از جمله زنبورعسل، افزون بر تولید محصوالت گوناگون 

زایی در اشتغالهمچنین و موم و ژل رویال عسل، موم، بره

نقش خود را در طبیعت با  ینتر صنایع مختلف، مهم

و افزایش تولید محصوالت  یافشان دخالت در عمل گرده

حدود کند.  یایفا م زیست یطکشاورزی و احیای مح

یرمستقیم از غسوم از کل غذای انسان مستقیم یا  یک

ی افشان گردهیلۀ حشرات وس بهآید که گیاهانی به دست می

یلۀ وس بهی افشان گردهدرصد عمل  80 به یکنزدشوند، می

با توجه به اینکه زنبورعسل شود. عسل انجام میزنبور

و ها  زندگی اجتماعی دارد بیشتر تحت تأثیر آفات، بیماری

گیرد که این امر باعث کاهش های خارجی قرار می عامل

 CCD. (Alaux et al., 2010)شود عملکرد کلنی می

(Colony Collapse Disorder یا ) سندرم ریزش کلنی

 رگرکاآن زنبوران  در فرآیندکه یک نوع ناهنجاری است 

 ناپدید جمعیت مجموعۀناگهانی از  طور به چرارو یا

 زاها اثر چندانی  در اطراف کلنی که درحالی شوند می

 زنبوران دیگر عبارت به شود،نمی مشاهده شده تلف زنبوران

 و شده خارج کندو از روزانه هایفعالیت انجام برای کارگر

ماند آنچه در کندو باقی می بنابراین گردند.نمی باز دیگر

 یزانزنبوران جوان و م ها، کلنی، شفیره ۀملک

 ,.Poncea et al) مواد غذایی است ةاز ذخیر توجهی شایان

ها از (. زنبورعسل برای رویارویی با بیماری2009

ها های بهداشتی، فرمونسازوکارهای دفاعی از جمله رفتار

کند، عنوان نخستین خط دفاعی استفاده می و نیش به

دومین خط دفاعی پوشش خارجی یا کوتیکول است و 

سمانۀ ایمنی  پس از آن همولنف است. خط دفاعی بعدی

ان عسل بدون سمانۀ ایمنی اکتسابی هستند و است زنبور

تنها سمانۀ ایمنی ذاتی دارند. ایمنی ذاتی شامل: ایمنی 

ای نقش  ای و ایمنی هومورال است. ایمنی یاخته یاخته

فاگوسیتوز، تشکیل گره، تشکیل کپسول، انعقاد خون و 

های روتئینها را دارد. ایمنی هومورال نیز از پ ترمیم زخم

کنندة الگوها، سیستم پروفنل اکسیداز،  شناسایی

زا، پپتیدها و نیتروژنی واکنش های اکسیژنی و ترکیب

شود. آنزیم ها با خاصیت ضدمیکروبی تشکیل میپروتئین

های  فنل اکسیداز سبب اکسایش )اکسیداسیون( ترکیب

های  ها به ترکیب منوفنلی )مانند تیروزین( و تبدیل آن

شود. لی )دی هیدروکسی فنیل آالنین( میدی فن

وسیلۀ آنزیم فنل اکسیداز،  های دی فنلی هم به ترکیب

شوند. کویینون بدون اکسید شده و تبدیل به کویینون می

های دیگری خواهد شد که  دخالت آنزیم، وارد واکنش

های  شود که در نهایت این ماده عامل مالنین تشکیل می

های( مهاجم را کروارگانیسمخارجی و ریزجانداران )می

  .(Evans et al., 2006) کندنابود می

عسل و های زنبورشناسایی و پیشگیری از بیماری

هایی برای باال بردن سطح بهداشت کلنی هم از کشف راه

جنبۀ اقتصادی و هم از لحاظ علمی اهمیت دارد. با توجه 

های شیمیایی عوارض جانبی دارند و ینکه روشابه 

ها محدود شده است اسانس و عصارة اده از آناستف

انگلی و میکروبی گیاهان دارویی به دلیل فعالیت ضد

گزینۀ بسیار مناسبی برای پیشگیری و جلوگیری از 

ها ها، افزایش مقاومت بدن در برابر عفونتتوسعۀ بیماری

 (.Poncea et al., 2009) استو تقویت سمانۀ ایمنی 

تأثیر  Pohorecka et al. (2009)بررسی یک در 

بهار، گزنه، اکیناسه آنگوستیفولیا را در  عصارة گل همیشه

عسل از جمله وزن بدن، غدد وضعیت عمومی زنبور

شیری، گسترش چربی بدن بررسی کردند و به این نتیجه 

رسیدند که عصارة آنگوستیفولیا در گسترش چربی بدن، 

ترش بهار در گس گزنه در گسترش وزن بدن و گل همیشه

غدد شیری بیشترین تأثیر را داشته است. با توجه به 

اینکه چربی بدن جزئی از سمانۀ ایمنی زنبورعسل 

توان نتیجه گرفت که عصارة آید می شمار می به

 کند.آنگوستیفولیا سمانۀ ایمنی را تقویت می

در یک بررسی اسانس اندام هوایی کافور، نعناع و 

واروا به کار بردند، بنابر آویشن را برای از بین بردن کنۀ 

آمده اسانس این گیاهان تأثیر بسیاری در  دست نتایج به

 (.Calderone, 1999ها داشته است ) کاهش جمعیت کنه

ریحان را برای گل شمعدانی و اسانس در بررسی 

قفس و در  نظام نگهداری درواروا در  ۀبا کن رویارویی

رصد پاییز، زمستان و بهار استفاده و د های فصل

ها و درصد  کنه شمارآلودگی نوزادان و زنبورها، کاهش 

 بررسیند، در این کرد گیری اندازهرا  ها آن ومیر مرگ

یکپارچه با مخلوط با فرمیک اسید و  طور بهها  اسانس

، نتایج ندشداگزالیک اسید به گرده اضافه و استفاده 

های تحت درمان در مقایسه با کلنینشان داد که 

درمان نشدند بدون خطر آلودگی عسل  هایی که آن
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ها  و همچنین  کنه شماربسزایی را در کاهش  تأثیر

 .(Ismail et al., 2006) افزایش جمعیت دارد

سیاه و اسید فرمیک را  ةاسانس زیر در یک گزارش

روی رفتارهای  ها آن تأثیرو  زنبورعسلکلنی  پانزدهدر 

 صورت بهدند، این مواد کر بررسیدفاعی در برابر کنه 

که در نتیجه  شدهفته استفاده  سهها تا  نوار در شان

کارگر  انباعث افزایش رفتار دفاعی و نظافت در زنبور

 ۀهای آلوده به کن حجرهبرداری از  و رفتار درپوش ندشد

جستجو و حذف های کندوی زنبورعسل  در شانواروا، 

 ۀها، رفتار گاز گرفتن و آسیب رساندن به کن حجرهاین 

 .(Zakaria et al., 2007)دند ا را نیز افزایش داوارو

 Echinacea purpureaسرخارگل با نام علمی 

 ةگیاهی چندساله و علفی متعلق به خانواد

Asteraceae گونه  9و جنس اکیناسه شامل  است

  E. pallia ،E. purpureaآن یعنی  ۀاست که سه گون
 بررسی کاربرد درمانی دارند، در این E. angustifolia و

. این گیاه بومی امریکاست و استپورپورا مدنظر  ۀگون

ایران وجود نداشته و بذرهای  (فلور) گیاهان در

از مجارستان به ایران  1372آن در سال  ةشد اصالح

شناس نام  ن گیاهاآورده شد و توسط متخصص

 .(Omidbeigi, 2005) شدسرخارگل برای آن انتخاب 

 ویژه بهاسید اکیناسه شامل مشتقات کافئیک 

شیکوریک اسید، کافتاریک اسید، کلروژنیک اسید و 

ترکیب آلکیل آمیدی از جمله  یازدهو  استاکیناکوزید 

متیل بوتیل آمید -2ایزوبوتیل آمید، متیل بوتیل آمید، 

فالونوئید، پلی  آن ، همچنین ریشه و پیکر رویشیدارد

 ۀهای هوایی گون د، سرشاخهدارناستیلن وآلکالوئید 

رپورا نیز سرشار از اسیدهای شیکوریک و کافتاریک پو

 اسید کلروژنیک آن ناچیز است میزانبوده و 

(Ghaemi et al., 2008). 

پیشگیری و درمان  منظور بهسرخارگل 

های ریوی،  سرماخوردگی و سرفه، برونشیت، عفونت

 ودهان  های بیماریاختالالت جلدی، مارگزیدگی، 

در  خال تبهاضمه و ءسو، ها مسمومیت ۀ، معالجدندان

 .(Ghaemi et al., 2008) دشو انسان استفاده می

هدف از این بررسی تأثیر عصارة آبی گیاه 

از جمله عسل سرخارگل بر سمانۀ ایمنی زنبور

 .استهموسیت و آنزیم فنل اکسیداز  شمار گیری اندازه

 هامواد و روش

آموزشی و پژوهشی  ۀدر زنبورستان مزرع بررسیاین 

طبیعی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع  گروه

عسل کلنی زنبور 28 از شمار دانشگاه تهران اجرا شد.

سازی شده  ملکه و جمعیت یکسانکه همگی از نظر 

 ةآزمایش عصار ةدر طول دوراستفاده شد،  بودند

 1های متفاوت مخلوط با شربت شکر سرخارگل با دز

 500ان یک روز در میان و به میز صورت به  1به 

این آزمایش شربت برای هر کندو مصرف شد  لیتر میلی

 ابتکرار شده در زمان تصادفی در قالب طرح کامل 

 :ار تیمار و هفت تکرار به شرح زیر انجام گرفتچه

عصاره  بدونشربت شکر خالص  سی سی 500 -1

 )شاهد(

 سی سی 10شده با  شربت شکر غنی سی سی 2-500

 عصاره

 سی سی 20شده با  کر غنیشربت ش سی سی 500 -3

 عصاره

 سی سی 30شده با  شربت شکر غنی سی سی 500 -4

 عصاره

 

 سرخارگل ۀسازی عصار آماده

از  1392هوایی گیاه سرخارگل در تابستان  های اندام

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  باغبانی ۀمزرع

گیری از  عصاره برایآوری و در سایه خشک شدند. گرد

هوایی پس از خشک شدن آسیاب  ایه این گیاه اندام

 مخلوطبا آب مقطر  20به  1شده، آن را به نسبت 

قرار  (شیکر) دستگاه لرزا ساعت در 48ه و به مدت کرد

داده شد، سپس محلول از کاغذ صافی عبور داده شد و 

های متفاوت در مخلوط با شربت شکر با دز ةعصار

 ها قرار گرفت.اختیار کلنی
 ۀبه فاصل مدت کوتاهیمنی ایمنی به دو روش ا

به  بلندمدتساعت و ایمنی  30و  20، 10زمانی 

 .Korner et alروز با توجه به روش  28و  14، 7 ۀفاصل

رشد  ةانجام شد. با توجه به اینکه طول دور (2004)

 بندیاین زمان استروز  سی حدود عسلکامل زنبور

 شمارایمنی از شمارش  بررسیانتخاب شد. برای 

فنل اکسیداز در همولنف  گیری اندازهها و هموسیت

 استفاده شد.
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 هاشمارش هموسیت

در این روش پس از وارد کردن تکانۀ )شوک( سرمایی 

 3های ها و ایجاد یک شکاف در فاصلۀ بین بندبه زنبور

بردار )سمپلر(  شکمی، همولنف با استفاده از نمونه 4و 

 10ها  تیبرای شمارش هموسگردآوری شد. 

میکرولیتر  10با  درنگ یولیتر از همولنف بمیکر

 NaCl  2.72 Mm,Na2So4 8.96) محلول تایسون

mM,glycerol 43.68Mm, methyl violate 0.061. 

Mm) مخلوط شد.  لیتری میلی 5/1یک اپندورف  روند

میکرولیتر از آن را  10ها پس از مخلوط کردن نمونه

پس از پخش روی الم گلبول شمار )نئوبار( قرار داده و 

سنگی روی آن قرار  ۀروی الم، الم شدن کامل نمونه

 ها با استفاده از فرمول زیر شمارش شدیاختهگرفت و 

(Human et al., 2013). 
 های خونی= تعداد کل سلول

 فاکتور رقت× شده تعداد کل ذرات شمارش

 (mm)عمق اتاقک ×  (mm2)های شمارش شده مساحت مربع

 

 آنزیم فنل اکسیداز تعیین فعالیت 

در این روش همولنف از بند سوم شکم زنبوران بالغ 

 50میکرولیتر از همولنف با  50آوری شد و میزان گرد

 4خون مخلوط و در دمای  انعقاد ضدمیکرولیتر بافر 

دقیقه  پنجدور به مدت  10000در  ۀ سلسیوسدرج

منبع  عنوان بهمحلول رویی  آنگاه ازسانتریفیوژ شد، 

میکرولیتر از  20، بدین منظور شدمی استفاده آنزی

-موالر ال 02/0میکرولیتر از محلول  20ها به نمونه

میکرولیتر از  100دهیدروکسی فنیل آالنین و 

خوان  ریزصفحهبافرفسفات اضافه شد و در دستگاه 

(microplate reader)  دهنانومتر، هر  490 موج طولدر 

وانده شد مدت چهل دقیقه خبار به یکدقیقه 

(Laughton et al., 2010).  

 

 نتایج و بحث
های مختلف بر فعالیت آنزیم فنل تیمار ریتأث

  بلندمدتو  مدت کوتاهاکسیداز، ایمنی 

های آزمایشی بر فعالیت آنزیم فنل اکسیداز تیمار تأثیر

OD) برحسبکه 
در ه شد گیری اندازهموج نوری  طول( 1

                                                                               
1. Optical Density 

از  آمده دست بهتایج ن پایۀارائه شده است. بر  1جدول 

های آزمایشی در تیمار تأثیرها آماری داده ۀتجزی

دار ساعت پس از تغذیه معنی دهدر  مدت کوتاهایمنی 

هایی که از شربت شکر حاوی (، در زنبور>P 05/0بود )

هایی سی عصاره استفاده کردند بیشتر و در آن سی 30

در که از شربت شکر خالص استفاده کردند کمتر بود. 

ها تفاوت ساعت پس از تغذیه نیز تیمار بیست

هایی که در زنبور که طوری بهداری نشان دادند  معنی

سی عصاره را دریافت کردند  سی 30شربت شکر حاوی 

هایی که شربت شکر خالص دریافت بیشتر و در زنبور

پس از تغذیه تیمار با ساعت  سیدر  کردند کمتر بود.

عصاره  سی سی 30ا عصاره و تیمار ب سی سی 20

داری را نشان ندادند در تیمار شاهد و تفاوت معنی

عصاره نیز  همین حالت مشاهده  سی سی 10تیمار 

 شد.

 10مدت در تیمار شاهد و تیمار با  در ایمنی کوتاه

سی عصاره  بین ده و سی ساعت پس از تغذیه  سی

داری مشاهده نشد، ولی بین این دو زمان با اختالف معنی

دار بود. در ساعت پس از تغذیه اختالف معنی بیست

سی عصاره بین ده و بیست ساعت پس از  سی 20تیمار با 

داری دیده نشد، ولی بین این دو زمان تغذیه تفاوت معنی

دار بود. در تیمار با سی ساعت پس از تغذیه تفاوت معنی

سی عصاره بین سه زمان مختلف تفاوت  سی 30با 

ن آنزیم در سی ساعت پس از تغذیه دار بود و میزا معنی

ها بیشتر و در بیست ساعت پس از نسبت به دیگر زمان

 ها کمتر بود. تغذیه نسبت به دیگر زمان

ها تأثیر آمده از تجزیۀ آماری داده دست بر پایۀ نتایج به

های آزمایشی در ایمنی بلندمدت در هفت روز پس تیمار

هایی که از داری بود. میزان آنزیم در زنبوراز تغذیه معنی

سی عصاره استفاده کردند  سی 20شربت شکر حاوی 

هایی که از شربت شکر ها بیشتر و آننسبت به دیگر گروه

خالص استفاده کردند کمتر بود. در چهارده روز پس از 

سی  سی 30سی عصاره و تیمار با  سی 20تغذیه تیمار با 

ی را نشان ندادند در تیمار شاهد و دارعصاره تفاوت معنی

سی عصاره نیز همین حالت مشاهده شد.  سی 20تیمار با 

روز پس از تغذیه  28های آزمایشی در تأثیر تیمار

هایی که شربت شکر داری بود میزان آنزیم در زنبور معنی

سی عصاره را دریافت کردند نسبت به  سی 30حاوی 
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ی که شربت شکر ها بیشتر و در زنبورهایدیگر گروه

 خالص را دریافت کردند کمتر بود.

 شاهددر تیمار  1جدول  بنابر بلندمدتدر ایمنی 

دار مشاهده نشد، ولی تفاوت معنی 14و  7بین روز 

دار بود. در تفاوت معنی 28بین این دو زمان با روز 

ها بین زمان سی عصاره سی 30و  20، 10تیمار 

روز  28ن آنزیم در و میزادار دیده شد اختالف معنی

 ها بیشتر و پس از تغذیه نسبت به دیگر زمان

ها کمتر روز پس از تغذیه نسبت به دیگر زمان 14در 

 بود.

 
 نوری موج طول OD))تیمارهای آزمایشی بر میانگین حداقل مربعات آنزیم فنل اکسیداز، واحد:  ریتأث. 1جدول

Table 1. Effect of treatments on Least-squares phenoloxidase enzymes, (OD) Optical Density 
Sugar syrup with 

30 cc extract 
Sugar syrup with  

20 cc extract 
Sugar syrup with  

10 cc extract 
Sugar syup  

control 
Time 

    Short term immune 

0.458Ba 0.312Bc 0.363Ab 0.324Abc 10 h 
0.339Ca 0.305Bab 0.272Bb 0.185Bc 20 h 

0.536Aa 0.536Aa 0.378Ab 0.347Ab 30 h 

0.444a 0.384b 0.337c 0.285d  Total 
    Long term immune 

0.331 Bb 0.384Ba 0.238Bc 0.145Bd 7 d 

0.225 Ca 0.214Ca 0.150 Cb 0.146 Bb 14 d 
0.602 Aa 0.482 Ab 0.365Ac 0.294 Ad 28 d 

0.386a 0.360 b 0.251c 0.195 d Total 

a-bاستمستقل  صورت بهها در هر زمان و کل تیمار 05/0 دار در سطح خطایهای نا همسان در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی : حرف. 

A-Bاستهای مختلف مستقل تنها در دوره طور بهها تیمار 05/0 دار در سطح خطایهای نا همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنی : حرف. 
a-b: Different letters in each row indicate a significant difference at the error level of 0.05 of treatments at any time and as a whole independently. 

A-B: Different letters in each column indicate a significant difference at the error level of 0.05 of treatments independently in different periods. 

 

هموسیت، ایمنی  شمارهای مختلف بر تیمار ریتأث

  بلندمدتو  مدت کوتاه

ها )شمار در های آزمایشی بر شمار هموسیتتأثیر تیمار

( ارائه شده است، اثر تیمارها در 2لیتر( در جدول ) میلی

 (. میزان>05/0Pدار بود )ده ساعت پس از تغذیه معنی

سی  سی 20هایی که از شربت شکر با هموسیت در زنبور

ها بیشتر و در عصاره استفاده کردند نسبت به دیگر گروه

سی عصاره استفاده  سی 10هایی که از شربت شکر با آن

کردند کمتر بود. در بیست ساعت و سی ساعت پس از 

(، میزان >05/0Pدار بود )ها معنیتغذیه اختالف

 20هایی که شربت شکر حاوی هموسیت در زنبور

ها سی عصاره دریافت کردند نسبت به دیگر گروه سی

هایی که شربت شکر خالص دریافت کردند بیشتر و در آن

مدت در تیمار شاهد بین  کمتر بود. در ایمنی کوتاه

های بیست و سی ساعت پس از تغذیه اختالف  زمان

ساعت  ولی بین این دو زمان با دهدار مشاهده نشد، معنی

سی عصاره بین  سی 10. در تیمار با دار بودتفاوت معنی

داری دیده شد، میزان هموسیت در معنی سه زمان تفاوت

ها بیشتر بیست ساعت پس از تغذیه نسبت به دیگر گروه

ها کمتر و در ده ساعت پس از تغذیه نسبت به دیگر گروه

 30سی عصاره  و  تیمار با  سی 20بود. در تیمار با 

 دار بود.ها معنیسی عصاره نیز تفاوت یس

 هفتدر ها تیمار 2جدول  بنابر بلندمدتدر ایمنی 

، ولی تیمار دار داشتنداختالف معنی روز پس از تغذیه

داری تفاوت معنی سی عصاره سی 30تیمار با و  شاهد

روز پس از تغذیه بین تیمار  چهاردهرا نشان ندادند، در 

ها تفاوت تیمار دیگربه  نسبت سی عصاره سی 30با 

نیز روز پس از تغذیه 28و در  شدداری مشاهده معنی

هایی که از شربت ، در زنبوردار بودمعنی هاتیمار تأثیر

سی عصاره استفاده کردند نسبت  سی 30شکر حاوی 

هایی که از شربت ها بیشتر و در زنبوربه دیگر گروه

 شکر خالص استفاده کردند کمتر بود. 

 شاهددر تیمار  2جدول  بنابر بلندمدتمنی در ای

دار مشاهده نشد، تفاوت معنی چهاردهو  هفتبین روز 

، دار بودتفاوت معنی 28ولی بین این دو زمان با روز 

 28و  14های سی عصاره بین روز سی 10در تیمار با 

دار مشاهده نشد ولی بین این دو زمان با تفاوت معنی

 20ار بود. در تیمار با دها معنیروز هفت تفاوت

سی عصاره نیز تفاوت  سی 30سی عصاره و تیمار با  سی

 دار بین سه زمان مشاهده شد.معنی
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 (تریل یلیمتیمارهای آزمایشی بر میانگین حداقل مربعات هموسیت )شمار در  ریتأث. 2جدول 

Table 2. Effect of treatments on Least-squares total haemocyte counts (number/ml) 
Sugar syrup with 

30 cc extract 
Sugar syrup with  

20 cc extract 
Sugar syrup with 

10 cc extract 
Sugar syup  

control 
Time 

    Short term immune 

583 Cab 613 Ca 517 Cc       560 Bb 10 h 

680 Bb 757Ba 638 Ac 600 Ad 20 h 

765Ab 876 Aa 583 Bc 597 Ac 30 h 

676 d 748 a 613 c 585c Total 

    Long term immune 

559 Ba 405 Cb 290Bc 535 Aa 7 d 

516 Ca 451 Bb 483 Ab 450 Ab 14 d 

619 Aa 550 Ab 483Ac 316 Bd 28 d 

542.77a 469 c 418.88d 456.33b Total 

a-bاستمستقل  صورت بهها در هر زمان و کل تیمار 05/0 دار در سطح خطایهای نا همسان در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی : حرف. 

A-Bاستهای مختلف مستقل تنها در دوره طور بهها تیمار 05/0 دار در سطح خطایهای نا همسان در هر ستون بیانگر تفاوت معنی : حرف. 

a-b: Different letters in each row indicate a significant difference at the error level of 0.05 of treatments at any time and as a whole independently. 

A-B: Different letters in each column indicate a significant difference at the error level of 0.05 of treatments independently in different periods. 

 

شربت شکر باعث افزایش  افزایش میزان عصاره در

شود زیرا  ها می  کسیداز و شمار هموسیتآنزیم فنل ا

جمله آلکامیدها و های موجود در سرخارگل از  ترکیب

های خونی  یاختهافزایش  باعث مشتقات کافئیک اسید

شود، همچنین فاگوسیتوز نقش دارند می که در

پلی ساکاریدها و اسید شیکوریک موجود در افزایش 

سبب فعال شدن سرین پروتئاز و افزایش ه گیا این

 شود.اکسیداز می فعالیت فنل

که منبعی راجع به عصارة مورد بررسی در  ییازآنجا

 از موارد همسان استفاده شده است. عسل یافت نشدزنبور

در یک بررسی میزان فنل اکسیداز را در زنبورعسل 

ز جمله هایی اکننده گیری کردند، آنان از فعال کارگر اندازه

LPS المینارین و ،α- کیموتریپسین برای فعالیت فنل

مصنوعی استفاده کردند، و به این  طور بهاکسیداز 

ها باعث افزایش آنزیم  کننده این فعالنتیجه رسیدند 

آمده  دست شود که با نتایج به می فنل اکسیداز 

 .(Laughton et al., 2010همخوانی دارد )

یت آنزیم فنل میزان فعال در بررسی دیگری

ها را در زنبوران مخملی پس هموسیت شماراکسیداز و 

شده از  مشتق ای یاخته ة)دیوار LPSاز چالش با 

گلوکان  3و  β-1باکتری اشریشیاکلی( و المینارین )

 ،دندکرموجود روی سطح قارچ و جلبک( بررسی 

ساعت پس از  24و  12، 8، 4، 2 مدت کوتاهایمنی 

روز پس از  28و  14، 7 تبلندمدتزریق و ایمنی 

باالترین  مدت کوتاهشد، در ایمنی  گیری اندازهتزریق 

ساعت پس از  24تا  8میزان فنل اکسیداز مربوط به 

روز پس از  هفت بلندمدتو در ایمنی  LPSتزریق 

 شمار مدت کوتاهتزریق بوده است، در ایمنی 

 چهاراز تزریق المینارین و  پسها دو ساعت هموسیت

ساعت  48افزایش ولی در  LPSاز تزریق  ساعت پس

ها روند هموسیت شمارپس از تزریق این دو ماده 

نیز دو هفته پس از  بلندمدتکاهشی دارد. در ایمنی 

ها کاهش یافته هموسیت شمارتزریق این دو ماده 

 (.Korner et al., 2004) است

Alaux et al. (2010)  و چند  گلی تکرژیم غذایی

ها ن رژیم برای مقاومت در برابر بیماریای تأثیرگلی و 

از جمله آنزیم  های ایمنی فراسنجهگیری را با اندازه

ها و محتوای چربی بدن هموسیت شمارفنل اکسیداز، 

پروتئینی  ۀدند این بررسی ارتباط بین تغذیکربررسی 

روی بهداشت  مؤثر های عاملعسل و و ایمنی زنبور

هایی که ان داد تیماردهد، نتایج نشکلنی را نشان می

استفاده کردند فعالیت فنل  چندگیاهیاز رژیم 

ها بیشتر بوده است، ولی اکسیداز و چربی بدن در آن

هایی که از رژیم غذایی ها در تیمارهموسیت شمار

هایی است که استفاده کردند بیشتر از آن گیاهی تک

 رژیم غذایی چندگیاهی را استفاده کردند.

Williams et al. (2008) ،سرخارگل  ةعصار تأثیر

 اسب  هشتدر تغذیه( در  گرم یلیم 1000را )
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 آمده دست بههای دند، یافتهکر بررسیروز  42مدت به

های تحت درمان با از این تحقیق نشان داد که در اسب

از  پسروز  35ها در این عصاره افزایش لنفوسیت

 های گلبول شمارمصرف افزایش یافت، همچنین 

افزایش  یتوجه شایان طور بهز و هموگلوبین نیز قرم

ها افزایش چندانی مشاهده نوتروفیل شماریافت، اما در 

 نشد.

Currier et al. (2001)  تأثیر عصارة سرخارگل را در

رژیم غذایی موش مبتال به سرطان خون بررسی کردند. 

ها به مدت پنجاه روز از عصاره تغذیه شدند و پس از موش

ها انجام شد، نتایج نشان داد برداری از آننمونهاین زمان 

های سفید، قرمز و  که این ماده باعث افزایش گلبول

 طور بهافزایش مالتونین در خون شده است و 

 دارد. ریتأثی در کاهش این بیماری توجه شایان

 

 کلی  گیری نتیجه

با توجه به نتایج این پژوهش با اضافه کردن عصارة 

شکر میزان فنل اکسیداز و شمار  سرخارگل به شربت

ی سطح س یس 30یابد و سطح ها افزایش میهموسیت

تری برای تقویت سمانۀ ایمنی است و در واقع این مطلوب

ی ایمنی دارد در نتیجه ها عاملمثبت روی  ریتأثعصاره 

های گیاهی مناسب را  داران عصارهشود زنبورپیشنهاد می

با تقویت سمانۀ ایمنی در در اختیار کلنی قرار دهند تا 

 ها مؤثر واقع شود.بهبود سالمتی و بهداشت کلنی
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13. Poncea-Andronescu, B. & Curcă, D. (2009). American Foulbrood in honey bees. Revista Română de 
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