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 چکیده
گذار در اواخر دوره   های تخم  های خونی مرغشناسی روده و برخی فراسنجهبابونه، پونه و مرزنجوش بر عملکرد، ریختبیوتیک و عصارۀ سه گیاه دارویی   اثر پری

تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و تعداد سه قطعه  کامالًهفتگی، در یک طرح  06ای با سن ال قهوهاس-گذار سویه تترا  قطعه مرغِ تخم 06تولید، با استفاده از 
به  0666های گیاهان دارویی به نسبت یک به   بیوتیک به مقدار نیم گرم در هر کیلوگرم خوراک و عصاره  مدت هشت هفته بررسی شد. پری پرنده در هر تکرار به

 در آزمایش انیدر پاند. شد یریگ  اندازه ر دوره آزمایش،آخ   در هفتههای کیفی های کمّی در پایان هر هفته و شاخصآب آشامیدنی پرندگان اضافه شدند. شاخص
 شناسیِ روده، پرندگان کشتار شدند. اثر تیمارهای آزمایشی بربررسی جمعیت باکتریایی و ریخت منظور بهگیری شد و  ی، از یک پرنده خونشیهر واحد آزما

های آزمایشی تر از سایر گروه ارۀ بابونه دریافت کردند کمنبود. کلسترول خون و کلسترول زرده در پرندگانی که عص دار یمعنهای تولیدی   کمیت و کیفیت تخم
بیوتیک (. تیمار پریP<60/6) بود تر کم مارهایت ریسا از کردند افتیدرعصارۀ مرزنجوش که  یپرندگانها در روده فرمو کلی کالیای(. جمعیت P<60/6بود )

نتایج حاصل، استفاده از  براساس(. P<60/6مرزنجوش ارتفاع پرزها را در ایلئوم افزایش داد )موجب افزایش ارتفاع پرزها در دودنوم و ایلئوم شد و عصاره 
-موجب بهبود فلور میکروبی و ریخت مرزنجوشبیوتیک و عصاره گیاه مرغ را کاهش دهد و مصرف پریتواند میزان کلسترول زرده تخم می بابونهعصاره گیاه 

 شود.گذار میهای تخمشناسی روده در مرغ
 

  ای، دودنوم، فلور میکروبی، کلسترول زرده.ال قهوهاس-ارتفاع پرز، تترا ها:کلیدواژه
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Abstract 
Effect of prebiotic and extract of three medicinal plants: Chamomile, Oregano, and Marjoram on the performance, intestinal histomorphology, and 
blood parameters of laying hens in the late phase of production, by using 60 TETRA-SL brown-egg laying with 80-week-olds, in a completely 
randomizes design containing five treatments and four replicates with three birds in each experimental unit for eight weeks were investigated. 
Prebiotic was added at 0.5 g/kg of diet, and medicinal plant extracts in a ratio of 1:1000 were added to the drinking water of birds. Quantitative 
indicators at the end of each week and quality indexes at the last week of the experiment were measured.  At the end of the experiment, blood was 
taken from one bird in each experimental unit, and the birds were slaughtered to study the intestinal bacterial population and histomorphology. The 
effect of experimental treatments on the quantity and quality of produced eggs was not significant (P<0.05). Blood cholesterol and yolk cholesterol 
were lower in the chamomile extract-receiving birds than in the other experimental groups (P<0.05). The population of E. coli and coliforms in the 
intestine of marjoram extract-receiving birds was lower than other treatments (P<0.05). Prebiotic treatment increased the villus height in the 
duodenum and ileum, and the marjoram extract increased the villus height in the ileum (P<0.05).  According to the result, the use of chamomile 
extract can reduce the yolk cholesterol level, and the use of prebiotic and marjoram extract improves the microbial flora and intestinal 
histomorphology in laying hens. 
 
Keywords: Duodenum, Microbial flora, TETRA-SL brown, Villus height, yolk cholesterol. 
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مقدمه

مرغ   گذار، مقدار تولید تخم  های تخم  با افزایش سن مرغ

هفتگی مقدار تولید  06بعد از  که یطور بهیابد،   کاهش می

رسد.   های زنده می  ازای مرغ درصد به 06تر از  به کم

افزایش یافته و ضخامت  ها مرغ خمتچنین وزن و اندازۀ  هم

منجر به افزایش مقدار  تیدرنهایابد که  پوسته کاهش می

[. با توجه به این مسائل، 01شود ]  خورده می  های ترک  تخم

ها و مواد خوراکی که عالوه بر بهبودِ   استفاده از افزودنی

های     میزان تولید بتوانند موجب افزایش کیفیت تخم

ویژه در اواخر تولید شوند، گذار بهان تخمتولیدی در مرغ

است که گیاهان  شده  اشارهرسد.   نظر می ی بهضرور

توانند با افزایش   ها می  ه موجود در آنمؤثردارویی و مواد 

ضد و بهبود فرایند هضم و با داشتن خاصیت  سمیمتابول

میکروبی و تحریک سیستم ایمنی بدن موجب بهبود 

 [. 10] وندش ی در طیور ور بهره

گیاه بابونه دارای مقادیر زیادی ترکیبات فعال است که 

 -βتوان به کامازولن، بیسابولون و بیسابولول اکسید،  می

[. 10ها ترکیب دیگر اشاره کرد ] فارنسن و سینئول و ده

ن، ن، کاریوفیلکاروُپونه دارای کارواکرول، تیمول، 

ینالول و سایر مواد فعال ، لمنتون اکسید، ، پیپریتنونپولگون

اکسیدانی و ضد میکروبی  ها نقش آنتی بوده که برای آن

ترکیب شیمیایی در  06[. حدود 01] شده استبیان 

به  توان یمعصاره مرزنجوش یافت شده است که 

های اکسیژنه و   مونوترپن، دروکربنیههای   مونوترپن

فنچل  های بدون اکسیژن، کارواکرول، تیمول، بتا  مونوترپن

الکل و ترپینئول و گاما ترپینن اشاره کرد. کارواکرول، 

ی قوی، و ها دانیاکس یآنتتیمول، گاما ترپینن و لینالول از 

میکروبی هستند ضدکارواکرول و تیمول دارای خاصیت 

[. گزارش شده است که مصرف سه گرم برگ گیاه 16]

 ادتعدگذار،   های تخم  اکالیپتوس در هر کیلوگرم جیره مرغ

مرغ تولیدی و مقاومت پوسته را افزایش   و تودۀ تخم

[. استفاده از یک درصد پودر ریشه گیاه 0] دهد یم

گذار موجب   های تخم  اشووغاندا در جیرۀ بلدرچین

های تولیدی، کاهش   افزایش تولید تخم و وزن تخم

 [.0مصرف خوراک و بهبود مقاومت پوسته شده است ]

ها  بیوتیک رد اثر مثبت پریی متعددی در موها شیآزما

های گوشتی  یک افزودنی غذایی در جیره جوجه عنوان به

های  ها با بهبود ویژگی بیوتیک انجام شده است. پری

[ و 06های هضمی ] پوششی روده و تحریک فعالیت آنزیم

های روده  چنین با کاهش رقابت بین میزبان و پاتوژن هم

عملکرد در  باعث مصرف بهینه مواد مغذی و افزایش

[. مطالعات در خصوص اثر گیاهان 11شوند ]حیوان می

محدود است، لذا  گذار تخمی ها مرغیی بر عملکرد دارو

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر عصاره گیاهان پونه، 

های تولیدی  مرزنجوش و بابونه بر عملکرد و شاخص

 گذار در اواخر دوره تولید است.  مرغان تخم

 

اهموادوروش

قطعه  06مدت هشت هفته با استفاده از  این آزمایش به

ی هفتگ 06با سن ای  ال قهوه  گذار سویه تتراـ اس  مرغ تخم

تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و  کامالًدر قالب طرح 

سه قطعه مرغ در هر تکرار در مزرعه پرورش طیور 

دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. 

-Bioبیوتیک پری -1شاهد،  -0آزمایشی شامل  تیمارهای

MOS ،1-  ،عصاره گیاه  -6عصاره گیاه دارویی بابونه

 عصاره گیاه دارویی مرزنجوش بود. -0دارویی پونه و 

گرم به هر  0/6به مقدار  Bio-MOSبیوتیک   از پری

کیلوگرم خوراک استفاده شد. عصاره الکلی گیاهان بابونه، 

تجاری از شرکت اکسیر گل  رتصو بهپونه و مرزنجوش 

لیتر در هر لیتر   مشهد تهیه شد و به مقدار یک میلی سرخ

های آزمایشی آشامیدنی( گروه صورت بهبه آب مصرفی )

 افزوده شد. 
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 درصدی از کل( صورت ی بابونه، مرزنجوش و پونه )بهترکیبات شیمیایی و مواد مؤثره عصاره .1جدول 
 پونه مرزنجوش بابونه

 درصد مؤثره ماده درصد مؤثره ماده درصد مؤثره ماده

α-Bisabolol oxide A 1/11 Carvacrol 5/14 cis-Piperitone epoxide 5/18 

α-Bisabolol oxide B 2/5 Thymol 6/12 Pulegone 5/15 

α-Bisabolone oxide A 1/6 β- Fenchyl alcohol 8/12 Piperitenone oxide 1/14 

Chamazulene 1/15 γ-Terpinene 6/11 Menthone 9/1 

1,8-Cineole 8/3 δ- Terpineol 5/1 Thymol 5/6 

α-Terpineol 2/3 1-Methyl-3-benzene 8/6 Isomenthone 4/6 

Germacrene D 0/3 α-Terpinene 1/3 Carvone 9/4 

n-Octanal 0/6 Linalool 6/2 trans-Piperitone epoxide 1/4 

Camphene 2/0 α-Thujene 2/2 β-Caryophyllene 5/2 

Linalool 8/0 β-Bisabolene 1/2 Camphor 5/1 

n-Nonanal 5/0 cis-β-Ocimene 6/1 γ-Muurolene 1/1 

Terpinene-4-ol 5/0 trans-β-Ocimene 5/1 Piperitenone 1/1 

γ-Terpinene 3/0 β-Myrcene 3/1 Nepetalactone 8/0 

p-Cymene 5/0 Sabinene 1/1 γ-Terpinene 1/0 

Limonene 5/0 Pulegone 1/1 Caryophyllene oxide 5/0 

E-β-Farnesene 3/0 α-Terpineol 2/0 Carvacrol 4/0 

Linalool 8/0 Menthone 1/0 Linalool 2/0 
 6 درجه بریکس 9 درجه بریکس 9 درجه بریکس

 

و مواد  مورداستفادههای گیاهی   ترکیبات شیمیایی عصاره

شده با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی گیریمؤثره اندازه

 اعالم شده در دکنندهیشرکت تولکه از طرف  (HPLC)باال 

 ( گزارش شده است.0جدول )

(. 1)جدول  ها جیرۀ مشابه دریافت کردند  تمامی گروه

در کل دوره، دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند  ها پرنده

ساعت روشنایی و  00شامل  روز شبانهو برنامۀ نوری در هر 

هشت ساعت تاریکی بود و دمای آشیانه در کل دورۀ 

شد. تعداد  داشته  نگهدرجه سلسیوس  16آزمایش 

 روزانه، مصرف خوراک با صورت بههای تولیدی   مرغ  تخم

در  شده عیتوزمانده از خوراک   تفریق مقدار خوراک باقی

 صورت بهی تولیدی، ها مرغ تخمانتهای هر هفته و وزن 

Sartorius) روزانه و با استفاده از یک ترازوی دیجیتال
®
, 

Germany)  مرغ تخم   گیری شد. توده  اندازه ±60/6با دقت 

ی ها تخمگذاری در میانگین وزن با ضرب درصد تخم

 تولیدی محاسبه شد. 

شامل ضخامت پوسته، رنگ  مرغ تخمهای کیفی   شاخص

آخرِ    زرده، وزن زرده، مقاومت پوسته و واحد هاو در هفته

ها پس از   مرغ گیری شدند. زردۀ تخم  دوره پرورش اندازه

 وشو شستپس از  ها مرغ تخمجداسازی از سفیده، و پوستۀ 

اق قرار گرفتند تا خشک ساعت در دمای ات 16مدت  با آب به

Sartorius) تالیجید یترازوشوند و سپس با یک 
®
, 

Germany)  ند. ضخامت شد یرگی  اندازه ±60/6با دقت

ۀ میانیِ پوسته و با استفاده از یک میکرومتر نقط  سهپوسته در 

(Ultrasonic Thickness Gauge, Echometer 1062, 

ROBOTMATION CO., LTD. JAPAN )ی شد ریگ اندازه
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ضخامت پوستۀ هر  عنوان به شده خواندهو میانگین مقادیرِ 

در نظر گرفته شد. ارتفاع آلبومین با استفاده از یک  مرغ تخم

(Germany ,میکرومتر دستی 
®

(Mahr ی شد و ریگ اندازه

 ه شد.محاسب( 0)   سپس واحد هاو با استفاده از رابطه

 Hugh Unit  =                                         (0 )رابطه 
100 × Log [H – (1.7× W

0.37
) + 7.6] 

 

، وزن W( و متر یلیمسفیده ) ارتفاع، Hکه در این رابطه 

 )گرم( است. مرغ تخم

 موردِ DSMبا استفاده از شاخص  مرغ تخمرنگ زردۀ 

قرار گرفت. برای تعیین مقاومت پوسته، از  سنجش

 Digitalی مقاومت پوسته به نام ریگ اندازهدستگاه دیجیتال 

Egg Shell Force Gauge (model ΙΙ),. 

ROBOTMATION CO., LTD. JAPAN .استفاده شد 

در پایان آزمایش، از هر واحد آزمایشی، یک پرنده 

به مقدار یک  آن، و از ورید بال انتخابتصادفی  صورت به

ی خونی در دور ها نمونهشد.  گرفته  خون تریل یلیم

RPM6666 ( سانتریفیوژ شدندMIKRO22, Hettich CO., 

Germany ،غلظت پروتئین کل، آلبومین، کلسترول .)

ی خونی و کلسترول ها نمونهدر سرم  HDLو  دیسریگل یتر

ی تجاری شرکت ها تیک، با استفاده از مرغ تخمی ها زرده

 ,.Genova, JENWAY COی و اسپکتروفتومتر )میش ستیز

UKی کلسترول زرده، مقدار ریگ اندازهگیری شد. برای ( اندازه

ی هر تکرار به نُه ها مرغ شدۀ تخم یک گرم زردۀ مخلوط

مدت دو  به ها نمونهدو درصد اضافه شد و  نمک آب تریل یلیم

ساعت توسط دستگاه شیکر تکان داده شدند. سپس یک 

برابر رقیق  06تا  نمک آببا  شده قیرقاز نمونۀ زردۀ  تریل یلیم

معرف  تریل یلیم، یک نمک آبمیکرولیتر  066شد. سپس 

میکرولیتر نمونه با یکدیگر مخلوط شدند و این  06آنزیمی و 

عمل برای تهیه استاندارد کلسترول نیز انجام گرفت. برای 

میکرولیتر آب دیونیزه استفاده شد  06تهیۀ محلول بالنک، از 

درجه  10دقیقه در دمای  00مدت  به ها نمونهو سپس 

مدت، میزان  نیا از  پسماری قرار گرفتند و  در بن وسیسلس

 قرائت شد. نانومتر 066 موج طولجذب نور در 
 

 گذار . مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره مرغان تخم2جدول 

 مقدار )درصد( ماده خوراکی
 60/41 ذرت

 80/18 درصد پروتئین( 44کنجاله سویا )
 35/10 گندم

 00/9 سبوس گندم
 35/1 فسفات میکلس ید

 60/9 پودر صدف
 50/2 روغن

 01/0 ال متیونین-دی
 003/0 ترئونین
 005/0 کولین
 21/0 نمک

 01/0 شیرینجوش
 25/0 1مکمل ویتامینه
 25/0 2مکمل معدنی

  شده مواد مغذیترکیب محاسبه
 2668 (لوگرمیبر ک)کیلوکالری  سمیمتابولانرژی قابل 

 69/14 پروتئین خام )درصد(
 31/0 متیونین )درصد(

 63/0 )درصد(لیزین 
 53/0 متیونین+ سیستین )درصد(

 49/0 ترئونین )درصد(
 10/4 کلسیم )درصد(
 16/0 سدیم )درصد(

 35/0 )درصد( استفاده قابلفسفر 
 نیتأممکمل ویتامینه و معدنی در هر کیلوگرم جیره، مواد زیر را  -2و  1

 D3میکروگرم ویتامین  15)رتینول(،  Aگرم ویتامین میلی 4/2کرد: می

الفا توکوفرول استات(، -ال-)دی E نیتامیوگرم میلی 5کلسیفرول(، )کوله
)سیانو  B12گرم ویتامین میکرو 10)منادیون(،  K3گرم ویتامین میلی 2/2

 B2گرم ویتامین میلی 4)تیامین(،  B1گرم ویتامین میلی 5/1کوباالمین(، 
 B9گرم ویتامین میلی 5/0)نیاسین(،  B3گرم ویتامین میلی 8)ریبوفالوین(، 

گرم ویتامین میلی 5/2)بیوتین(،  Hگرم ویتامین میلی 15/0)اسید فولیک(، 
B6  ،)پریدوکسین(گرم ویتامین میلی 35B5  ،)گرم میلی 50)اسید پانتوتنیک

گرم میلی 1صورت منگنز سولفات(، گرم منگنز )بهمیلی 80کولین کلراید، 
صورت سولفات آهن(، گرم آهن )بهمیلی 15صورت یدات کلسیم(، ید )به

گرم سلنیوم میلی 3/0صورت سولفات مس(، گرم مس )بهمیلی 6
  گرم روی )سولفات روی(.میلی 64صورت سلنیت سدیم(،  )به
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برای بررسی جمعیت میکروفلور روده، یک پرنده از 

رفاه  تصادفی انتخاب و طبق اصول طور به تکرارهر 

حیوانات، بعد از قطع نخاع کشته شد. سپس یک گرم از 

 تریل یلیمبرداشته و سه  ها آنسکوم  محتویات محل ایلئوـ

رقّت تهیه شد. شمارش   یسربافر فسفات به آن اضافه و 

آگار و کانتی هوازی در محیط کشت پلیتها یباکترکل 

آگار بعد از کانکیدر محیط کشت مککالی  ای شمارش

مدت  درجه سلسیوس به 10کردن هوازی در دمای انکوبه

ها در ساعت انجام شد. پس از انکوباسیون، تعداد کلنی 16

( تعداد 1)   دیش شمارش و با استفاده از رابطه هر پتری

 06ی در حجم اولیه، محاسبه و بر مبنای لگاریتم ها یباکتر

 بیان شد.  

 = تعداد باکتری                                       ( 1)رابطه 

 شده داده حجم کشت ×عکس رقّت  ×تعداد کلونی 

رودۀ  بالفاصلهپس از کشتارِ یک پرنده از هر تکرار، 

ی میانیِ سه ها قسمتو از  ارجکوچک از محوطه شکمی خ

بخش روده )دودنوم، ژژونوم و ایلئوم( قطعات دو 

از روده با محلول  جداشدهی ها بخشمتری جدا شد.  سانتی

ی پالستیک حاوی ها ظرفبافر فسفات شسته شده و در 

 بادرصد قرار داده شدند. برای تهیۀ اسالیدهایی  06فرمالین 

 Carl ZEISSکم که در زیر میکروسکوپ نوری ) ضخامت

standard 20, Oberkochen, Germany مشاهده شوند، از )

خان روش واکس پارافین و از یک نوع میکروتوم چر

(Erma, Japan .برای بریدن قطعات پارافینی استفاده شد )

گیری شدند، در  آبزدایی و  پارافین کهنیا از  پسقطعات 

دقیقه  00مدت  محلول پنج گرم بر لیتر اسید شیف به

ی زیآم رنگنگهداری، و سپس با هماتوکسیلین و ائوزین 

رز پرز تا قاعده آن( و ضخامت پ رأسشدند. ارتفاع پرز )از 

و عمق کریپت )از قاعده پرز تا انتهای  066نمایی  با بزرگ

و با استفاده از گراتیکول  666نمایی  غدد( با بزرگ

ی موردبررسپرز از هر نمونه  00 تعدادی شدند. ریگ اندازه

براساس  آمده دست بهمقادیر  تیدرنهاقرار گرفت و 

د ی تبدیل به واحمتر یلیمکالیبراسیون با یک اسالید مدرج 

 برای تجزیۀ آماری استفاده شد. ها آنشده و میانگین  متر یلیم

 SASافزار   با استفاده از نرم آمده دست بههای   داده

( 1برای مدل آماری طبق رابطه ) GLM( رویه 1/1)نسخه 

یِ ا چنددامنهها با آزمون تحلیل شدند و میانگینتجزیه و 

 دانکن مقایسه شدند.

  Үij = μ + Ti+ eij                                       (1)رابطه 

، میانگین μ، مقدار هر مشاهده؛ Үijکه در این رابطه، 

 ، اثر خطای آزمایشی است.eijام و  i، اثر تیمار Tiجامعه؛ 

 

 نتایجوبحث
مرغ، میزان خوراک  مرغ، وزن تخم تخم  درصد تولید، توده

صفات کیفی نظیر وزن  چنین تبدیل و هممصرفی و ضریب

 پوسته، ضخامت پوسته، مقاومت پوسته، واحد هاو، وزن

تیمارها قرار نگرفتند  ریتأثزرده و رنگ زرده تحت 

 (.6و  1های  )جدول

گزارش شده است که استفاده از اسانس مرزنجوش در 

ی عملکردی ها شاخصگذار اثری بر ی تخمها مرغجیره 

ی مربوط ها شاخص، و مرغ تخمشامل تولید تخم و وزن 

چنین  [. هم1ندارد ] -نظیر وزن و رنگ زرده -به زرده

گزارش شده است که اسانس مرزنجوش اثری بر مصرف 

ی ها جوجهو عملکرد الشه در  لیتبدخوراک، ضریب 

 [.6گوشتی ندارد ]

ۀ شد خشکدرصد گلِ  0/6ۀ دیگری، افزودن مطالعدر 

 صفاتی بر ریتأث هیچ گذار تخمگیاه بابونه به جیرۀ مرغان 

زرده، وزن  وزنمانند ضخامت پوسته،  مرغ تخمکیفی 

سفیده، وزن پوسته و واحد هاو نداشت و از میان 

ی عملکردی فقط مصرف خوراک نسبت به ها شاخص

 یتا حدود   [، که این گزارش0گروه شاهد کاهش یافت ]

 خوانی دارند.  با نتایج آزمایش حاضر هم
 

 

 

 



 فریبهنام رضایعل ،یزیترش یمیکر ریام محمد ،یمیرح شعبان محمدزاده، زهرا

 

 1399زمستان   4شماره   22دوره 

588

  

 گذاربابونه، پونه و مرزنجوش بر عملکرد مرغان تخمبیوتیک، عصاره . اثر پری3جدول 

 تیمار
 مرغوزن تخم

 )گرم(

 درصد 

 یگذار تخم

 توده تخم 

 )مرغ/روز/گرم(

 ازای  خوراک مصرفی روزانه به

 هر مرغ )گرم(

 ضریب 

 لیتبد

 341/3 231/114 22/54 33/53 34/64 بابونه

 641/3 661/119 23/53 41/54 16/65 پونه

 300/3 661/111 32/54 66/50 33/63 مرزنجوش

 652/3 661/113 63/51 31/48 33/66 بیوتیکپری

 552/3 905/115 65/53 61/52 13/64 شاهد

P-value 115/0 61/0 8803/0 299/0 1203/0 

SEM
 414/0 533/1 836/0 199/1 0911/0 

SEM :هامیانگین استاندارد خطای 

 

 مرغبابونه، پونه و مرزنجوش بر صفات کیفی تخمبیوتیک، عصاره . اثر پری4جدول 

 تیمار
 وزن پوسته 

 )گرم(

 ضخامت پوسته 

 (متر یلیم)

 مقاومت پوسته 

 )کیلوگرم بر سانتیمتر مربع(

 واحد 

 هاو

 رنگ 

 1زرده

 وزن زرده 

 )گرم(

 05/11 53/4 39/56 055/2 295/0 51/5 بابونه

 19/11 51/4 91/63 246/2 301/0 08/6 پونه

 90/11 55/4 61/65 125/2 305/0 81/5 مرزنجوش

 92/16 59/4 12/51 850/1 283/0 86/5 بیوتیکپری

 63/11 51/4 93/63 911/1 286/0 61/5 شاهد

P-value 469/0 503/0 163/0 104/2 956/0 409/0 

SEM
 123/0 051/0 098/0 015/0 114/0 952/0 

 ی شده است.ریگ اندازه DSM. رنگ زرده بر اساس شاخص 1

SEM :ها.میانگین استاندارد خطای 

 

الیگوفروکتوز در  کیوتیب یپردر یک مطالعه استفاده از 

ی بر صفات کمّی و کیفی ریتأثدرصد، هیچ  00/6سطح 

[، ولی در پژوهش دیگری، 11تولیدی نداشت ] مرغ تخم

مدت چهار  الیگوفروکتوز به کیوتیب یپراستفاده از یک درصد 

و  مرغ تخمدرصدی در تولید  10/01هفته باعث افزایش 

بهبود ضریب تبدیل نسبت به گروه شاهد شد که علت آن را 

ویژه کلسیم و منیزیم و سرکوب  به جذب بهتر مواد معدنی به

[. 0اند ]میکروفلور در روده نسبت داده مضری اه یباکتر

هفته،  01مدت  الیگوساکارید به مانان کیوتیب یپراستفاده از 

ها شد های بلدرچینفقط موجب بهبود ضخامت پوسته تخم

بستگی مابین افزایش جذب مواد معدنی  که علت را وجود هم

 بزرگدر رودۀ  هضم رقابلیغو تخمیر الیگوساکاریدهای 

 [.01] اند هدانست

درصد به  1/6فرماکتو به میزان  کیوتیب یپرافزودن 

هفته، باعث بهبود  00مدت  گذار به  جیرۀ مرغان تخم

کنندۀ جیرۀ متعادل و  ضریب تبدیل در هر دو گروه دریافت
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ی جوان )سن ها پرندهپروتئین، و نیز در هر دو گروه  کم

 چنین در این هفته( شد. هم 00هفته( و پیر )سن  10

بیوتیک فرماکتو اثری بر  مطالعه استفاده از پری

، وزن پوسته و مرغ تخم، وزن مرغ تخمی تولید ها شاخص

، با کاهش حال نیا باچگالی سطحی پوسته نداشت. 

مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل، مقدار پارامترهای 

تولیدی و مقاومتِ پوسته نسبت به گروه شاهد کاهش 

پذیری خوراک و  را در بهبود هضمنیافته بود که دلیل آن 

نشانی از  تواند یم. این مشاهده اند دانسته سمیمتابولانرژی 

[ که در آزمایش حاضر، 00بیوتیک باشد ]  مثبت پری ریتأث

بیوتیک   درصد پری 0/6با استفاده از  اثراتاز این  کی چیه

Bio-MOS .مشاهده نشد 

 HDLاثر تیمارها بر غلظت پروتئین کل، آلبومین و 

نبود، ولی سطوح خونی  دار یمعن گذار تخمخون مرغان 

های آزمایشی گلیسرید تحت اثر گروهکلسترول و تری

(. پرندگانی که عصارۀ بابونه و 0قرار گرفت )جدول 

دریافت کرده بودند، نسبت به دو تیمار پونه و  کیوتیب یپر

تری در  کم کلسترولگلیسرید و  مرزنجوش، غلظت تری

چنین میزان کلسترول  (. همP<60/6شتند )خون خود دا

تر از سایر تیمارها، و در تیمارهای  زرده در گروه بابونه کم

بیوتیک نسبت به گروه شاهد و مرزنجوش پونه و پری

 666استفاده از (. در پژوهشی، P<60/6تر بود ) کم

روغن بابونه به هر کیلوگرم جیره باعث کاهش  گرم یلیم

ی گوشتی شد که علت را در ها جوجهکلسترول سرم در 

 سنتزاستراز که مسئول کولینمهار فعالیت آنزیم استیل

چنین در پژوهش  [. هم1] اند دانستهکلسترول در کبد است 

ی بابونه در جیره ها گلدرصد پودر  0/6دیگری استفاده از 

ترین اثر کاهشی در غلطت کلسترول سرم در  باعث بیش

، ریشۀ اخته زغالیی دیگر )پودر هستۀ ها یافزودنبین 

خوانی  [، که با نتایج پژوهش حاضر هم0تربچه( شد ]

ی اتریِ استخراجی از ها روغناست که  شده  گزارشدارد. 

ن عنوا بهگیاهان دارویی، از سنتز فارنسیل پیروفسفات 

 -1چنین از فعالیت  ساز کلسترول ممانعت کرده و هم پیش

ردوکتاز در کبد  Aریل کوآنزیم متیل گلوتا -1ی کسدرویه

که آنزیمی کلیدی در سنتز کلسترول است جلوگیری کرده 

 [.1] دهند یمو از این طریق کلسترول را کاهش 

 

 زردهگذار و کلسترول های خونی مرغان تخمبابونه، پونه و مرزنجوش بر فراسنجهبیوتیک، عصاره . اثر پری5جدول 

 تیمار
 کلسترول سرم

 لیتر(گرم بر دسی)میلی

 گلیسریدتری

 لیتر(گرم بر دسی)میلی

HDL
1 

 لیتر(گرم بر دسی)میلی

 پروتئین کل

 لیتر()گرم بر دسی

 آلبومین

 لیتر()گرم بر دسی

 کلسترول زرده

 گرم بر گرم()میلی

 c83/146 c4/1112 114/51 18/4 641/1 c81/11 بابونه

 b83/161 b1/1181 661/43 99/4 151/1 b46/12 پونه

 ab16/114 ab2/1201 661/46 01/5 558/1 a88/12 مرزنجوش

 bc33/154 b1/1181 333/44 44/5 215/1 b29/12 بیوتیکپری

 a55/183 a1/1316 493/49 65/4 311/1 a03/13 شاهد

P-value 0001/> 026/0 139/0 123/0 133/0 002/0 

SEM
 802/3 024/44 111/1 103/0 010/0 126/0 

:a-c است دار معنی متفاوت حروف با ها میانگین تفاوت ستون هر در (05/0> P.) 

SEM :1 ها میانگین استاندارد خطای.HDLباال یچگال با نیپوپروتئ: لی. 
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 های رودهبابونه، پونه و مرزنجوش بر جمعیت باکتریبیوتیک، عصاره . اثر پری6جدول 
 (log CFU/g)های هوازی کل باکتری (log CFU/g) ای. کالی تیمار

 a53/6 a93/6 بابونه

 a51/6 a86/6 پونه

 c08/5 c16/5 مرزنجوش

 b81/5 b32/6 بیوتیکپری

 a12/6 a06/1 شاهد
P-value 0003/0 001/0> 

SEM 165/0 122/0 

:a-c است دار معنی متفاوت حروف با ها میانگین تفاوت ستون هر در (05/0> P.) 

SEM :ها میانگین استاندارد خطای.  

 

الیگوساکارید  مانان کیوتیب یپردر پژوهشی استفاده از 

 01تا  06ی گوشتی باعث کاهش ها جوجهدر جیرۀ 

درصدی کلسترول سرم نسبت به گروه شاهد شد. استفاده 

الیگوساکارید در جیره، باعث افزایش جمعیت  از مانان

و  الکتوباسیلوسی ها هیسوی الکتوباسیلی مانند ها یباکتر

است برخی از  شده  اشارهکه  شود یمها بیفیدیوباکتریوم

با جذب کلسترول به غشای خود، مقدار  اه هیسواین 

دهند  کلسترول در دستگاه گوارش را کاهش می جذب

بستری برای رشد و تکثیر  عنوان بهها  کیوتیب یپر[. 06]

 ندینما یمها عمل  ی مفید، مانند الکتوباسیلها یباکتر

در شرایط غیرِهوازی توانایی  ها یباکتراین  [.00]

اسید را دارند.  کردن گلیکوکولیک و تاروکولیکدکونژگه

شدن اسیدهای صفراوی در رودۀ کوچک، با دکونژگه

چرب خوراک نبوده قادر به حل و جذب اسیدهای  ها آن

گلیسرید سرم تحت   ، سطوح کلسترول و تریجهینت درو 

 [.00] ردیگ یمقرار  ریتأث

ی هوازی در روده ها یباکترو کل  کالیایجمعیت 

تر از  پرندگانی که عصاره مرزنجوش دریافت کردند کم

بیوتیک نیز (. تغذیه پریP<60/6پرندگان دیگر بود )

ی هوازی را در روده در ها یباکترو کل  کالیایجمعیت 

 (.0؛ جدول P<60/6مقایسه با شاهد کاهش داد )

الیگوساکارید  ماناندرصد  0/6و  10/6استفاده از سطوح 

های گوشتی موجب افزایش جمعیت در جیره جوجه

و   ای.کالیها و کاهش جمعیت  الکتوباسیلوس

ۀ دیگری، مطالع[. در 00شد ] پرفرنژنس ومیدیکلستر

گرم در هر  06در سطوح  پنج و  کیوتیب یپراز استفاده 

 دار یمعنی گوشتی باعث کاهش ها جوجهکیلوگرم خوراک 

و افزایش  ای.کالیی هوازی، ها یباکتر کلدر جمعیت 

چنین  [. هم00ها شد ] و الکتوباسیل بیفیدوباکتریاجمعیت 

اسانس گیاه مرزنجوش در  گرم یلیم 066و  166استفاده از 

 تیجمعتی باعث کاهش ی گوشها جوجهجیرۀ 

که با  [16ی کور شد ]ها رودهدر  ای.کالیی ها یباکتر

 خوانی دارد. نتایج آزمایش حاضر هم

ی ها مرغشناسی رودۀ اثر تیمارهای آزمایشی بر ریخت

است. ارتفاع پرز در  شده( آورده 0در جدول ) گذار تخم

تر  بیوتیک دریافت کردند بیشدودنوم در پرندگانی که پری

(. ارتفاع پرزها در ایلئوم P<60/6سایر پرندگان بود )از 

بیوتیک دریافت پرندگانی که عصاره مرزنجوش و یا پری

 (.P<60/6تر بود ) بیش مارهایتکردند از سایر 

ی روده را از بین برده ها کروبیممیکروبی، ضد عوامل

دهند و و خطرات ناشی از وجود سموم را کاهش می

     شوند. شناسی روده میر ریختباعث تغییرات د تیدرنها
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 تر(م گذار )میلیشناسی روده مرغان تخمبابونه، پونه و مرزنجوش بر ریختبیوتیک، عصاره .  اثر پری1جدول 

 تیمار

  ایلئوم   ژژونوم   دودنوم 

 ارتفاع 

 پرز 

 ضخامت 

 پرز 

 عمق 

 کریپت 

  ارتفاع

 پرز 

  ضخامت

 پرز 

  عمق

 کریپت

  ارتفاع

 پرز

  ضخامت

 پرز

  عمق

 کریپت

 b811/0 249/0 0532/0 952/0 189/0 0499/0 b831/0 181/0 0531/0 بابونه

 b945/0 248/0 0482/0 882/0 116/0 0448/0 b830/0 115/0 0526/0 پونه

 b004/1 212/0 0461/0 810/0 192/0 0463/0 a928/0 182/0 0511/0 مرزنجوش

 a211/1 258/0 0508/0 981/0 209/0 0546/0 a942/0 185/0 0564/0 بیوتیکپری

 b916/0 281/0 0486/0 955/0 216/0 0533/0 b848/0 184/0 0514/0 شاهد

P-value 036/0 153/0 110/0 944/0 126/0 406/0 .042/0 505/0 302/0 

SEM
 043/0 011/0 002/0 054/0 005/0 003/0 011/0 019/0 003/0 

:a-c است دار معنی متفاوت حروف با ها میانگین تفاوت ستون هر در (05/0> P.) 

SEM :ها میانگین استاندارد خطای.  

 

در  کیوتیب یپربا توجه به اثر گیاه مرزنجوش و 

نتیجه گرفت که  توان یمکاهش جمعیت باکتریایی روده، 

با کاهش تولید سمومِ میکروبی باعث  ها یافزودناین 

، افزایش جهینت درو   رودهی اپیتیال ها سلولکاهش تخریب 

 کیوتیب یپر. در آزمایشی استفاده از اند شده پرزهاارتفاع 

ی گوشتی، ها جوجهدرصد جیره در  1/6فرماکتو در سطح 

[. افزایش طول 00ارتفاع پرزهای روده را افزایش داد ]

تواند موجب بهبود عملکرد در حیوانات  میپرزهای روده 

شود زیرا پرزهای بلندتر در روده مانع عبور سریع خوراک 

[ که در 0] شوند یمو در نتیجه باعث بهبود ضریب تبدیل 

آزمایش حاضر، با وجود بهبود طول پرزها توسط تیمار 

های  بیوتیک و مرزنجوش، اثر مثبت بر عملکرد مرغ پری

 ها مشاهده نشد. گذار از آن تخم

در این پژوهش نشان  آمده دست به، نتایج مجموع در

که عصارۀ گیاه بابونه با کاهش کلسترول زرده  دهد یم

های  تواند موجب افزایش سالمت و بازارپسندی تخم می

تر و در نتیجه  تولیدی در اواخر تولید که دارای زردۀ بزرگ

چنین عصارۀ  تری هستند، شود. هم محتوی کلسترول بیش

ی زا یماریبی ها کتریباگیاه مرزنجوش با  کاهش جمعیتِ 

در دو بخش ابتدا  پرزهابا افزایش طول  کیوتیب یپرروده، و 

چنین  توانند موجب افزایش سالمت و همو انتهایی روده می

 گذار شوند. ی تخمها مرغدر  مرغ تخمبهبود شرایط کیفی 

 

تشکروقدردانی

این پژوهش با حمایت مالی دانشکده کشاورزی دانشگاه 

از مساعدت و  لهیوس نیبدتربیت مدرس انجام شد که 

 .گردد یم، تشکر و قدردانی انیمتصدهمکاری همه 

 

تعارضمنافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.هیچ
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