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 چکیده
بیوتیک( محرک رشد فالوومایسین، آزمایشی در قالب طرح  های خوراکی در مقایسه با پادزیست )آنتی منظور بررسی تأثیر برخی افزودنی به

الین -گذار لگهورن سفید، سویه های قطعه مرغ تخم 300دفی با سه تیمار، پنج تکرار و بیست قطعه مرغ در هر تکرار با استفاده از کامل تصا

W-36  درصد جیره و ترکیب افزودنی خوراکی  05/0انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، پادزیست محرک رشد فالوومایسین به میزان

ای  درصد جیره بود که در سه دورۀ متوالی دو هفته 1/0ی آویشن و پونۀ کوهی، اسید پروپیونیک و مکمل روی به میزان های گیاه شامل عصاره

گذار قرار داده شدند. نتایج این بررسی نشان دادند، استفاده از ترکیب افزودنی  های تخم روز برای تغذیه در اختیار مرغ 42درمجموع به مدت 

بادی( علیه آنفلوانزا و لیپوپروتئین با  مرغ و عیار پادتن )تیتر آنتی داری در ضریب تبدیل خوراک، درصد تولید تخم خوراکی سبب بهبود معنی

اکسیدانی( سرم خون شامل غلظت  های پاداکسندگی )آنتی . مقادیر شاخص(P≤05/0)چگالی پایین در سرم خون نسبت به گروه شاهد شد 

شده با جیرۀ حاوی ترکیب افزودنی خوراکی نسبت به دو  های تغذیهوتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در مرغ، سوپراکسید دیسمEسلنیوم، ویتامین 

های  مرغ و فراسنجه داری بر صفات کیفی تخم . تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی(P≤05/0)داری افزایش یافت  صورت معنی گروه تیماری دیگر به

رسد که افزودنی خوراکی مورد . بنابر نتایج این آزمایش به نظر می(P≥05/0)ا چگالی پایین نداشتند بیوشیمیایی خون به غیر از لیپوپروتئین ب

 گذار استفاده شود. های تخم عنوان جایگزین پادزیست محرک رشد در جیرۀ غذایی مرغ تواند بهبررسی می
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ABSTRACT 
This research was conducted to evaluate the effect of some feed additives compare to Flavomycin growth promoter 
antibiotic. Experiment was conducted in completely randomized design manner consisting 3 treatments, 5 replicates 
and 20 hens per each replicate using 300 White Leghorn, Hy-Line W-36 strain. The experimental treatments 
included: control, Flavomycin growth promoter antibiotic at 0.05% dietary level and feed additive mixture consisting 
of thyme and oregano plant extracts and propionic acid and zinc supplement at 0.1% dietary level which fed to laying 
hens for 42 days (3 periods of two weeks each). The results of this study showed that the utilization of feed additive 
mixture significantly (P<0.05) improved feed conversion ratio, egg production percentage and blood serum antibody 
titers against avian Influanza and low-density lipoprotein compare to control group. The blood serum antioxidant 
indices including Selenium, vitamin E, Superoxide dismutase and Glutathione peroxidase were significantly (P<0.05) 
enhanced in laying hens fed diet containing feed additive mixture in comparison with two other treatment groups. 
The experimental treatments had no significant effect on egg qualitative traits and blood biochemical parameters with 
the exception of low-density lipoprotein. According to the results of this experiment, it seems that the studied feed 
additive mixture can be used as a replacement for growth promoter antibiotic in laying hen diets. 
 
Keywords: Falvomycin, laying hens, oregano extract, propionic acid, thyme extract, zinc. 
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 مقدمه

 رفع رشد،منظور افزایش  بههای رشد،  محرک

 و ایمنیسامانۀ  تقویت مغذی، مواد کمبودهای

شوند  می اضافه طیور خوراک به ها بیماری از پیشگیری

(Rakhshan et al., 2010) .رشد های محرک میان در 

 ای گستردهصورت  ها به بیوتیک( مختلف، پادزیست )آنتی

 از استفاده .ندوش صنعت طیور استفاده می در

 منجر طیور، های جیره در رشد محرک های پادزیست

 (.Manafi et al., 2014) شود عملکرد می بهبود به

 ها، بیوتیک آنتی مثبتهای  باوجود همۀ اثرگذاری

 بقایای که دهند می نشان اخیر تحقیقات

 به منجر طیور، تولیدات در موجود های بیوتیک آنتی

در و  شده ها انسان بدن رد مقاوم های سویه ایجاد

 در افتد. بنابراین می مخاطره به ها انسان سالمتنتیجه 

 های بیوتیک آنتی از استفاده اروپاۀ اتحادی 2006 سال

 کرد ممنوعکلی  به صنعت این در را رشد محرک

(North & Bell, 1990).  بدیهی است که محدودیت

 ها از خوراک طیور، مصرف یا حذف این افزودنی

 کرد.خواهد  واردعت صنن ای به را سنگینیهای  آسیب

ی مناسب های جایگزینۀ ارائ به شدیدی بنابراین نیاز

 منظور بدین .شود می احساس ها بیوتیک آنتی برای

 و دارویی گیاهان مانندهای پرشماری  ترکیب نامحقق

 و (Manafi et al., 2014) ها آناسانسی  های روغن

 در را (Hedayati et al., 2014) آلی اسیدهای

 های بررسی .اند دهکر آزمایش طیوری غذای های جیره

مثبت گیاهان دارویی را بر بهبود  گذاریبسیاری اثر

، (Yalcin et al., 2006) های بیوشیمیایی خون فراسنجه

 ,.Hernandez et al) ، عملکرد(Vakili, 2011)ایمنی 

و کیفیت  (Rahbarnia et al., 2013)، سالمتی (2004

 اند. هکردگزارش  (Ghasemi et al., 2010)مرغ  متخ

 موجود دارویی گیاهانند، اداده نشان تحقیقات نتایج

 چتریان و (Laminaceae) نعناعیانة خانواد در

(Apiaceae) ۀ تغذی در مؤثر دارویی گیاهان جمله از

های پاداکسندگی  و ویژگی بوده طیور و دام

. این ندوجهی دارقابل ت ضدمیکروبی و( اکسیدانی آنتی)

 و بیشتر در  از دیرباز در طب سنتی ایران گیاهان

 و بیومیکر های عفونت وسوءهاضمه  نفخ، درمان

 ,Deans & Waterman)شوند می قارچی استفاده

 علمی نام با آویشن، دارویی گیاهاناین  بین . در(1993

Thymus vulgaris  و علفی معطر  دارویی گیاهیکه

د دار زیادی اهمیت ،است ناعیاننع ةمتعلق به تیر

(Toghyani et al., 2010) .یییاضدباکترتأثیر  آویشن، 

 ,Najafi & Torki) وزیضدکوکسیدی وی ضدقارچ

پاداکسندگی دارد  بارز های ویژگی همچنین و (2010

(Windisch et al., 2007). اصلی فعالهای  ترکیب 

کارواکرول  و تیمول شامل آویشن اسانس در موجود

 ندهست فنولیة شد شناختههای  ترکیب جزء که دهبو

(Leung & Foster, 1996). ی م علمکوهی با نا ۀپون

Mentha longifolia ةیاهی دارویی از خانوادگ 

که  (Pazhohi Alamoti et al., 2012)نعناعیان بوده 

 و نفخ برونشیت، تهوع، درمان برای سنتی در طب

 ,.Moreno et al) شود می گرفته کار  به اشتهایی بی

 کردن برطرف در گیاه این درمانی های ویژگی. (2002

های ناحیۀ کولون زخم استفراغ، گوارشی،های  اختالل

 Gulluce) است رسیده اثبات به کبدیهای  اختالل و

et al., 2007) .اصلی فنول دو تیمول و کارواکرول 

 کوهیۀ پون اسانس از درصد 80 نزدیک بهکه  هستند

 هایفعالیت مسئول عمده طور به و ادهد تشکیل را

 ,Foster & Duke) هستند گیاه اینپاداکسندگی  

 شناختهمیکروبی قوی  های ضد ترکیب عنوان بهو  (1999

که با استفاده   بررسیدر  .(Krosmayer, 2007)اند  شده

از گیاهان دارویی آویشن، نعناع و پونه انجام شد، 

، صفات کیفی داری در عملکرد تولید بهبود معنی

های  های بیوشیمیایی مرغ مرغ و فراسنجه تخم

 ,Nobakht & Mehmannavaz)شد گذار مشاهده  تخم

 . در نتایج آزمایش دیگری نشان داده شد،(2010

سبب بهبود  مصرف گیاهان دارویی رازیانه و آویشن

های  مرغ در مرغ های کیفی تخم فراسنجه عملکرد و

محققان دیگری نیز در  (.Vakili, 2011د )شگذار  تخم

های خود گزارش کردند، استفاده از گیاه  نتایج بررسی

های  گذار و جوجه های تخم دارویی پونه در جیرة مرغ

گوشتی اثر مثبتی بر افزایش عملکرد این پرندگان دارد 

(Nobakht et al., 2011 .)در صنعت ینکه ا به توجه با

 همبستگی گله اقتصادیة بازد، گذار تخم  پرورش مرغ

 مرغ، تخم تولید افزایش مانندهایی  عامل با باالیی

ۀ پوست کیفیت بهبود غذایی، تبدیل ضریب کاهش
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 حیاتی نقش به بایستی دارد، گله سالمت و مرغ تخم

 سالمت بدن،سوخت و سازی  فرآیندهای درکانی  مواد

 ,.Fakler et al) داشت ویژه توجه مرغ تخم تولید و گله

 مرغ تخمیاز، کیفیت پوستۀ ن کمانی عنصرهای ک. (2002

 کلیدی های آنزیم نقش در کاتالیزوریهای  ا ویژگیب را

ا ب یا و مرغ تخمۀ پوست یا غشاء تشکیل فرآیند در مؤثر

 قرار تأثیر تحت کلسیت بلورهای رشد بر مستقیم اثر

عنصرهای  از روی عنصر. (Yan et al., 2001)دهند  می

زیستی  های فعالیت در مهمی نقش که استنیاز  کم

 کلیدی نقش این عنصر. کندبدن ایفا می( بیولوژیکی)

 کراتین تکثیر و تولید بر و داشته هورمونی سیستم در

 روی،های  برتری از. است تأثیرگذار استخوان رشد و

( کوفاکتورعامل کمکی ) یک عنوان به آن نقش

 و ها ایمونوگلوبولین تشکیل افزایش مهم،پاداکسندگی 

 & Leeson) استبافت پوششی  یکپارچگی بهبود

Summers, 2001) .بر آن، عنصر روی جزء  افزون

یون  تولیدکه در  استآنهیدراز   اصلی آنزیم کربونیک

مرغ نقش  تخم ۀفرآیند تشکیل پوست درکربنات  بی

 تولیداساسی داشته و کمبود این آنزیم سبب کاهش 

وسته و همین امر کاهش وزن پ شودمیکربنات  یون بی

خواهد مرغ را به دنبال  تخم ۀو دیگر صفات کیفی پوست

نشان  ها نتایج بررسی .(Mabe et al., 2003)داشت 

گذار با منابع  های تخم مرغ ةمکمل سازی جیر اند،داده

 تأثیرروی، مس و منگنز  کانی عنصرهایآلی یا 

مرغ دارد  تخم ۀدی بر بهبود کیفیت پوستسودمن

(Mabe et al., 2003).  مکمل در آزمایشی با مصرف

و صفات کیفی  داری در عملکرد بهبود معنیروی 

و  شدگذار مشاهده  های تخم مرغ در مرغ تخم ۀپوست

بهبود یافت  یدشده،تولهای  صفات ایمنی در جوجه

(Zamani et al., 2009) .دیگری  نتایج بررسی در

روی جیره، سبب افزایش میزان افزایش  ،دشمشاهده 

 شدگذار  های تخم ای لنفاوی در مرغه وزن اندام

(Sahin et al., 2009.) های  با توجه به گستردگی گونه

 های ویژگی نعناعیان، ةگیاهان دارویی موجود در تیر

، پاداکسندگی های ویژگیاز جمله  گیاهان اینسودمند 

باال گذار،  تخم طیور عملکرد بر یرتأثضد میکروبی، 

این  گیاهان سطح زیر کشت و قیمت مناسببودن 

ضروری در  عنصرهاینقش برخی از  و خانواده در ایران

 ۀگذار و کیفیت پوست های تخم سالمتی و عملکرد مرغ

این  تأثیری ارزیاب منظور به این بررسیمرغ،  تخم

های خوراکی طبیعی بر عملکرد و  افزودنی

 گذار های تخم مرغدر مرغ  های کیفی تخم فراسنجه

 .شدنجام ا -36Wالین  -سویۀ های
 

 ها مواد و روش

گذار نژاد  قطعه مرغ تخم 300در این آزمایش از 

 55سن  در w-36الین  -های سویۀلگهورن سفید، 

گرم و تولید  1550 حدود هفتگی با میانگین وزن

آزمایشی متوالی  ةدر سه دور بررسیدر آغاز  همسان

روز در  42متوالی( به مدت  ۀ)هر دوره شامل دو هفت

هر و  تکرار پنج تیمار، سهامل تصادفی با قالب طرح ک

از  پیشاستفاده شد. قطعه مرغ،  بیستتکرار شامل 

پذیری  عادت ةهفته دور دو ، مدتآزمایش آغاز

های آزمایشی اعمال  ها با جیره سازگاری مرغ منظور به

. نشد بررسیای  شد و در این مدت هیچ فراسنجه

حاوی  ةجیر، شاهد ة( جیر1های آزمایشی شامل تیمار

 05/0به میزان  فالوومایسینمحرک رشد  پادزیست

شامل ) ترکیب افزودنی خوراکیحاوی  ةجیر و درصد

کوهی  ۀآویشن و پون انگیاهاتانولی های  مخلوط عصاره

درصد( و  2/0درصد(، اسیدپروپیونیک ) 05/0 هرکدام)

 1/0به میزان ( کیلوگرم درگرم  میلی 200مکمل روی 

پودر و مخلوط در  صورت بهبودند که  درصد جیره

 گیاهان شیمیایی . ترکیبندخوراک استفاده شد

 1 جدول در آزمایش این در استفاده مورد دارویی

جیرة غذایی و شرایط پرورش مانند  .است شده گزارش

نور، دما، رطوبت نسبی و تهویه بر پایۀ راهنمای 

 W-36الین  -گذار سویۀ های های تخم پرورش مرغ

های عملکرد شامل درصد تولید  راسنجهفتنظیم شدند، 

روزانه  صورت بهمرغ )گرم(  مرغ، میانگین وزن تخم تخم

و میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک 

با در نظر گرفتن تلفات محاسبه  هفتگی صورت به

 های ویژگیبررسی  برای. (Çabuk et al., 2006)شدند 

اول  ةدور گیری در پایان بار نمونه سه ،مرغ کیفی تخم

هفتگی( و  59سن دوم ) ةهفتگی(، پایان دور 57سن )

هفتگی( انجام و در هر  61سن سوم ) ةپایان دور

مرغ از هر واحد آزمایشی  گیری دو عدد تخم نمونه
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ها به آزمایشگاه  گذاری، نمونه . پس از شمارهشدانتخاب 

با  با ترازوی دیجیتال در آغازها  مرغ منتقل شدند. تخم

ها به روش  گرم توزین و وزن مخصوص آن 01/0 دقت

Hempe et al. (1988)  گیری  اندازهتعیین شد. پس از

ها خشک و دوباره وزن شده،  مرغ وزن مخصوص، تخم

و  (HU)هاو سپس روی سطح صافی شکسته و واحد 

 ارتفاع سفیده با استفاده از دستگاه سنجش واحد هاو

(Egg Multi-Tester (EMT-5200, Robotmation Co, 

Ltd., Tokyo, Japan)گیری شد ( اندازه (Banerjee & 

Keener, 2012) . واحد هاو در واقع شاخصی است که در

مرغ تصحیح شده است.  آن ارتفاع سفیده برای وزن تخم

 این تصحیح از طریق رابطۀ لگاریتمی زیر انجام پذیرفت

(Pourreza, 2006). 

(1 )            HU= 100 log (H + 7.57 – 1.7 W
0.37

) 

 Wمتر(،  ارتفاع سفیده )میلی H، که در این رابطه

 چه . هراستهاو  واحد HUو  (گرم) مرغ تخم وزن

 .است بهتر سفیده کیفیت، باشد باالتر هاو واحد

اگ  هاز دستگا دوباره برای ارزیابی رنگ زرده

 ,Egg Multi-Tester (EMT-5200) مولتی تستر

Robotmation Co, Ltd., Tokyo, Japan))  استفاده

ها نیز  وزن پوسته .(Pérez-Bonilla et al., 2011)شد 

گرم(  به ازای واحد سطح با تقسیم وزن پوسته )میلی

آمد.  دست بهمتر مربع(  مرغ )سانتی به سطح تخم

 Thickness ضخامت پوسته با استفاده از دستگاه

Gauge Ultrasonic (Echometer 1062 

Robotmation Co. Ltd) تعیین شد  اخت ژاپنس

(Mohiti-Asli et al., 2012) برای سنجش مقاومت .

  egg shell force gauge پوسته نیز از دستگاه

(model-II, Robotmation Co. Ltd., Tokyo, Japan) 

 منظور به. Mohiti-Asli et al., 2012))استفاده شد 

های  شاخص ،های بیوشیمیایی بررسی فراسنجه

، از آزمایش ةخون در پایان دورنی و ایم پاداکسندگی

گیری  ورید زیر بال دو قطعه مرغ از هر تکرار خون

های اپندورف بدون  های خون در لولهانجام شد. نمونه

ها با استفاده از  مادة ضد انعقاد ریخته شدند و سرم آن

دور در دقیقه به مدت ده  3000سانتریفوژ با سرعت 

های  شد. سرم درجۀ سلسیوس جدا 4دقیقه در دمای 

گذاری شده،  های اپندورف شماره جداشده در لوله

درجۀ سلسیوس  -20ریخته و تا زمان تجزیه در دمای 

-Safamehr & Attarدر فریزر نگهداری شدند )

Hosseini, 2016) .های بیوشیمیایی بر  سپس فراسنجه

شده از  های تهیه های آزمایشگاهی، کیت روش ۀپای

 بیوشیمیط دستگاه شرکت پارس آزمون و توس

 (Auto Analyzer (XL-Vital Scinific))اتوآناالیزر 

 & Safamehr)شدند گیری  اندازهساخت فرانسه 

Attar-Hosseini, 2016.) پاداکسندگیهای  شاخص 

به روش  Eویتامین غلظت سرم خون شامل 

Stevenson & Jones (1989)با استفاده از دستگاه ، 

 ,HPLC) مایع با کارایی باالنگاری )کروماتوگرافی(  فام

Pharmacia LKB)  ساخت آمریکا، سلنیوم به روش

 ,Spectrometer) جذب اتمی توسط دستگاه جذب اتمی

Japan, Shimadzu AA-680 Atomic absorbtion )

های گلوتاتیون پراکسیداز و  آنزیمساخت ژاپن و 

شده از  های خریداری سوپراکسید دیسموتاز توسط کیت

 & Pagilaشیمی و به ترتیب به روش  شرکت زیست

Valentine (1987)  وMarklund & Marklund (1974) 

 RandoxLaboratories) رندوکسو توسط دستگاه 

Limited, 55 Diamond Road, Crumlin,  County . 

Antrim, BT29 4QY, United Kingdom) 

های سرم برای تعیین عیار  نمونه گیری شدند. اندازه

های  بادی( علیه عامل مولد بیماری تر آنتیپادتن )تی

به روش جلوگیری از  آنفلوانزا نیوکاسل و

 گر خودکار تجزیه توسط دستگاه آگلوتیناسیون هم

 Boehringer Mannhein Hitachiاتوماتیک،  آناالیزر)

704 automatic analyzer, Japan )وتحلیل یهتجز 

از  آمده تدس بههای  داده وتحلیل تجزیه منظور بهشدند. 

مرغ که  آزمایش برای عملکرد و صفات کیفی تخم

( در طول آزمایش بار یکروز  14ای ) دوره صورت به

تکرارشده در زمان،  صورت بهها  گیری شدند، داده اندازه

 ,SAS) 12/9 ۀنسخ  SASآماری افزار نرمبا استفاده از 

 2رابطه  صورت به (Mixed)مختلط  ۀروی و (2005

 :شدند تجزیه

(2                           ) Yijk= µ+ Ti+ Pj+TPij+ eijk  

تیمار اثر  Ti میانگین جمعیت،  µرابطهکه در این 

اثر خطای  eijkآزمایشی و  ةاثر دورPj ، آزمایشی

مدل آماری . است Yijk ةآزمایشی مرتبط با مشاهد
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بار در پایان آزمایش  یک صورت بهبرای صفاتی که 

 عیارمانند صفات بیوشیمیایی و گیری شدند،  اندازه

رابطۀ  در کهبود  Yij = μ + Ti + eij صورت بهایمنی 

 اثر eij تیمار آزمایشی، اثر Ti جمعیت، میانگین μباال 

 از یک هر عددیمیزان  Yijآزمایشی و  خطای

دار شدن اختالف  در صورت معنیاست.  ها همشاهد

 5 داری معنی سطح در توکی ، از آزمون هامیانگین

 استفاده شد. مقایسۀ میانگین تیمارهادرصد برای 

 
 . ترکیب شیمیایی گیاهان دارویی مورد استفاده در آزمایش1جدول 

Table 1. Chemical copmosition of medicinal plants used in the experiment 

Scientific name 
Moisture  

(%) 

Ash  

(%) 

Protein  

(%) 

Fat  

(%) 

Carbohydrate  

(%) 

Fiber  

(%) 

Energy  

(Kcal) 

Thymusvulgaris 7.79 11.74 9.10 7.43 63.94 18.63 276 

Mentha longifolia 6.20 3.68 4.57 1.60 57.23 16.34 247 

 

 دهنده و ترکیب مواد مغذی جیرة شاهد . اجزای تشکیل2جدول 
Table 2. Ingredients and nutrients composition of the control diet 

53.36 Corn grain 
3.37 Vegetable oil 

28.18 Soybean meal 
0.20 DL-Methionine 
0.06 L-Lysine H-Cl 
0.03 L-Threonine 
2.34 Dicalcium phosphate 
11.55 Calcium carbonate 
0.05 Sodium Bicarbonate 
0.31 Salt 
0.50 Mineral & Vitamine permix1 
 Nutrients composition of the diet 
 Nutrients 

90.31 Dry Matter (%) 
16.08 Crude Protein (%) 
2720 Metabolizable Energy (Kcal/kg) 
4.58 Calcium (% ) 
0.48 Available Phosphorus (%) 
0.15 Sodium (%) 
0.71 Potassium (%) 
0.23 Chlorine (%) 
191.19 DCAB2 (mEq/kg) 

0.91 Lysine (%) 
0.44 Methionine (%) 

0.70 Met+Cys (%) 
0.64 Threonine (%) 
0.19 Tryptophan (%) 
1.06 Arginine (%) 
0.67 Isoleucine (%) 
1.37 Leucine (%) 
0.75 Valine (%) 

گرم  میلی 900گرم منگنز،  میلی 66000م مس، گر میلی 8800گرم روی،  میلی 66000گرم آهن،  میلی 33000کیلوگرم مکمل مواد کانی میزان  5/2در هر . 1

المللی واحد بین A ،3300000ویتامین المللی واحد بین 7700000کیلوگرم مکمل مواد ویتامینی میزان  5/2گرم سلنیوم وجود داشت. در هر  میلی 300ید و 

،  B6گرم ویتامین میلی B2 ،4400گرم ویتامین  میلی B1  ،4400یتامینگرم و میلی K3  ،2200گرم ویتامین میلی E ،550گرم ویتامین  میلی D3 ،6600ویتامین 

میکروگرم  8800میکروگرم بیوتین و  55000گرم پاداکسنده،  میلی 125گرم کولین کلراید،  میلی 27500یدفولیک، اسگرم  میلی 110گرم نیاسین،  2200

 وجود داشت.B12 ویتامین 

 .آنیون جیره -تعادل کاتیون .2
1. Each 2.5 kilogram of mineral premix contained 33000 mg iron, 66000 mg zinc, 8800 mg copper, 66000 mg manganese, 900 mg iodine and 300 mg 

selenium. Each 2.5 kilogram of vitamin permix contained 7700000 IU Vitamin A (all-trans-retinal), 300000 IU Vitamin D3 (cholecalciferol), 6600 mg 

Vitamin E, 550 mg Vitamin K3, 2200 mg Vitamin B1, 4400 mg Vitamin B2, 4400 mg Vitamin B6, 2200 g niacin, 110 mg folic acid, 27500 mg choline 

chloride, 125 mg Antioxidant, 55000 µg Biotin and 8800 µg Vitamin B12. 

2. Dietry cation-anion Balance 
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 نتایج
 های تولیدی فراسنجه

های  های تولیدی مرغ نتایج مربوط به فراسنجه

گزارش شده است.  1و نمودار  3گذار در جدول  تخم

 تأثیرهای آزمایشی تیمار ،آمده دست بهبر نتایج بنا 

داری بر میانگین مصرف خوراک نداشتند  معنی

(05/0≤P)ن . کمترین ضریب تبدیل خوراک، بیشتری

مرغ  مرغ و کمترین میانگین وزن تخم درصد تولید تخم

شده با جیرة حاوی  تغذیه آزمایشی تیمارمربوط به 

درصد( بود که  1/0به میزان ) ترکیب افزودنی خوراکی

. (P≤05/0)دار بود  اختالف آن تنها با گروه شاهد معنی

های  داری فراسنجه معنی صورت بههای آزمایشی  دوره

تأثیر قرار دادند   گذار را تحت تخم های تولیدی مرغ

(01/0≥P) به این ترتیب که سومین دوره از آزمایش ،

سبب افزایش میانگین مصرف خوراک، ضریب تبدیل 

تولید  صدمرغ و کاهش در خوراک، میانگین وزن تخم

نسبت به  (P≤01/0)داری  معنی صورت بهمرغ  تخم

های  رهها و دو دورة اول آزمایش شد. اثر متقابل تیمار

دار بود  مرغ معنی آزمایشی تنها بر میانگین وزن تخم

(01/0≥P)  نشان داده شده است. در  1که در نمودار

بیشترین میانگین وزن  ،های اول و دوم آزمایش دوره

دیگر تیمارهای که با  دیده شدگروه شاهد  درمرغ  تخم

داری نداشت  در همان دوره اختالف معنی آزمایشی

(05/0≤P)ةمرغ در دور رین میانگین وزن تخم. بیشت 

که اختالف آن تنها با  بود گروه شاهد مربوط بهسوم 

دار  معنی ترکیب افزودنی خوراکی ةکنند دریافت تیمار

ترکیب افزودنی استفاده از  یطورکل به. (P≤01/0)بود 

( سبب بهبود جیره درصد 1/0به میزان ) خوراکی

سبب  آزمایش ةصفات تولیدی و افزایش طول دور

 .(P≤05/0)د باال شکاهش صفات 

 

 مرغ های کیفی تخم فراسنجه

بر  ها آنهای آزمایشی و اثر متقابل  ها، دوره تأثیر تیمار

نشان داده شده  4مرغ در جدول  های کیفی تخم فراسنجه

نتایج نشان دادند، تیمارهای مختلف آزمایشی بر است. 

شتند داری ندا مرغ تأثیر معنی های کیفی تخم فراسنجه

(05/0≤P).  با این وجود از نظر عددی بهبود نسبی در

کنندة ترکیب  مرغ در گروه دریافت صفات کیفی تخم

درصد جیره( مشاهده  1/0افزودنی خوراکی )به میزان 

های آزمایشی و اثر متقابل همچنین تأثیر دوره شد.

های کیفی  های آزمایشی بر فراسنجهتیمارها و دوره

 .(P≥05/0)نبود  دار، معنیمرغ تخم

 
 گذار های تخم های تولیدی مرغ ها بر فراسنجه های آزمایشی و اثر متقابل آن ها، دوره . تأثیر تیمار3جدول 

Table 3. Effect of treatments, experimental periods and their interaction on production parameters of laying hens 

Treatments (T) 

 
 

Feed intake 

(g/hen/day) 
 

Feed conversion ratio 

(g feed/g egg) 

Egg production 

(%) hen-day 

Egg weight 

(g) 

1 

2 

3 

SEM 

Period (P) 

P1 

P2 

P3 

SEM 

 

101.79 

101.44 

101.32 

0.22 

 

99.12b 

102.54a 

102.88a 

0.19 

 

            2.12a 

2.06ab 

2.01b 

0.02 

 

1.99b 

2.08a 

2.12a 

0.01 

75.70b 

78.93ab 

82.53a 

1.00 

 

81.26a 

78.03b 

77.86b 

0.71 

62.77a 

62.28ab 

61.46b 

0.22 

 

61.52c 

62.05b 

62.93a 

0.17 

    P-value   

Treatment (T) 

Period (P) 

T × P 

 

0.34 

0.0001 

0.13 

 

0.03 

0.0001 

0.53 

0.001 

0.0001 

0.18 

0.005 

0.0001 

0.002 

شده با ترکیب  ( گروه تغذیه3درصد( و  05/0شده با جیره حاوی پادزیست محرک رشد فالوومایسین ) ( گروه تغذیه2( شاهد 1تیمارهای آزمایشی شامل  

 درصد( بودند. 1/0افزودنی خوراکی )

SEM: ها. خطای معیار میانگین 

a-c: داری دارند نظر آماری اختالف معنیهای متفاوت از  های دارای حرفدر هر بخش از هر ستون، میانگین (05/0P≤). 

Experimental treatments included 1) control; 2) group fed diet containing Flavomycin growth promoter antibiotic (0.05%) and 3) group fed diet 

containing feed additive mixture (0.1%). 

SEM: Standard error of means. 
a-c: Means within each section of each column with different superscripts are significantly different (P≤ 0.05). 

 



 101 1397بهار ، 1 ة، شمار49 ة، دورایران دامیعلوم  

 

 
 گذار های تخم مرغ )گرم( مرغ های آزمایشی بر میانگین وزن تخم ها و دوره . اثر متقابل تیمار1نمودار 

Figure 1. Effect of treatments and experimental priod intractions on egg weight mean (g) of laying hens 

 
 گذار های تخم مرغ در مرغ های کیفی تخم بر فراسنجه ها آنهای آزمایشی و اثر متقابل  . تأثیر تیمارها، دوره4جدول 

Table 4. Effect of treatments, experimental periods and their interaction on egg qualitative parameters of laying hens 

Treatments 

(T) 

Estimated  

specific gravity  
(g) 

Albumen height  

(mm) 

Haugh unit 

(score) 

Yolk colour  

(Roche scale) 

Egg shell  

thickness 
(µm) 

Egg shell  

breaking strength 
(kg/cm2) 

Egg  

shell weight 
(g) 

1 

2 

3 
SEM 

Period (P) 

P1 
P2 

P3 

SEM 

1.082 

1.081 

1.083 
0.001 

 

1.084 
1.082 

1.081 

0.001 

8.28 

8.06 

7.89 
0.18 

 

7.75 
7.80 

8.69 

0.28 

88.87 

88.96 

89.80 
0.98 

 

86.93 
87.64 

91.96 

1.56 

4.66 

4.80 

4.86 
0.11 

 

4.86 
4.80 

4.66 

0.14 

0.29 

0.29 

0.29 
0.004 

 

0.30 
0.29 

0.29 

0.004 

3.19 

3.24 

3.29 
0.019 

 

3.28 
3.26 

3.20 

0.023 

5.90 

5.76 

5.98 
0.06 

 

5.99 
5.88 

5.78 

0.08 

    P-value        

Treatment (T) 

Period (P) 

T × P 

0.39 

0.08 

0.49 

0.37 

0.11 

0.71 

0.41 

0.13 

0.60 

0.64 

0.57 

0.86 

0.46 

0.78 

0.52 

0.07 

0.25 

0.51 

0.07 

0.32 

0.51 

شده با ترکیب  ( گروه تغذیه3درصد( و  05/0شده با جیرة حاوی پادزیست محرک رشد فالوومایسین ) ( گروه تغذیه2( شاهد 1 :مایشی شاملتیمارهای آز 

 درصد( بودند. 1/0افزودنی خوراکی )

SEM: ها. خطای معیار میانگین 
Experimental treatments included: 1) control; 2) group fed diet containing Flavomycin growth promoter antibiotic (0.05%) and 3) group fed diet 

containing feed additive mixture (0.1%). 

SEM: Standard error of means. 

 

 خون پاداکسندگیهای  شاخص

های پاداکسندگی خون  تأثیر تیمارهای آزمایشی بر شاخص

شده است.  نشان داده 5در پایان دورة آزمایش در جدول 

در این جدول، غلظت سلنیوم، ویتامین  شده ارائهبنابر نتایج 

E گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیداز دیسموتاز در ،

شده با جیرة حاوی ترکیب افزودنی خوراکی  های تغذیه مرغ

با جیرة حاوی  شده های تغذیهنسبت به گروه شاهد و مرغ

د جیره( درص 05/0پادزیست فالوومایسین )به میزان 

 .(P≤01/0)داری افزایش یافت معنی طور به
 

 های بیوشیمیایی خون فراسنجه

های بیوشیمیایی  های آزمایشی بر فراسنجه تأثیر تیمار

گذار در پایان دورة آزمایش در  های تخم خون مرغ

نشان داده شده است. بنابر نتایج  6جدول 

 آمده، استفاده از ترکیب افزودنی خوراکی )به دست به

داری غلظت  طور معنی درصد جیره( به 1/0میزان 

در خون را افزایش داد که لیپوپروتئین با چگالی کم 

. (P≤01/0) دار بود اختالف آن تنها با گروه شاهد معنی

 داری بر غلظت های آزمایشی تأثیر معنی تیمار

لیپوپروتئین با چگالی زیاد گلیسرید و  کلسترول، تری

وجود تیمار آزمایشی  با این خون نداشتند،در 

باعث افزایش  ترکیب افزودنی خوراکیکنندة  دریافت

لیپوپروتئین با گلیسرید و  کلسترول، تریعددی مقادیر 

 ( شد.HDLزیاد )چگالی 
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 ایمنی خون هایفراسنجه

تولیدشده علیه  عیار پادتنهای آزمایشی بر  تیمار تأثیر

 دادهنشان  7و نیوکاسل در جدول  آنفلوانزاهای واکسن

بیشترین غلظت  آمده، دست بهبر نتایج بناشده است. 

 مربوط به گروه آنفلوانزا واکسنتولیدشده علیه  پادتن

 

 1/0به میزان ) ترکیب افزودنی خوراکیة کنند دریافت

بود که تنها با گروه شاهد تفاوت ( جیره درصد

های مختلف تیمار. بین (P≤05/0)داری داشت  معنی

 واکسنعلیه  پادتنتولید ن میزاآزمایشی از نظر 

 .(P≥05/0) داری وجود نداشت نیوکاسل تفاوت معنی

 گذار در پایان دورة آزمایش های تخم های پاداکسندگی خون مرغ های آزمایشی بر شاخص . تأثیر تیمار5جدول 
Table 5. Effect of experimental treatments on blood antioxidant indices of laying hens at the end of experimental period 
Treatments 

Selenium  
(µg/L) 

Vitamin E 
(µg/ml) 

Glutathione Peroxidase 
(nmol/L/min) 

Superoxide Dismutase 
(unit/ml) 

1 22.23b 14.60c 2.71c 0.18c 
2 21.41c 18.43b 6.51b 0.28b 
3 29.62a 45.18a 7.60a 0.37a 

SEM 0.16 0.05 0.05 0.004 
P-Value 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

شده با ترکیب  ( گروه تغذیه3درصد( و  05/0شده با جیرة حاوی پادزیست محرک رشد فالوومایسین ) ( گروه تغذیه2( شاهد 1 :تیمارهای آزمایشی شامل 

 درصد( بودند. 1/0افزودنی خوراکی )
SEM: ها. خطای معیار میانگین 
a-c: داری دارند  نظر آماری اختالف معنی های متفاوت از های دارای حرفدر هر بخش از هر ستون، میانگین(05/0≥P). 

Experimental treatments included: 1) control; 2) group fed diet containing Flavomycin growth promoter antibiotic (0.05%) and 3) group fed diet 
containing feed additive mixture (0.1%). 
SEM: Standard error of means. 
a-c: Means within each section of each column with different superscripts are significantly different (P≤ 0.05). 

 
 گذار در پایان دورة آزمایش های تخم های بیوشیمیایی خون مرغ های آزمایشی بر فراسنجه . تأثیر تیمار6جدول 

Table 6. Effect of experimental treatments on blood biochemical parameters of laying hens at the end of experimental period 

Treatments  
Cholesterol  

(mg/dl) 
 

Triglyceride  
(mg/dl) 

HDL* 
(mg/dl) 

LDL** 
(mg/dl) 

1 
2 
3 

SEM 
P-value 

 

174.33 
183.67 
192.00 
42.95 
0.95 

 

1557.33 
1855.66 
1861.00 
96.38 
0.11 

63.66 
76.00 
81.33 
24.43 
0.87 

214.00b 
526.00a 
649.00a 

47.4 
0.001 

شده با ترکیب  ( گروه تغذیه3درصد( و  05/0شده با جیرة حاوی پادزیست محرک رشد فالوومایسین ) ( گروه تغذیه2( شاهد 1 :تیمارهای آزمایشی شامل
 درصد( بودند. 1/0افزودنی خوراکی )

SEM: ها. خطای معیار میانگین 
a-b: داری دارند  نظر آماری اختالف معنی های متفاوت از های دارای حرفدر هر بخش از  هر ستون، میانگین(05/0≥P). 

 * لیپوپروتئین با چگالی زیاد
 ** لیپوپروتئین با چگالی کم

Experimental treatments included: 1) control; 2) group fed diet containing Flavomycin growth promoter antibiotic (0.05%) and 3) group fed diet 
containing feed additive mixture (0.1%). 
SEM: Standard error of means. 

a-b: Means within each section of each column with different supewrscripts are significantly different (P≥ 0.05). 
* High Density Lipoprotein 
** Low Density Lipoprotein 

 
 گذار در پایان دورة آزمایش های تخم های آنفلوانزا و نیوکاسل در مرغ ی بر عیار پادتن علیه واکسنهای آزمایش . تأثیر تیمار7جدول 

Table 7. Effect of experimental treatments on antibody titers against Influenza and Newcastle vaccines of laying hens 
at the end of experimental period 

Treatments  Influenza  Newcastle (HI)  
1 
2 
3 

SEM 
P-value 

 

5.00b 
6.00ab 
6.66a 
0.38 
0.05 

 

8.00 
9.00 
8.66 
0.96 
0.76 

 

شده با ترکیب  ( گروه تغذیه3درصد( و  05/0شده با جیرة حاوی پادزیست محرک رشد فالوومایسین ) ( گروه تغذیه2( شاهد 1تیمارهای آزمایشی شامل: 
 درصد( بودند. 1/0افزودنی خوراکی )

SEMها. : خطای معیار میانگین 
a-bداری دارند  های متفاوت از نظر آماری اختالف معنی های دارای حرف: در هر بخش از هر ستون، میانگین(05/0≥P). 

Experimental treatments included: 1) control; 2) group fed diet containing Flavomycin growth promoter antibiotic (0.05%) and 3) group fed diet 
containing feed additive mixture (0.1%). 
SEM: Standard error of means. 

a-b: Means within each section of each column with different supewrscripts are significantly different (P≥ 0.05). 
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 بحث
 تولیدیهای  فراسنجه

بین  را داری گونه تفاوت معنی هیچ بررسی این

میانگین مصرف  از نظرهای مختلف آزمایشی  تیمار

از  آمده دست بهخوراک نشان نداد. در راستای نتایج 

پیشین نیز نشان  های بررسی نتایج این تحقیق،

 ;Chehrei et al., 2011) استفاده از آویشن ،اند داده

Vakili, 2011)،  پونه (Nobakht, 2012)  2/0ترکیب و 

درصد اسید پروپیونیک و مخلوطی از گیاهان دارویی 

 ,.Seyedpiran et al) آویشن، گزنه، پونه و کاکوتی

گذار مؤثر  های تخم ، بر مصرف خوراک مرغ(2011

دیگر مشخص   بررسی نتایج نبوده است. همچنین در

، 40، 20، 10سطوح مختلف روی در جیره شامل  ،دش

 تأثیرگرم بر کیلوگرم  لیمی 320و  160، 79

 Shyamند )داری بر خوراک مصرفی نداشت معنی

Sunder et al., 2008) این در حالی است که در .

های دیگر با افزودن گیاهان دارویی آویشن، گزارش

گرم بر کیلوگرم  میلی 60و  30نعناع و پونه به همراه 

خوراک  ، میزانگذار های تخم مرغ ةجیر به روی

 Burrell ) داری افزایش یافت معنی ورتص بهمصرفی 

et al., 2004; Nobakht & Mehmannavaz, 2010; .

Norouzi et al., 2014; Runho et al., 1997) . به نظر

داری  معنی نبودمؤثر بر  های عامل جمله از ،رسد می

 ةمیانگین مصرف خوراک در این آزمایش، مواد بازدارند

ه پولگون باشد. موجود در گیاهان دارویی از جمل

کوهی  ۀموجود در پون ةسمی و بازدارند ةمادپولگون 

است که در صورت دریافت زیاد توسط پرنده، سبب 

د شو آسیب به کبد و اختالل در عملکرد آن می

(Samsamshariat, 2004)گروه  ،. در این آزمایش

 باوجودتوانست  ترکیب افزودنی خوراکی ةکنند دریافت

مصرفی، ضریب تبدیل خوراک  خوراک نیافتن افزایش

ی از شمار نتایج داری بهبود بخشد. در معنی طور بهرا 

 5/0و  1/0با افزودن  ،نشان داده شده است ها بررسی

 & Bolukbasi) آویشن به جیره ةدرصد عصار

Kuddusi, 2007) ترکیبی از اسیدهای آلی به همراه ،

و سطوح  (Isabel & Santos, 2009)های گیاهی  عصاره

گرم بر کیلوگرم  میلی 170 ویژهبهفزایشی روی، ا

ضریب تبدیل خوراک (Nadali et al., 2013) خوراک 

. یافتگذار به میزان قابل توجهی بهبود  های تخم مرغ

که استفاده  شددیگری مشخص  بررسیدر  که یدرحال

داری بر  معنی تأثیراز سطوح مختلف آویشن شیرازی 

. در (Nobakht, 2012)اشت ضریب تبدیل خوراک ند

دار ضریب تبدیل خوراک در  این آزمایش بهبود معنی

نشان  ترکیب افزودنی خوراکی ةکنند گروه دریافت

از ترکیب گیاهان  شده استفادهح وکه سط دهد می

 05/0کوهی )هرکدام به میزان  ۀدارویی آویشن و پون

بر دستگاه گوارش اثر مثبت گذاشته و    درصد( توانسته

ب بهتر مواد مغذی، ضریب تبدیل با هضم و جذ

گذار را بهبود بخشد.  های تخم خوراک و عملکرد مرغ

های  ، ویژگیها آنهای  گیاهان دارویی و فرآورده

 نددار ضد میکروبی تأثیرمتفاوتی در تحریک هضم و 

(Hashemi & Davoudi, 2012) .دارد احتمال 

، مربوط به اجزای فعال آویشن و یاثربخشبیشترین 

که از  باشد کوهی همچون تیمول و کارواکرول ۀپون

های پروتئاز و لیپاز باعث  طریق افزایش فعالیت آنزیم

پروتئین و چربی  مانندمغذی  افزایش هضم مواد

در نتایج . همچنین (Kirkpinar et al., 2011) شوند می

افزودن  ،گزارش شده استهای دیگری بررسی

نداران ریزجااسیدهای آلی به خوراک موجب مهار 

سبب بهبود  وموجود در آن شده  (های میکروارگانیسم)

ی، مغذهضم و جذب مواد  بهبودعملکرد از طریق 

مواد مغذی  ۀکاهش تولید مواد سمی و کاهش تجزی

با توجه به  (Alçiçek et al., 2003). شود در روده می

تأمین  پایۀاینکه الگوی مصرف خوراک پرندگان بر 

 که یهنگام، (NRC, 1994) استانرژی مورد نیاز 

فرآیندهای هضم و جذب مواد مغذی در بدن پرنده 

انرژی را زودتر  میزانبهتر صورت بگیرد، پرنده این 

ضریب  ،مصرف خوراکنتیجه کاهش تأمین کرده و در 

نتایج  بر بنا یابد. تبدیل خوراک و عملکرد بهبود می

های دوم و سوم  دوره، در 3جدول در  شده ارائه

مرغ  روند کاهشی در میزان تولید تخم ،آزمایش

د که این حالت بیانگر سیر کاهشی طبیعی مشاهده ش

در ی گذار تخمصفات عملکرد مانند درصد از برخی 

که همزمان با افزایش  استها  تولید مرغ ةطول دور

و تغییر تدریجی در فیزیولوژی بدن این   هاسن مرغ

رصد تولید د ،معکوس طور بهدهد. اما   پرندگان رخ می
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ترکیب افزودنی  ةکنند مرغ در گروه دریافت تخم

داری افزایش یافت. این بدان  معنی صورت به خوراکی

توانسته است  ترکیب افزودنی خوراکیمعنی است که 

مثبتی بر صفات تولیدی  تأثیرنسبت به گروه شاهد 

دیده  ها بررسیبرخی نتایج و مؤثر واقع شود. در  داشته

های آویشن، پونه و نعناع  صارهمصرف ع ه است،شد

(Nobakht & Mehmannavaz, 2010) آویشن ،

(Azghadi et al., 2010; Chehrei et al., 2011) ،

درصد اسید پروپیونیک به همراه گیاهان  2/0ترکیب 

 Seyedpiran et) دارویی آویشن، پونه، گزنه و کاکوتی

al., 2011)  گرم بر کیلوگرم مکمل روی  میلی 170و

(Nadali et al., 2013) گذار  های تخم مرغ ةدر جیر

 است مرغ داشته داری بر درصد تولید تخم معنی تأثیر

. این در استهای این پژوهش  با یافته همخوانکه 

، دشمشخص  یدیگر نتایج بررسیحالی است که در 

آویشن و  ةگرم بر کیلوگرم عصار میلی 40با افزودن 

داری پیدا  ایش معنیمرغ افز میزان تولید تخم ،کتان

بر نقش ضد میکروبی و  افزون. (Vakili, 2011)نکرد 

فنولی تیمول و  پلی های ترکیبضد باکتریایی 

در  (Feyzi & Bizhannezhad, 2010)کارواکرول 

 Morales et) زا بیماری ریزجاندارانجلوگیری از رشد 

al., 2006) ،منتول موجود در گیاهان دارویی  تأثیر

کوهی بر دستگاه گوارش و هضم و  ۀآویشن و پون

و افزایش  (Lee et al., 2003)جذب مواد مغذی 

و  کانیجذب مواد بهبود دسترسی به انرژی خوراک، 

 ,.Runho et al) مغذی از طریق اسیدی کردن خوراک 

 های عامل پرگنه )کلونیزه( شدنو کاهش (1997

زا توسط اسیدیفایر اضافه شده به خوراک  بیماری

(Rouse et al., 1988)  که همگی در بهبود عملکرد و

به  را نیز باید در نظر گرفت. مرغ نقش دارند تولید تخم

بیشتری در بهبود درصد  تأثیررسد مکمل روی  نظر می

مرغ داشته است. زیرا نقش کلیدی عنصر  تولید تخم

هورمونی و بهبود یکپارچگی بافت  امانۀروی در س

 & Leeson) کامل مشخص شده است پوششی

Summers, 2001) هورمونعملکرد بهتر در . روی 

 (FSH) فولیکولی محرک هورمون و (LH) لوتئینی

 ها گونادوتروپینهیپوفیز در پاسخ به هورمون آزادکنندة 

(GnRH) کند مهمی را ایفا می نقش (Mcclain et al., 

 تنظیم در ها گونادوتروپینة آزادکنند هورمون .(1984

مستقیم داشته و  نقش هیپوفیز نیهورمون لوتئیترشح 

 هورمون لوتئینی افزایشبا  هورمون، این تزریق

 و تخمدان استروئیدهای تولید تحریک سبب هیپوفیز،

بر این  افزون .(Zamiri, 2009)شود  می ریزی تخمک

 رسوب عنوان شده است که مکمل روی با تأثیر بر

غشاهای داخلی و خارجی  ایجاد مگنوم، در آلبومین

 درتخم  پوسته گیری شکل و ایستموس درده سفی

 Park et) دهد گذاری را افزایش می میزان تخم ،رحم

al., 2004)استروژن سطح افزایش با روی . همچنین 

 در مهمهای  عامل از کبد، توسط تولید آن و پالسما

 موجب طریق بوده که از این مرغ تخمة زرد تولید

 درصد فزایشا تیدرنها و زرده تولید میزان افزایش

. در این (Etches, 1999)شود  می مرغ تخم تولید

 ترکیب افزودنی خوراکی ةکنند گروه دریافت بررسی،

به مرغ نسبت  داری در میانگین وزن تخم کاهش معنی

 دارویی گیاهان با افزودن نشان داد. را گروه شاهد

 ,Nobakht & Mehmannavaz) پونه و نعناع آویشن،

 Chehrei et) سیر و آویشن وییدار و گیاهان (2010

al., 2011 )کاهش نسبی ، گذار تخم های مرغة جیر به

 دارویی گیاهان مخلوطدر اثر افزودن  مرغ و وزن تخم

کاهش ( Rahmani et al., 2012) گزنه و کاسنی پونه،

شده  گزارش آزمایش طول در مرغ تخم وزن دار معنی

با  هنگهما این بررسیاز  آمده دست به است که نتایج

. با این وجود در گزارشی استهای گذشته  پژوهش

 لیتر عصارة آویشن و رازیانه  میلی 40از دیگر با استفاده 

(Vakili, 2011)  گرم روی  میلی 170و  140و سطوح

افزایش  (Nadali et al., 2013)در کیلوگرم خوراک 

های تولیدی مشاهده شد.  مرغ داری در وزن تخم معنی

 از در زمان استفاده ها مرغ تخم وزن کاهش علت

ة مؤثر مواد باالی سطوح سوءتأثیر  از ناشی را آویشن

 مختلفی های راه از که اند دانسته گیاه این در موجود

 بروز موجبسودمند  های میکروب بردن بین از چون

 مغذی مواد جذب سطح و کاهش گوارشیهای  اختالل

 شودمی ها مرغ تخم شدن تر کوچک باعث و شده

(Nobakht, 2012).  و  3جدول در  شده ارائهبنابر نتایج

 وزن کمترین و تولید میزان باالترین ،1نمودار 

ترکیب کنندة  دریافت گروه آزمایشی به مربوط مرغ تخم
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 بین منفی ارتباط به توجه با .دبو افزودنی خوراکی

 که رسد می نظر  به عادی ،ها مرغ تخم وزن وشمار 

 ترکیب افزودنی خوراکیة کنند فتدریا آزمایشیتیمار 

 های دوره در ها مرغ تخمشمار  بیشترین داشتن دلیل به

به  توجه با .دارد نیزرا  ها مرغ تخم ترین سبک آزمایش،

 تولید هورمونیامانۀ س در روی عنصر اهمیت حضور

 توان می مگنوم،پوششی  بافت در آن حضور و مرغ تخم

گروه  در روی باالی سطوح کهکرد  گیری نتیجه چنین

 200) ترکیب افزودنی خوراکیة کنند آزمایشی دریافت

 اووآلبومین بیشتر رسوب گرم بر کیلوگرم( موجب میلی

 )که مگنوم درموجود  ای لوله غدد های یاخته توسط

 دهد( همچنین می تشکیل را مرغ تخمة سفید درصد54

 این توسط اووموکویید و اووترانسفرین لیزوزیم، تولید

 های یاخته توسط آویدین و اووموسین تولید و اه یاخته

 که یهنگام. استشده  مگنومپوششی  بافت دیگر

 زمان مدت ها مرغ تخم باشد، پایین گذاری تخممیزان 

 برایبوطه مر های قسمت و مرغ بدن را در بیشتری

سپری  زرده، به یادشده های پروتئین شدن افزوده

 مرغ تخم وزن افزایش موجب امر همین و کنند می

 نیز مطلب همین عکس . با توجه به اینکهشود می

 وزن کاهش دالیل از یکی رسد می نظر  به است، صادق

در گروه آزمایشی  مرغ تخمشمار  افزایش و مرغ تخم

همین علت  ترکیب افزودنی خوراکیة کنند دریافت

 اندازه بر نیز متوالی های گذاری تخمک بینۀ فاصل. باشد

نخستین  متوسط طور به. است ثرمؤ مرغ تخم وزن یا

 تولید به منجر تولید،ۀ چرخ هر در گذاری تخمک

 های مرغ تخم از تر بزرگ کهشود  می هایی مرغ تخم

 و هستند بعدی های گذاری تخمک ازناشی 

ة انداز که ندشو می موجب متوالی های گذاری تخمک

 با(. Etches, 1999) شود تر کوچک بعدی های مرغ تخم

 هورمونی )تولیدامانۀ س در روی شنق به توجه

 های پروتئین و زرده تولید تخمدان، استروئیدهای

که استفاده از  گرفت نتیجه چنین توان می سفیده(،

گرم بر کیلوگرم خوراک در  میلی 200روی به میزان 

 سبب ترکیب افزودنی خوراکیکنندة  دریافتگروه 

 رد و متوالی های گذاری تخمک بینۀ فاصل شدن کوتاه

 ازدیاد و کاهش وزن اندازه، شدن تر کوچک نتیجه

 است. های تولیدی توسط این گروه شده مرغ تخمشمار 

 مرغ های کیفی تخم فراسنجه

از نظر  را داری معنی تفاوت گونه چیهاین بررسی 

 های دوره ومرغ بین تیمارها های کیفی تخمفراسنجه

 د کهشمشخص   بررسی در. نداد نشان آزمایشی

 نعناع و آویشن پونه، ییدارو گیاهان مخلوط از دهاستفا

 مرغ تخم کیفی های فراسنجه بر داری معنیبدون تأثیر 

 که یدرحال. (Nobakht & Mehmannavaz, 2010)بود 

 گزارشهای خود  در نتایج بررسی دیگری نامحقق

 بر پونه و رازیانه آویشن، های عصاره از استفاده، ندکرد

 Nobakht et) دارد مثبت یرتأث مرغ تخم کیفی صفات

al., 2011; Vakili, 2011)دیگرینتایج بررسی  . در 

 200 و 150 ،50،100 سطوح، استفاده از دش مشخص

 های مرغ خوراکهر کیلوگرم  روی در گرم میلی

 بود هاو واحد بر دار معنیبدون تأثیر  گذار تخم

(Zamani et al., 2009). در دیگر  نامحقق مقابل در

 از استفاده، ندکردگزارش های خود  رسینتایج بر

 بر گرممیلی 170 و 140میزان به ) روی مکمل

 80 و (Nadali et al., 2013)( خوراک کیلوگرم

تأثیر  (Guo et al., 2002) جیره کیلوگرم در گرم میلی

ها  نتایج بررسی .دارد مرغ تخمۀ پوست کیفیت بر مثبتی

 حد از ریگذا تخم درصد که یهنگاماند، داده نشان

 پوسته ساختبه  کمتری کلسیم، رود باالتر مشخصی

های  ویژگی کاهش موجب امر این و افتهی اختصاص

 افزایش رغم این بررسی به در. شود می مرغ تخم کیفی

 آزمایشیتیمار  در مرغ تخم تولید درصد دار معنی

 با مقایسه در ترکیب افزودنی خوراکی ةکنند دریافت

 مرغ تخم کیفی های شاخص از کدام چیه شاهد، گروه

 که است معنی بدان این. نکرد پیدا داری معنی کاهش

 مثبت و نقش است توانسته ترکیب افزودنی خوراکی

و حفظ  کمی صفات باال بردن در را خودسودمند 

 که یهای عامل از یکی. کند ایفا مرغ تخمصفات کیفی 

 کیفی های فراسنجه داری معنینبود  بر تواند می

( آنتاگونیستیناهمسازی ) اثر باشد، تأثیرگذار غمر تخم

 مواد دیگر و فسفر و کلسیم جذب میزان بر روی عنصر

 ساخت برای شدهیاد های فراسنجه در دخیلکانی 

 که ییازآنجا. (Saki et al., 2009)پوسته با کیفیت باشد 

 رویعنصر  ازی فراوان مقادیربررسی ترکیب مورد 

 آنزیم از جزئی عنصر ینا اینکه به توجه با وداشت 



 ... در پاداکسندگی و ایمنی یایی،بیوشیم تولیدی، های فراسنجه بررسیمنافی و همکاران:  106

 

افزایش  در آنزیم این نقشاست و  آنهیدراز کربونیک

 به کامل مرغ تخمۀ پوست ساخت برای کلسیم جذب

لذا (Leeson & Summers, 2001) است  رسیده اثبات

تولیدی، صفات کیفی  هایهرغم بهبود فراسنجبه

 در موجود پروپیونیک اسید. مرغ کاهش پیدا نکرد تخم

بهبود  باعثمورد بررسی  ودنی خوراکیافز ترکیب

عنصرهای کلسیم و فسفر شده و مقادیر قابل  وساز سوخت

دسترس این دو عنصر را در خوراک حیوانات افزایش 

دهد که این امر باعث خنثی شدن اثر ناهمسازی می

 .(Rouse et al., 1988) شود یادشده در باال می

 

 پاداکسندگی خونهای  شاخص

افزودنی استفاده از ترکیب  ،نشان داد ینتایج این بررس

های  ی بر بهبود شاخصسودمند تأثیر ،خوراکی

، Eسلنیوم، ویتامین  غلظت از جمله پاداکسندگی

در سرم  سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز

نیز  زمینهدر این  شده انجام های بررسی. شتدا خون

آویشن و  دار افزودن گیاهان دارویی معنی تأثیر گویای

سرم خون، فعالیت  Eکوهی بر غلظت ویتامین  ۀپون

و  (Raeisi et al., 2014) آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کبد

 Hoffman-Pennesi) پاداکسندگی خونکل ظرفیت 

& Wu, 2010; Roofchaee et al., 2011; Youdim &. 

Deans, 2000) این هاییافته با هماهنگکه  است 

مختلف گزارشی مبنی بر عدم  . در منابعاستپژوهش 

در اثر  ادشدهیتأثیر یا کاهش میزان و فعالیت صفات 

کوهی، اسید  ۀاستفاده از گیاهان دارویی آویشن و پون

های  پروپیونیک و مکمل روی دیده نشد. بهبود شاخص

توان به  را میسرم خون در این پژوهش  پاداکسندگی

های آزاد توسط اجزای فعال  عمل حذف رادیکال

 ۀگیاهان دارویی آویشن و پون پاداکسندگی موجود در

کوهی همچون تیمول و کارواکرول نسبت داد که با 

های آزاد سبب از بین  انتقال یون هیدروژن به رادیکال

 دشدهیاکسشده که در این فرآیند خود نیز  ها آنرفتن 

 ندشو های پایدارتری تبدیل می و به رادیکال

(Hoffman-Pennesi & Wu, 2010; Lagouri et al., 

های  دار شدن شاخص رسد در معنی به نظر می .(1993

 های عامل ،در این آزمایش سرم خون پاداکسندگی

های طبیعی نقش داشته  پاداکسنده جز بهدیگری 

حضور مکمل روی در  ها عاملباشند. یکی از این 

زیرا نشان داده شده  است ترکیب افزودنی خوراکی

های  خون و اندام داکسندگیپااست که کل ظرفیت 

های آنزیمی و  سازوکارای از  تأثیر مجموعه  بدن تحت

هیدروفیلیک  خواه یا ب های آ ترکیبغیرآنزیمی شامل 

(، Cروبین، گلوتاتیون و ویتامین  )اسید اوریک، بیلی

( Eویتامین  ژهیو بهگریز یا هیدروفوبیک )های آب ترکیب

د دیسموتاز( قرار و چندین آنزیم )کاتاالز و سوپراکسی

عنصر روی نیز در  .(Mcclain et al., 1984)دارد 

ای بر  جایگاه فعال سوپراکسید دیسموتاز، نقش ویژه

عهده داشته و برای عملکرد مناسب این آنزیم و نقش 

 .(Chvapil, 1973) استآن مورد نیاز  پاداکسندگی

 

 خون ییایمیوشیبهای  فراسنجه

بین را داری  نیتفاوت مع گونه چیه این بررسی

های بیوشیمیایی  فراسنجهاز نظر آزمایشی  تیمارهای

لیپوپروتئین با گلیسرید و  کلسترول، تری مانندخون 

 از نظر یادشدههای  اما فراسنجه ،نشان نداد چگالی زیاد

شی دیگر افزایش یافتند. این یدو گروه آزما درعددی 

ترکیب کنندة  دریافتدر حالی است که در گروه 

غلظت لیپوپروتئین با چگالی کم  ،دنی خوراکیافزو

 داری افزایش یافت. در راستای نتایج معنی صورت به

افزودن  ،ن دیگری نیز گزارش کردندا، محققبررسی این

 Nobakht) های آویشن، نعناع و پونه مخلوطی از عصاره

& Mehmannavaz, 2010)  2مصرف  طور نیهمو 

ن، پونه، گزنه و درصد از ترکیب گیاهان دارویی آویش

های  مرغ ةجیر در (Seyedpiran et al., 2011)کاکوتی 

درصد آویشن  5/0و  2/0، 1/0گذار و استفاده از  تخم

 تأثیر(Nobakht, 2012) های گوشتی  جوجه ةجیر در

از جمله خون های بیوشیمیایی  داری بر فراسنجه معنی

آزمایشی دیگر نشان نتایج . در شتهای سرم ندالیپید

گرم روی  میلی 60و  30سطوح  ، استفاده ازه شدداد

 غلظت داری برمعنی تأثیرکیلوگرم خوراک  هر در

. با این (Norouzi et al., 2014)کلسترول خون نداشت 

گزارش شده است که  ها در نتایج برخی بررسی حال

 صورت به گذار تخم های مرغة جیر به آویشن افزودن

وپروتئین با چگالی لیپ کلسترول،غلظت کل  داری معنی

 کل و گلیسرید تری لیپوپروتئین با چگالی کم، زیاد،
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 .(Ali et al., 2007)د دا کاهشدر سرم خون  را چربی

 میزان به آویشن اسانس با افزودن یدر آزمایش دیگر

، های گوشتی جوجه ةجیر بهدرصد  2/0 و 15/0 ،1/0

طور  به گلیسرید خون تری و کلسترول غلظت

 Kalantar Neyestanakiet) هش یافتکا یدار معنی

al., 2011) سطوح  ضافه کردنا ، بررسی. همچنین در

گرم بر  میلی 80و  40، 20جیره ) بهافزایشی روی 

کلسترول سرم غلظت دار  (، سبب کاهش معنیکیلوگرم

 (Uyanik et al., 2010)د شهای گوشتی  جوجهخون 

 خون در گلیسرید تری و کلسترول گلوکز، غلظت

 در موجود چربی و ها کربوهیدرات غلظتدهندة  ننشا

 های کوآنزیم منبع انرژی و منبععنوان  به کهاست  آن

 ساخت یا و چرب اسیدهای ساخت دراحیاکننده 

 ;North & Bell, 1990) رسند می مصرف به گلیکوژن

Samsamshariat, 2004).  افزایش عددی سطوح

پروتئین گلیسرید، لیپو لیپیدهای سرم )کلسترول، تری

ترکیب کنندة  در تیمارهای دریافتبا چگالی زیاد( 

 پادزیست محرک رشد فالوومایسینو  افزودنی خوراکی

 در تیماردار لیپوپروتئین با چگالی کم  و افزایش معنی

 توان می را ترکیب افزودنی خوراکی ةکنند دریافت

 هایی باکتری نقش به توجه با که کرد توجیه چنین

( و Lactobacillusها ) لوسالکتوباسیمانند 

( در کاهش Bifidobacteriumبیفیدوباکترها )

 نقش نکلسترول و لیپیدهای سرم خون و همچنی

 مهار در دارویی گیاهان و یپادزیست های ترکیب

 و ها الکتوباسیلوسمانند ) مثبت گرم های باکتری

 به یادشدهصفات  دارد افزایش احتمال( بیفیدوباکترها

از استفاده از  ناشی ضد باکتریاییمؤثر نقش  خاطر

 گرم های باکتری علیه دارویی گیاهان و ها پادزیست

 .(Ritz et al., 1995) باشد مثبت

 

 های ایمنیفراسنجه

 مورد بررسی ترکیب افزودنی خوراکی، در این آزمایش

 آنفلوانزا واکسنعلیه  پادتن عیاردار  سبب افزایش معنی

نیوکاسل  واکسنه علی پادتن عیارو افزایش عددی 

نشان داده   بررسی نتایج د. درشنسبت به گروه شاهد 

استفاده از مخلوط گیاهان دارویی آویشن، نعناع و  ،شد

 & Nobakht) گذار های تخم مرغ ةپونه در جیر

Mehman navaz, 2010)  درصد پودر آویشن  5/1و

(Nobakht., 2012) گذار سبب  های تخم مرغ ةدر جیر

در نتایج . همچنین شد ایمنی  امانۀسبهبود عملکرد 

با استفاده از  ،گزارش شده استهای دیگر  بررسی

 170و  140، 110، 79سطوح افزایشی مکمل روی )

های مادر گوشتی،  مرغ ةدر جیر( گرم بر کیلوگرم میلی

های  ایمنی جوجه امانۀداری در عملکرد س بهبود معنی

این ه ک (Nadali et al., 2013) مشاهده شد ها آن

 که درحالین بود. ابا نتایج این محقق هماهنگ بررسی

گذشته و  های بررسین خالف نتایج ابرخی از محقق

  در بررسی که طوری به ،اندهکردرا گزارش  این بررسی

درصد مخلوط گیاهان  2استفاده از  که مشخص شد

بر بهبود تأثیری دارویی )آویشن، گزنه، پونه و کاکوتی( 

 Seyedpiran) گذار نداشت های تخم پاسخ ایمنی مرغ

et al., 2011) همچنین اسیدی کردن خوراک با .

از  درصد 1/0 و 05/0 ،025/0 سطوح از استفاده

 پروپیونیک، اسیداستیک،) آلی اسیدهای از مخلوطی

 بر داری معنیتأثیر  طیورة جیر در( الکتیک و سیتریک

 تنپادو تولید  (Hedayati et al., 2014) ایمنیعیار 

 (Mohamadbagheri & Najafi, 2014)علیه نیوکاسل 

نداشت. استفاده از مکمل روی و منگنز در جیره نیز بر 

های لنفاوی  ایمنی همچون وزن اندام امانۀعملکرد س

بر آن  افزون. (Gheisari et al., 2011)مؤثر نبود 

کوهی،  ۀگیاهان دارویی و معطر همانند آویشن و پون

فالوونوئیدها،  مانندی های ترکیب حاوی بررسیدر این 

عمومی  طور بهکه  هستندکارتنوئیدها  و Cویتامین 

 سودمندی بر عملکرد سیستم ایمنی دارند تأثیر

(Frankič et al., 2009). رسد بیشترین  به نظر می

 های ترکیباین آزمایش مربوط به زایی در  تأثیر ایمنی

کوهی  ۀفنولی موجود در گیاهان دارویی آویشن و پون

 ها ترکیباز جمله تیمول و کارواکرول باشد زیرا این 

 دارندای  و ضد میکروبی ویژه پاداکسندگی های ویژگی

(Deans & Waterman, 1993)ای بسیار  . تیمول ماده

شناخته  ،های باکتریایی طیور قوی در مبارزه با عفونت

تیمول و کارواکرول از  .(Lee et al., 2003)شده است 

و اثر ضد باکتریایی  Cزایش فعالیت ویتامین طریق اف

ایمنی  امانۀو ارتقاء عملکرد س پادتنخود سبب تولید 

احتمال  به (Samman & Cook, 1996).شوند  می
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زایی مربوط به تولید  بخش دیگری از این ایمنی

های ثانویه توسط گیاهان دارویی است که از  تمتابولی

 ناشیی و محیطی های فیزیولوژیک وجود آمدن تنش  به

کنند  زا جلوگیری می بیماری ریزجانداراناز عمل 

(Windisch et al., 2007). توان نقش  با این وجود نمی

. زیرا اثر دانست در بهبود سامانۀ ایمنی بیرا  کانی مواد

عنوان شده است که افزودن روی به جیره سبب 

گلبول سفید های لنفوسیت،  یاخته شمارافزایش 

 (ماکروفاژ) خوار بزرگ بیگانه و (نوتروفیل) ای چندهسته

در که توان گفت  می. (Sahin et al., 2009) شود می

گرم بر  میلی 200این آزمایش دریافت روی به میزان 

ترکیب کنندة  دریافت آزمایشی جیره در تیمار کیلوگرم

های  در تحریک پاسخ ایمنی مرغنیز  افزودنی خوراکی

مؤثر بوده  ،های مولد ر اندامد پادتنگذار و تولید  تخم

 پاسختوان یکی از دالیل بهبود  ی میسویاست. از 

باالی سلنیوم و  غلظتایمنی در این آزمایش را 

  نتایج بررسیدر خون دانست. سرم در  Eویتامین 

و E در اثر افزایش سطوح ویتامین  ،شد  نشان داده

 هپاداکسندو استفاده توأم از این دو  ییتنها بهسلنیوم 

به میزان قابل توجهی افزایش  پادتندر جیره، تولید 

  بررسیدر  . (Edmonds & Arentson, 2001)یافت

 یهعل Eکنندگی ویتامین  دیگری نیز اثر محافظت

اشرشیاکولی، نیوکاسل، گامبورو،  ناشی از های عفونت

 و برونشیت عفونی مشاهده شد کوکسیدیوز

(Tingetdy, 1989)شی از آنزیم عنوان بخ . سلنیوم به

و دومین  نخستین ای، یاخته درونپراکسیداز   گلوتاتیون

اکسیدکننده  های عاملسد دفاعی بدن را در برابر 

 امانۀبرای تقویت سو  (Surai, 2002)ه کردایجاد 

غدة های سفید و فعالیت  ایمنی، تحریک تولید گلبول

ویتامین  .(Van as et al., 2001) استتیموس ضروری 

E  ةدهند کاهش پاداکسنده،یک  عنوان بهنیز 

 وساز سوختفرایند های آزاد تولیدشده در  رادیکال

و  (Tingetdy, 1989)های التهابی  طبیعی و واکنش

 های عاملخط دفاعی بدن در برابر  نخستین

 .(Chen et al., 1998)اکسیدکننده است 

 

 ها پیشنهادگیری و  نتیجه

یش، استفاده از آمده از این آزما دست بهنتایج  بنابر

در درصد(  1/0به میزان ) ترکیب افزودنی خوراکی

های  سبب بهبود فراسنجهگذار های تخم جیرة مرغ

 شد،خون  پاداکسندگیهای  ، ایمنی و شاخصیتولید

های  مرغ و فراسنجه تخم ۀاما بر صفات کیفی پوست

 بنابرداری نشان نداد.  معنی تأثیربیوشیمیایی خون 

، استفاده از بررسیاز این  آمده دست به هاییافته

 ۀهای گیاهی آویشن و پون مخلوط عصارهحاوی ترکیب 

 2/0درصد(، اسیدپروپیونیک ) 05/0 هرکدامکوهی )

گرم بر  میلی 200 به میزان درصد( و مکمل روی

اسبی برای جایگزین من عنوان به جیره کیلوگرم

 .شودمی تأکیدهای شیمیایی محرک رشد  پادزیست
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