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 چکیده    

گذار  های تخم در مرغ ایمنیای اسانس نعناع فلفلی بر عملکرد تولیدی و پاسخ  سطوح جیره تأثیربررسی  با هدفتحقیق این 

تصادفی  كامل  های در قالب طرح بلوک 2×3صورت فاكتوریل  انجام گرفت. آزمایش به تحت تنش القاشده با تزریق دگزامتازون

اجرا شد.  )شامل سه قطعه پرنده در هر قفس( تکرار پنجتیمار و  شش( در 36Wالین ) قطعه مرغ تخمگذار سویه های 90با تعداد 

دگزامتازون در دو سطح صفر و  پایه افزوده شد. به جیرهگرم در كیلوگرم  میلی 400و  200اسانس نعناع فلفلی در سطوح صفر، 

. تزریق دگزامتازون سبب كاهش درصد تولید، تولید شدتزریق صورت زیرجلدی  به هر مرغ  ازای بهگرم در هفته  میلی چهار

 ضریب تبدیل و غلظتهای خون، شمارش ائوزینوفیلدار  ، افزایش وزن بدن پرندگان و همچنین افزایش معنیتخم ای توده

 200شده با جیره حاوی  های تغذیه . وزن زرده تخم برای مرغ(>05/0P) در مقایسه با پرندگان شاهد شدپروتئین تام خون 

بادی علیه ویروس نیوكاسل، آنفلوانزا و گامبرو  . عیار آنتی(>05/0P)های شاهد بود گرم اسانس نعناع فلفلی بیشتر از مرغ میلی

تنش فیزیولوژیک  طوركلی، بهای اسانس نعناع فلفلی و اثر متقابل این دو قرار نگرفت.  ح جیرهتزرق دگزامتازون، سطو تأثیرتحت 

گذار دارد و افزودن اسانس نعناع فلفلی به های تخم ناشی از تزریق دگزامتازون اثرات منفی بر ضریب تبدیل و تولید تخم در مرغ

 بهبود بخشد. تا حدودی مرغ را  وزن تخم مانندتواند برخی از این اثرات منفی  غذایی می  جیره

 

 .عملکرد تولیدی، مرغ تخمگذار، نعناع فلفلی دگزامتازون، ،فیزیولوژیک تنش ،ایمنیپاسخ  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

راهکارهای متعددی برای پیشگیری و كنترل تنش در 

متراكم  های بسته وتحت پرورش در سیستمپرندگان 

های مناسب  استفاده از افزودنی. [17] مطرح استتجارتی 

این های تخمگذار یکی از  در جیره غذایی مرغ

در اغلب واحدهای پرورش مرغ ست كه راهکارها

تنش منجر به تغییرات باشد. قابل اجرا میتخمگذار 

تخمگذار از جمله كاهش   خاصی در فیزیولوژی بدن مرغ

و باروری  ،مرغ كیفیت تخممصرف خوراک، نرخ رشد، 

 .[14و  18شود ] می پرندگان غذایی تبدیل ضریبافزایش 

 مختلفدر چنین شرایطی معموالً مواد افزودنی با خواص 

به اكسیدانی، محرک مصرف خوراک و غیره همچون آنتی

تا متابولیسم  شود پرندگان اضافه می جیره غذایی یا آب

 بدونزا و مرغ را برای فائق آمدن بر شرایط تنش

امروزه . یاری نماید تخم، تولید بر منفیتأثیرپذیری 

خطر برای  عنوان موادی بی های خوراكی گیاهی بهافزودنی

های غذایی و محصوالت دامی و فاقد  استفاده در جیره

تخریبی بر محیط زیست تلقی  تأثیراثرات جانبی و بدون 

 شده سودمندی  [. تحقیقات انجام12و  3شوند ] می

های گیاهان و عصاره یا اسانس  یشتر بعضی از گونهب

استخراجی از آنها را برای تنظیم جوانب مختلف حیات 

[. 5اند ] نموده تأییدمرغ از جمله تقویت سیستم ایمنی 

 بسیاری از مطالعات متعدد نشان داده است كه 

خانواده نعناع حاوی  خصوص گیاهان بهگیاهان دارویی 

تركیبات فنولی هستند كه باعث بهبود ثبات اكسیداتیو در 

مرغ  تولیدات حیوانی از جمله گوشت طیور و تخم

  .[12و  4شوند ] می

های پیشین حاكی از آن است كه در بسیاری از  بررسی

نعناع، تیمول، كارواكرول، منتول و   های گیاهان تیره اسانس

بروز در  مؤثرمهمترین اجزاء در مواردی پاراسیمن 

ها  آناكسیدانی  ضد میکروب و آنتیخواص محرک رشد، 

[. اسانس نعناع كوهی دارای خاصیت 6باشند ] می

های گوارشی و اكسیدانی، محرک ترشح شیره آنتی

با این اسانس منتول موجود در  .كشی قوی است میکروب

های مضر كانال گوارش و نیز از طریق  كاهش میکروب

های گوارشی،  زایش ترشحات لوزالمعده و دیگر انداماف

سبب افزایش هضم و جذب مواد مغذی شده و در نتیجه 

بخشد. گزارش  درصد تولید و عملکرد مرغ را بهبود می

شده است كه با سازوكارهای مذكور، اسانس نعناع باعث 

در بهبود ضریب تبدیل غذایی شده و محرک هضم غذا 

 تأییدهای پژوهشی  این، یافته [. عالوه بر4است ]مرغ 

های گیاهی به میزان قابل  نموده است كه اسانس

ای به توسعه سیستم ایمنی طیور و بهبود عملکرد  مالحظه

كنند  زای واقعی یا القاشده كمک می آن در شرایط تنش

ها  [. در برخی مطالعات از گلوكوكورتیکوئید26و  15]

شده است. تنش فیزیولوژیکی استفاده  یبرای القا

هموستازی  سازوكارهایها بسیاری از  گلوكوكورتیکوئید

های ایمنی و پاسخگلوكونئوژنز،  پرندگان به خصوصبدن 

[. 28و 13] دهندرا تحت تأثیر قرار میالتهابی بدن 

برای  مصنوعی  گلوكوكورتیکوئید عنوان یک بهدگزامتازون 

ایجاد تنش فیزیولوژیک در پرندگان مورد استفاده قرار 

های  گیرنده اگیرد. این استروئید میل تركیبی زیادی ب می

منظور القای  بهپژوهش این  .[9گلوكوكورتیکوئیدی دارد ]

 با تزریقهای تخمگذار  در مرغتنش فیزیولوژیک 

اكسیدانی و  خصوصیات آنتیتأثیر  و بررسیدگزامتازون 

گیاه نعناع، بر عملکرد تولیدی، شده  شناختهیکروبی ضدم

متاثر از تنش پرندگان پاسخ فیزیولوژیک و پاسخ ایمنی در 

 شد. اجراالقاشده با تزریق دگزامتازون 

 

 ها مواد و روش

تخمگذار سویه   قطعه مرغ 90برای اجرای این آزمایش 

یک گله تجاری مورد استفاده قرار از ( 36Wالین ) های



 تخمگذار تحت تنش القاشده با دگزامتازون  تولید و پاسخ ایمنی در مرغ یها بر شاخص یای اسانس نعناع فلفل سطوح جیره ریتأث
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هفته بود و آزمایش  25گرفت. در شروع آزمایش سن گله 

هفته به طول انجامید. دو هفته قبل از شروع  هشت

آزمایش، پرندگان برای سازگاری بهتر با شرایط محیطی و 

های آزمایشی مستقرشده در همان سالن  ای به قفس تغذیه

انتقال داده شدند. از زمان شروع تخمگذاری تا آغاز 

كیلوكالری انرژی  2850ان با جیره حاوی آزمایش، پرندگ

درصد پروتئین خام تغذیه شدند و از  16متابولیسم و قابل 

طریق آبخوری نیپل در هر قفس، دسترسی آزاد به آب 

داشتند. در طول آزمایش شرایط محیطی برای همه 

یکسان بود. برنامه نوری قبل از آزمایش شامل  پرندگان

تاریکی بود كه طی ساعت  هشتساعت روشنایی و  16

آزمایش نیز ادامه یافت. درجه حرارت و رطوبت محیط 

تا  50درجه سلسیوس و  22تا  20ترتیب در محدوده  به

های  درصد كنترل شد. جیره پایه برای تمام گروه 60

برای مرغ شده  برای تأمین مواد مغذی توصیهآزمایشی 

های  (. برای تهیه جیره1تنظیم شد )جدول  [26] تخمگذار

و  200آزمایشی، اسانس نعناع فلفلی در سطوح صفر، 

طی دو نوبت در ساعات هشت گرم در كیلوگرم  میلی 400

صبح و شش غروب، قبل از ریختن دان برای پرندگان با 

مخلوط و بالفاصله در اختیار آنها قرار داده  غذای جیره

ازای  گرم به میلی چهار دگزامتازون در سطوح صفر وشد. 

ها تزریق  صورت هفتگی در عضله ران مرغ ه بههر پرند

 شد. 

در قالب طرح  2×3صورت فاكتوریل  آزمایش به

 در تیمار، ششهای كامل تصادفی برای بررسی اثر  بلوک

ها  بلوک د.جرا گردیپرنده اسه تکرار و در هر تکرار  پنج

س عمود بر جهت ورود هوا به سالن  فشامل پنج ردیف ق

( افزودنی فاقد) شاهد جیره شامل آزمایش تیمار شش بود.

 در میلیگرم 400 و 200 سطوح حاوی شاهد جیره یا و

 بدون یا و با های مرغ به كه بود نعناع اسانس یلوگرمك

 .شدند تغذیه دگزامتازون تزریق

های  . جیره غذایی مورد استفاده برای گله مرغ1جدول 

 تخمگذار

 مقدار )درصد( مواد خوراكی 

 60 دانه ذرت

 25 درصد پروتئین( 44كنجاله سویا )

 40/1 سبوس گندم

 0/9 كربنات كلسیم

 9/0 كلسیم فسفات دی

 92/2 روغن سویا

 15/0 ال متیونین-دی

 05/0 لیزین-ال

 28/0 نمک

 1معدنی مکمل

                                                                                    2مکمل ویتامینه

25/0 

25/0 

 

 شده مواد مغذی تركیب محاسبه

 

 2843 انرژی متابولیسمی )كیلوكالری در كیلوگرم(

 33/16 پروتئین خام )درصد(

 68/3 كلسیم )درصد(

 42/0 فسفر قابل دسترس )درصد(

 82/0 )درصد(لیزین 

 52/0 متیونین+ سیستین )درصد(

خوراک  یلوگرمك 1000هر  در معدنی مواد مکملشده از  مقدار ضافه .1

 گرم میلی 8800 روی، گرم میلی 66000 آهن، گرم میلی 33000 حاوی

 .بود سلنیوم گرم میلی 300 ید، گرم میلی 900 منگنز، گرم میلی 66000مس،

 Aویتامین المللی بین واحد 7700000میزان به ویتامینه مکمل كیلوگرم 5/2 هر . در2

 گرم میلی E، 550 ویتامین گرم میلی D3، 6600 ویتامین المللی بین واحد 3300000 ،

 B2، 4400 ویتامین گرم میلی B1، 4400 ویتامین گرم میلی K3، 2200 ویتامین

 275000 فولیک، اسید گرم میلی 110 نیاسین، گرم میلی B6، 2200 ویتامین گرم میلی

 و بیوتین گرم میکرو 55000 اكسیدان، آنتی گرم میلی 125 كلراید، كولین گرم میلی

 .داشت وجود B12 ویتامین میکروگرم 8800

 

های مورد ارزیابی در آزمایش شامل، درصد  فراسنجه

مرغ، ضریب تبدیل غذایی،  مرغ، وزن تخم تولید تخم

، كیفیت داخلی مرغتخم ای مصرف خوراک، تولید توده

رنگ زرده، شاخص مرغ )ارتفاع سفیده، واحد هاو،  تخم
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های  فراسنجهوزن زرده، شاخص شکل(، كیفیت پوسته، 

های كبدی بودند.  خونی، پارامترهای ایمنی و آنزیم

آوری و توزین  صورت روزانه جمع های تولیدی به مرغ تخم

های هر  مرغ شد. برای محاسبه درصد تولید، تعداد تخم

احد آزمایشی بر تعداد پرندگان زنده هر واحد تقسیم و و

مرغ  ای تخم درصد تولید مشخص گردید. میزان تولید توده

مرغ در درصد تولید تعیین شد.  ضرب وزن تخم از حاصل

ضریب تبدیل خوراک با تقسیم خوراک مصرفی بر تولید 

برای سنجش متغیرهای  ای تخم محاسبه گردید. توده

مرغ از دستگاه آنالیز خودكار  داخلی تخممربوط به كیفیت 

، ساخت ژاپن استفاده شد. طول EMT5200مرغ مدل  تخم

گیری شد و  مرغ با استفاده از كولیس اندازه و عرض تخم

مرغ )نسبت  مقادیر آن برای محاسبه شاخص شکل تخم

 عرض به طول( مورد استفاده قرار گرفت. 

خامت جهت تعیین كیفیت پوسته، متغیرهای وزن، ض

در مرغ از هر تیمار  عدد تخم 10ی و مقاومت پوسته برا

مرغ  هر تخم  گیری شد. پوسته اندازهانتهای دوره آزمایش 

با آب شسته شد و پس از خشک شدن در دمای اتاق و 

گرم، برای بررسی ضخامت پوسته  01/0توزین با دقت 

متر در سه  میلی 001/0وسیله دستگاه میکرومتر با دقت   به

های مركزی، انتهای پهن و انتهای  نقطه )میانگین قسمت

باریک( مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین مقاومت از 

سنج استفاده شد  تحمیل نیرو بر پوسته با دستگاه مقاومت

 متر مکعب بود. كه واحد آن كیلوگرم بر سانتی

و ایمنی در های خون  فراسنجهگیری  برای اندازه

ز رگ زیر بال دو قطعه مرغ از هر واحد اانتهای آزمایش، 

های جداشده از نمونهشد. سرم  تهیهآزمایشی نمونه خون 

درجه سلسیوس نگهداری شد و پس  -20در دمای خون 

های آزمایشگاهی، مقدار  گشایی با استفاده از كیت از یخ

گلیسرید، كلسترول،  های خونی )گلوكز، تری فراسنجه

LDL ،HDL، های  د اوریک( و آنزیمپروتئین تام، اسی

، نوترانسفرازیآم نیآالن، نوترانسفرازیآسپارتات آمكبدی )

در هنگام اخذ . مورد سنجش قرار گرفت( فسفاتاز نیآلکال

های  تعیین درصد سلول برایگسترش خونی نمونه خون، 

خون )لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل و 

ریقی چشمی آمیزی و شمارش تف نوتروفیل( از طریق رنگ

شد. برای هر  تهیهبا استفاده از میکروسکوپ نوری 

نقطه تصادفی شمارش  10سلول در  250تا  200اسالید 

بادی علیه ویروس  عیار آنتی  .[28و  27]گردید 

وسیله روش  های نیوكاسل، آنفوالنزا و گامبرو به بیماری

ممانعت از هماگلوتاسیون و با استفاده از دستگاه االیزا 

 SASافزار  با استفاده از نرم ها داده  [.21]گیری شد  زهاندا

با روش  ها  میانگینتجزیه و  1برای مدل   [1/9نسخه ]

. حداكثر احتمال خطای نوع اول پنج شدندتوكی مقایسه 

 درصد در نظر گرفته شد.

(1    )                             Yijk = µ + Mi + Bj + Eijk   

 صفت) وابسته متغیر: Yijk در این مدل،

، موردنظر صفت برای جامعه میانگین: µ، (شده گیری اندازه

Mi :نماد iتیمار امین ،Bj :نشانگر jو  بلوک اثر امینEijk :

  متغیر هر برای مشاهده هر به مربوط تصادفی خطای

 است.

 

 نتایج و بحث

داری بر مصرف خوراک و  معنی تأثیرتزریق دگزامتازون 

مرغ، تولید  نداشت ولی درصد تولید تخممرغ  وزن تخم

و میانگین افزایش وزن را كاهش و ضریب تخم ای  توده

. افزودن (>05/0P)تبدیل غذایی پرندگان را افزایش داد 

داری در  اسانس نعناع فلفلی به جیره غذایی تغییر معنی

ای،  مرغ، درصد تولید، تولید توده های وزن تخم شاخص

های  یل خوراک در مرغمصرف خوراک و ضریب تبد

تحت تنش ناشی از تزریق دگزامتازون ایجاد نکرد، اما 

داری  طور معنی همیانگین افزایش وزن بدن پرندگان را ب
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های  كه افزایش وزن مرغ نحوی ، به(>05/0P)بهبود بخشید 

گرم اسانس نعناع  میلی 200شده با جیره حاوی  تغذیه

د. اثر بودگان شاهد داری باالتر از پرنطور معنی هفلفلی ب

ای اسانس  متقابل بین تزریق دگزامتازون و سطوح جیره

دار بود  مرغ معنی شاخص وزن تخم براینعناع فلفلی 

(05/0P<)های  مرغ در مرغ كه وزن تخم طوری ، به

گرم در  میلی 200كننده جیره حاوی  نشده و دریافت تزریق

 (.2د )جدول بو بیشتركیلوگرم اسانس نعناع فلفلی 

 دار معنی كاهش سبب دگزامتازون تزریق از ناشی تنش

(. >05/0P؛ 3 جدول)شد  هاو واحد و مرغ تخم سفیده ارتفاع

 تزریق زرده، وزن و شکل شاخص زرده، رنگ مورد در

 اسانس تأثیر. نکرد ایجاد را داری معنی تفاوت دگزامتازون

 و زرده رنگ هاو، واحد سفیده، ارتفاع بر فلفلی نعناع

 اسانس گرم میلی 200 نبود. افزودن دار معنی شکل شاخص

 وزن دار معنی افزایش موجب غذایی جیره به فلفلی نعناع

 اثر(. >05/0P)شد  شاهد پرندگان با مقایسه تخم در زرده

 پارامترهای بر دگزامتازون و فلفلی نعناع اسانس بین متقابل

 (.3 جدول) نبود دار معنی مرغ تخم كیفیت

 

 های تخمگذار تحت تنش با تزریق دگزامتازون ای اسانس نعناع فلفلی بر عملکرد تولیدی در مرغ. تأثیر سطوح جیره2جدول 

 عامل تغییر
 مرغ وزن تخم

 )گرم(

 مرغ تولید تخم

 )درصد(

 ای تولید توده

 )گرم / روز /پرنده(

 مصرف خوراک

 )گرم(

 ضریب

 غذاییتبدیل 

 افزایش وزن

 )گرم در روز(

 گرم/هفته/مرغ( دگزامتازون )میلی

 a22/38 a62/20 80/72 a94/3 a27/1 94/53 صفر

4 38/53 b80/29 b07/16 22/72 b02/5 b   21/1 

SEM 41/0 26/2 17/1 99/1 23/0 01/0 

 گرم در كیلوگرم جیره( اسانس نعناع فلفلی )میلی

 b18/1 36/4 82/70 27/19 77/36 92/52 صفر

200 00/54 11/32 84/17 17/72 56/4 a27/1 

400 07/54 15/33 92/17 05/74 55/4 ab26/1 

SEM 50/0 80/2 46/1 35/2 29/0 02/0 

 اسانس× دگزامتازون 

 b37/52 82/41 95/21 57/70 65/3 18/1 صفر صفر

 a60/55 43/38 28/21 80/72 87/3 30/1 200 صفر

 ab85/53 41/34 62/18 06/74 31/4 30/1 400 صفر

 ab47/53 73/31 59/16 07/71 03/5 18/1 صفر 4

4 200 b41/52 79/25 39/14 55/71 24/5 25/1 

4 400 ab28/54 89/31 22/17 03/74 78/4 20/1 

SEM 92/0 90/0 04/2 20/3 42/0 01/0 

 داری سطوح معنی

 04/0 004/0 91/0 01/0 01/0 34/0 دگزامتازون

 02/0 84/0 58/0 74/0 48/0 22/0 اسانس

 20/0 46/0 95/0 40/0 42/0 03/0 دگزامتازون× اسانس 

a-bدهنده اختالف معنی : حروف نامشابه در هر ستون نشان ( 05/0دار استP<.) 

SEMها. : خطای معیار میانگین 
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 تخمگذار تحت تنش ناشی از تزریق دگزامتازونهای  مرغ مرغ ای اسانس نعناع فلفلی بر کیفیت تخم. تأثیر سطوح جیره3جدول 
 شاخص شکل )گرم( وزن زرده رنگ زرده واحد هاو متر( )میلی ارتفاع سفیده  عامل تغییر

 گرم/هفته/ مرغ( دگزامتازون )میلی

 a11/8 a33/91 35/6 06/14 99/77  صفر

4  b96/6 b20/84 14/7 19/14 00/75 

SEM  27/0 70/2 48/0 19/0 67/0 

 گرم در كیلوگرم جیره( اسانس نعناع فلفلی )میلی

 b60/13 46/75 43/6 22/91 98/7  صفر

200  48/7 97/86 09/7 a70/14 62/75 

400  15/7 59/85 71/6 ab09/14 41/75 

SEM  33/0 41/2 51/0 24/0 77/0 

 اسانس× دگزامتازون 

 13/76 75/13 93/6 71/93 34/8 صفر صفر

 85/76 39/14 04/6 49/91 26/8 200 صفر

 00/75 05/14 09/6 78/88 74/7 400 صفر

 79/74 45/13 94/5 73/88 61/7 صفر 4

4 200 71/6 45/82 15/8 01/15 30/74 

4 400 56/6 41/81 33/7 13/14 82/75 

SEM  47/0 95/2 71/0 36/0 97/0 

 داری سطوح معنی

 19/0 64/0 17/0 03/0 02/0  دگزامتازون

 97/0 03/0 64/0 12/0 23/0  اسانس

 23/0 41/0 07/0 81/0 72/0  دگزامتازون× اسانس 
a-bدهنده اختالف معنی : حروف نامشابه در هر ستون نشان ( 05/0دار استP<.) 

SEM: ها. میانگین برای معیار خطای 

 

 نعناع اسانس افزودن دگزامتازون، تزریق از ناشی تنش

بر صفات كیفی  اثری بین آنها متقابل اثر و جیره به فلفلی

 مقاومت و پوسته ضخامت پوسته، وزن مانند پوسته

تأثیر تزریق  (.نتایج گزارش نشده است) نداشت

 كلسترول، گلیسرید، تری گلوكز، غلظت بر زامتازوندگ

HDL از ناشی تنش. نبود دار معنی خون اوریک اسید و 

 افزایش و LDL دار معنی كاهش سبب دگزامتازون تزریق

 حاوی های جیره تأثیر. (>05/0P) شد خون تام پروتئین

 گلیسرید، تری گلوكز، غلظت بر فلفلی نعناع اسانس

. نبود دار معنی اوریک اسید و تام پروتئین ،LDL كلسترول،

 های مرغ جیره به فلفلی نعناع اسانس افزودن ولی

 شد خون HDL دار معنی كاهش سبب تخمگذار

(05/0P< .)ای جیره سطوح و دگزامتازون تزریق متقابل اثر 

 بود دار معنی خون گلوكز غلظت برای فلفلی نعناع اسانس

(05/0P<)، های مرغ در خون گلوكز غلظت كه نحوی به 

 كیلوگرم در گرم میلی 400 حاوی جیره با شده تغذیه

 و بیشتر دگزامتازون تزریق بدون و فلفلی نعناع اسانس

 و دگزامتازون تزریق از ناشی تنش تحت پرندگان برای

 كیلوگرم در گرم میلی 400 حاوی جیره با شده تغذیه

 (. 4 جدول) كمتر بود فلفلی نعناع اسانس
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های تخمگذار تحت تنش  لیتر( مرغ گرم در دسی )میلیهای خونی  ای اسانس نعناع فلفلی بر فراسنجه. تأثیر سطوح جیره4جدول 

 ناشی از تزریق دگزامتازون

 اسید اوریک پروتئین تام LDL HDL كلسترول گلیسرید تری گلوكز  عامل تغییر

 گرم/هفته/مرغ( دگزامتازون )میلی

 a45/32 17/24 b68/5 44/3 26/135 05/772 62/234  صفر

4  15/231 87/830 53/161 b95/21 27/31 a62/6 90/3 

SEM  65/3 16/97 87/12 26/3 27/3 29/0 27/0 

 گرم در كیلوگرم جیره( اسانس نعناع فلفلی )میلی

 a19/37 45/6 58/3 59/37 83/176 26/790 12/233  صفر

200  07/231 94/762 01/126 76/24 b19/25 29/6 75/3 

400  46/234 17/851 34/142 25/29 b76/24 17/5 67/3 

SEM  32/4 23/115 17/15 94/3 69/3 34/0 29/0 

 اسانس× دگزامتازون 

 b86/226 86/641 86/152 33/30 37/34 73/5 40/3 صفر صفر

 ab57/231 29/774 37/97 15/33 48/22 60/5 31/3 200 صفر

 a43/245 00/900 53/155 16/33 67/24 71/5 61/3 400 صفر

 ab38/239 67/938 80/200 85/24 20/40 16/7 77/3 صفر 4

4 200 ab57/230 60/751 64/154 66/15 88/28 98/6 20/4 

4 400 b50/223 33/802 16/129 33/25 90/24 71/5 74/3 

SEM  91/5 96/162 35/5 35/5 65/4 50/0 43/0 

 داری سطوح معنی

 23/0 03/0 25/0 03/0 12/0 65/0 50/0  دگزامتازون

 93/0 36/0 01/0 72/0 06/0 85/0 86/0  اسانس

 72/0 33/0 74/0 49/0 08/0 43/0 03/0  دگزامتازون× اسانس 

a-b: دهنده اختالف معنی حروف نامشابه در هر ستون نشان ( 05/0دار استP<.) 

SEM :هامیانگین برای معیار خطای. 

 

 لنفوسیت، درصد بر داری معنی تأثیر دگزامتازون ترزیق

 لنفوسیت به نوتروفیل نسبت و نوتروفیل بازوفیل، مونوسیت،

 درصد دگزامتازون، تزریق با اما ،(5 جدول) نداشت

 كاهش شاهد گروه به خون پرندگان نسبت ائوزینوفیل

 مختلف سطوح مصرف(. P<05/0) داد نشان داری معنی

 دگزامتازون تزریق با آنها متقابل اثر و فلفلی نعناع اسانس

. نداشت سفید های گلبول تفریقی شمارش بر داری معنی تأثیر

 در گامبرو و آنفلوانزا نیوكاسل، ویروس علیه بادی آنتی عیار

 سطوح دگزامتازون، تزریق تأثیر تحت پرندگان خون سرم

 نگرفت قرار دو این متقابل اثر و فلفلی نعناع اسانس ای جیره

 آمینوترانسفراز، آسپارتات های آنزیم فعالیت(. 6 جدول)

 خون سرم در فسفاتاز آلکالین و آمینوترانسفراز آالنین

 نعناع اسانس مصرف دگزامتازون، تزریق تأثیر تحت پرندگان

 (.7 جدول) نگرفت قرار عامل دو این متقابل اثر یا و فلفلی
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 های سفید )درصد( با تزریق دگزامتازون بر شمارش تفریقی گلبول. تأثیر اسانس نعناع فلفلی و تنش القا شده 5جدول 
 نسبت نوتروفیل به لنفوسیت نوتروفیل بازوفیل ائوزینوفیل مونوسیت لنفوسیت  عامل تغییر

 گرم/هفته/مرغ( دگزامتازون )میلی

 a39/1 68/0 72/0 007/0 01/1 76/96 صفر

4 01/96 85/0 b84/0 56/0 65/0 006/0 

SEM 14/0 16/0 12/0 07/0 12/0 001/0 

 گرم در كیلوگرم جیره( اسانس نعناع فلفلی )میلی

 006/0 59/0 60/0 19/1 96/0 53/96 صفر

200 02/96 00/1 11/1 59/0 84/0 008/0 

400 61/96 82/0 05/1 67/0 63/0 006/0 

SEM 54/0 17/0 15/0 08/0 14/0 001/0 

 اسانس× دگزامتازون 

 صفر

 صفر

 صفر

 006/0 64/0 73/0 59/1 22/1 13/96 صفر

200 21/95 01/1 37/1 69/0 96/0 01/0 

400 70/96 75/0 20/1 62/0 57/0 005/0 

4 

4 

4 

 005/0 54/0 47/0 79/0 70/0 71/96 صفر

200 83/96 95/0 84/0 49/0 72/0 007/0 

400 51/96 90/0 89/0 71/0 68/0 007/0 

SEM 70/0 23/0 22/0 12/0 17/0 001/0 

 داری سطوح معنی

 49/0 55/0 24/0 007/0 27/0 14/0 دگزامتازون

 22/0 22/0 79/0 81/0 56/0 59/0 اسانس

 47/0 50/0 34/0 54/0 15/0 35/0 دگزامتازون× اسانس 
a-bدهنده اختالف معنی : حروف نامشابه در هر ستون نشان ( 05/0دار استP< .) 

SEM:ها. میانگین برای معیار خطای ؛ 

 

 تنش كه است موضوع این بیانگر كنونی تحقیق نتایج

 درصد كاهش سبب دگزامتازون تزریق توسط القاشده

 تبدیل ضریب افزایش و تخم ای توده تولید ،تخم تولید

 برخی با سوهم كه شد تخمگذار های مرغ در غذایی

 رشد كاهش علت[. 25 و 2] باشد می ها گزارش

 دگزامتازون، تزریق با تنش معرض در گوشتی های جوجه

 طریق از ایجادشده حركتی اختالالت و لنگش شیوع

 از تعدادی در[. 29] است شده بیان دگزامتازون تزریق

 استرس زمان در رشد های شاخص كاهش دلیل مطالعات

 گلوكونئوژنز روند تحریک گلوكوكورتیکوئیدها، از ناشی

 ذكر انرژی تولید جهت بدن پروتئینی ذخایر از استفاده و

 وزن دگزامتازون با تنش یالقا[. 25 و 24، 18] است شده

  كردن كم طریق از را گوشتی های جوجه بدن

 از توان می لذا[. 11] دهد می كاهش خوراک مصرف

 تنش شرایط سازی مدل برای ابزاری عنوان به دگزامتازون

 منفی اثرات كنترل جهت و كرد استفاده پرندگان در

 مانند مختلف های ویژگی با هایی مکمل از استرس

  بهره ها ویتامین برخی یا و گیاهی های افزودنی

 توجه مورد نیز حاضر مطالعه در كه رویکردی گرفت،

 .گرفت قرار
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 بادی علیه ویروس نیوکاسل، آنفوالنزا و گامبرو دگزامتازون بر عیار آنتی. تأثیر اسانس نعناع فلفلی و تنش القاشده با تزریق 6جدول 
 گامبرو آنفوالنزا نیوكاسل  عامل تغییر

 گرم/ هفته/ مرغ( دگزامتازون )میلی
 50/28 14/11 23/10  صفر
4  73/9 54/11 43/27 

SEM  22/0 23/0 56/2 
 گرم در كیلوگرم جیره( اسانس نعناع فلفلی )میلی

 47/28 29/11 98/9  صفر
200  77/9 13/11 03/28 
400  20/10 60/11 39/27 

SEM  25/0 30/0 80/2 
 اسانس× دگزامتازون 

 27/29 17/11 67/9 صفر صفر
 35/27 85/10 71/9 200 صفر
 36/28 40/11 80/9 400 صفر
 15/27 43/11 28/10 صفر 4
4 200 80/9 40/11 72/28 
4 400 60/10 80/11 42/26 

SEM  41/0 42/0 31/3 
 داری سطوح معنی

 65/0 23/0 12/0  دگزامتازون
 93/0 52/0 54/0  اسانس

 77/0 93/0 64/0  دگزامتازون× اسانس 
SEM: ها. میانگین برای معیار خطای 

 

 موجب تخمگذار مرغ تغذیه در نعناع پودر از استفاده

 تخم ای توده تولید و تولید درصد مرغ، تخم وزن افزایش

 های مرغ در مرغ تخم وزن كنونی پژوهش در[. 1] شد

 كیلوگرم در گرم میلی 200 حاوی های جیره با شده تغذیه

 دگزامتازون از ناشی تنش بدون و فلفلی نعناع اسانس

 این. بود باالتر شاهد پرندگان در تخم وزن به نسبت

 گیاهی افزودنی این مثبت تأثیر از ناشی تواند می موضوع

 مطلوب مینأت یا و مواد غذایی پذیری گوارش روند بر

 نعناع اسانس. باشد پرندگان نیاز موردو مواد مغذی  انرژی

 و است پاراسیمن و منتول مانند تركیباتی حاوی فلفلی

 با و هستند ضدمیکروبی خاصیت دارای مذكور تركیبات

 اسیدهای تجزیه مانع گوارش، كانال كاهش بار میکروبی

 این عالوه به ،شود می مضر های میکروب توسط آمینه

 بیشتر جذب زمینه روده های پرز سطح افزایش با تركیبات

 در این آزمایش، [.22] كنند می فراهم را مغذی مواد

 200 حاوی  جیره تأثیر تحت مرغ تخم زرده وزن بیشترین

 زرده وزن بهبود. آمد دست هب فلفلی نعناع اسانس گرم میلی

 بهبود در گیاهی های افزودنی مثبت نقش دلیل به تواند می

 از. باشد گوارشی ترشحات و مغذی منابع هضم قابلیت

 افزودنی این تأثیر زرده وزن افزایش بر مؤثر عوامل دیگر

 این به توجه با و است كبد سالمت و عملکرد بر گیاهی

 انجام كبد در مرغ تخم زرده سازهای پیش تولید كه موضوع

 نماید، تقویت را كبد عملکرد كه عاملی هر لذا شود، می

 .باشد مؤثر مرغ تخم زرده وزن بهبود در تواند می
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 لیتر(المللی در  های کبدی )واحد بین .  تأثیر اسانس نعناع فلفلی و تنش القاشده با تزریق دگزامتازون بر فعالیت آنزیم 7جدول 

 عامل تغییر  نوترانسفرازیآسپارتات آم نوترانسفرازیآم نیآالن فسفاتاز نیآلکال

 گرم/ هفته/ مرغ( دگزامتازون )میلی

 صفر 89/224 69/3 80/1001

98/1031 40/3 13/251 4 

57/195 42/0 07/25 SEM 

 گرم در كیلوگرم جیره( اسانس نعناع فلفلی )میلی

 صفر 21/259 43/3 30/1009

07/1040 12/4 55/243 200 

30/974 08/3 26/211 400 

04/172 51/0 95/27 SEM 

 اسانس× دگزامتازون 

 صفر صفر 98/257 00/4 17/817

 صفر

 صفر

43/1050 23/3 30/212 200 

80/1137 83/3 38/204 400 

 4 صفر 44/260 86/2 43/1201

4 

4 

71/1029 00/5 80/274 200 

80/810 33/2 14/218 400 

49/252 75/0 63/35 SEM 

 داری سطوح معنی

 دگزامتازون 30/0 63/0 95/0

 اسانس 32/0 37/0 96/0

 دگزامتازون× اسانس  56/0 06/0 39/0

   SEM: ها. میانگین برای معیار خطای 

 

 تزریق با تنش یالقا حاضر تحقیق نتایج به توجه با

 سفیده كیفیت و هاو واحد كاهش سبب دگزامتازون

[ 20 و 19] محققین برخی نتایج با كه شد مرغ تخم

 تواند می كنونی تحقیق در هاو واحد كاهش. دارد مطابقت

 گلوكوكورتیکوئیدی های هورمون متابولیکی اثرات دلیل به

 سفیده، ارتفاع كاهش مرغ، تخم وزن كاهش طریق از

 و سفیده های پروتئین تولید كاهش و آلبومین pH افزایش

 . باشد مرغ تخم سفیده در آب بیشتر دفع

 دگزامتازون تزریق از ناشی تنش حاضر تحقیق در

 طور هب را تخمگذار های مرغ خون تام پروتئین غلظت

 مقدار كاهشبرخالف این نتایج،  .داد افزایش داری معنی

 تنش تحت های بوقلمون در سرم آلبومین و تام پروتئین

. [16] است شده گزارش دگزامتازون تزریق از ناشی

 نوع بودن متفاوت دلیل به است ممکن نتایج در اختالف

 گلوكوكورتیکوئید دوز میزان پرنده، سن سویه، نوع پرنده،

 سطح افزایش. باشد تنش یالقا مدت و شده استفاده

 در خون كورتیکوسترون و گلوكز ،HDL كلسترول،

مورد  ACTH تزریق تنش از ثرأمت گوشتی های جوجه

 از استفاده با تنش یالقا[. 23] تأیید قرار گرفته است

 دار معنی افزایش سبب گوشتی های جوجه در دگزامتازون



 تخمگذار تحت تنش القاشده با دگزامتازون  تولید و پاسخ ایمنی در مرغ یها بر شاخص یای اسانس نعناع فلفل سطوح جیره ریتأث
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 كاهش لنفوسیت، به هتروفیل نسبت هتروفیل، درصد

 ضریب افزایش و روزانه رشد كاهش خوراک، مصرف

 مصنوعی گلوكوكورتیکوئیدهای [.7] شود می غذایی تبدیل

 با مشابهی اثرگذاری روند دگزامتازون مثل

 جانبی اثرات و دارند بدن درون گلوكوكورتیکوئیدهای

 نرخ و بدن حرارت افزایش از ناشی تواند می دگزامتازون

 حیوانات ایمنی پارامترهای تغییر[. 2] باشد تنفس

 لنفوسیت كاهش صورت به دگزامتازون كننده دریافت

 اثر در لنفوسیت درصد كاهش[. 7] است شده گزارش

 تجزیه مانند عواملی به تواند می دگزامتازون مصرف

 و لنفوئید بافت آتروفی ،DNA تخریب خون، در لنفوسیت

 بدن اجزای سایر به خون از لنفوسیت انتقال افزایش

 مثل مصنوعی گلوكوكورتیکوئیدهای [.26، 7] باشد مربوط

 و نوتروفیل تعداد افزایش سبب توانند می دگزامتازون

 غلظت. شوند لنفوسیت به هتروفیل نسبت

 باال استرس تحت حیوانات خون در گلوكوكورتیکوئیدها

 هتروفیل و نوتروفیل افزایش سبب موضوع این و باشدمی

 استخوان مغز از لنفوسیت و نوتروفیل رهاسازی طریق از

 دگزامتازون تزریق با تنش یالقا. شود می خون گردش در

 در( بدن وزن كیلوگرم هر برای گرم میلی 57/0)

 لنفوسیت درصد دار معنی كاهش سبب گوشتی های جوجه

 ازای به گرم میلی چهار) دگزامتازون از استفاده[. 26] شد

 در لنفوسیت به هتروفیل نسبت داری معنی طور به( مرغ هر

 های واكنش در. داد افزایش را گذار تخم های مرغ خون

 عنوان به ها هتروفیل تعداد سویی از تنش و التهابی

 تعداد دیگر سوی از و افزایش كننده فاگوسیت های سلول

 به هتروفیل نسبت[. 8] یابد می كاهش ها لنفوسیت

 در ایمنی ارزیابی مهم شاخص یک عنوان به لنفوسیت

 در تواند می نسبت این یرتغی و باشد می استرس زمان

 دگزامتازون. باشد مؤثر ایمنی به مربوط پارامترهای بررسی

 سبب بدن، ایمنی سیستم سركوب عامل یک عنوان به

 رسد می نظر به[. 10] شود می طیور در اكسیداتیو استرس

 ایمنی های سلول تخریب موجب اكسیداتیو های تنش كه

 E2 پروستاگالندین ترشح و تولید افزایش با و شده

 [. 5گردند ] ایمنی می تضعیف موجب

گیری  توان نتیجه های پژوهش حاضر می بر اساس یافته

موجب القای تنش فیزیولوژیک كرد كه تزریق دگزامتازون 

كاهش در مرغ تخمگذار گردید. تأثیر ظاهری این تنش 

مانند ضریب تبدیل  تولیدی پرندگانهای عملکرد  شاخص

و  كیفیت سفیده تخم،  ای غذایی، درصد تولید، تولید توده

های مرتبط با عملکرد سیستم ایمنی در  صهمچنین شاخ

فلفلی به جیره  ع. افزودن اسانس نعنابود مرغ تخمگذار

گرم در  میلی 200های تخمگذار در سطح  غذایی مرغ

مرغ را بهبود  وزن تخمبرخی از صفات همچون كیلوگرم 

بخشید ولی تأثیری بر بهبود پارامترهای مربوط به پاسخ 

  .تایمنی در این پرندگان نداش
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the effects of dietary inclusion of peppermint essential oils (PEO) on productive 

performance and immune response in laying hens imposed to dexamethasone-induced stress. The experiment was 

performed in a 2×3 factorial arrangement in a randomized complete block design with 90 Hy- Line (W36) laying hens 

in 6 treatments and 5 replicates of 3 birds in each. Peppermint essential oil was included into a basal (control) diet at 

200 and 400 mg/kg. Dexamethasone was injected subcutaneously in two levels of 0 and 4 mg per bird/ week. 

Dexamethasone injection decreased egg production, egg mass and body weight gain while increased feed conversion 

ratio, eosinophil count and serum total protein concentration compared with control birds (P < 0.05). Egg yolk weight 

was greater in birds fed with diets containing 200 mg/ kg PEO compared with control birds (P < 0.05). 

Dexamethasone, peppermint essential oil as well their interaction exhibited no significant effect on antibody titer 

against Newcastle, Influenza and Gambro viruses (P > 0.05). In conclusion, dexamethasone-induced stress exhibited 

an adverse impact on feed conversion ratio and egg production in laying hens and inclusion of PEO at 200 mg/ kg 

modulated, in part, certain negative effects including egg weight of hens. 

 

Keywords: Dexamethasone, Immune response, Laying Hen, Peppermint, Physiological Stress, Productive 

performance. 


