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مرغ، تخم يهاي زردهمرغ، چربیاثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم
هاي کبدي سرم خون در هاي پالسما و فعالیت آنزیمهاي سرم، مینرالمتابولیت

گذارمرغان تخم

2سیدمحمد حسینی و *1مصیب شالیی

23/3/93: تاریخ پذیرش8/7/92:  تاریخ دریافت

چکیده
هاي خونی، مواد معدنی پالسما و مرغ، متابولیتبر برخی خصوصیات تخمماریتیغال اثر سطوح مختلف بذر  يمطالعهبه منظور 
قطعه مرغ در هر  4تکرار و  4تیمار،  3تصادفی با  در قالب طرح کامالً یآزمایش ،گذارهاي کبدي سرم خون در مرغان تخمفعالیت آنزیم

: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. هفتگی انجام شد 42تا  32از سن  (W36)الین هايگذار سویههاي تخمتکرار و روي مرغ
نتایج . ماریتیغالگیاه بذر پودر درصد 2+ پایه يجیره-3و ماریتیغال پودر بذر گیاهدرصد 1+ پایه  يجیره -2، شاهد يجیره-1

درصد ). >05/0P(ه استي افزایش یافتدارمعنیطور ه بماریتیغال بذر  درصد 2مرغ در تیمار دریافت کننده نشان داد میانگین وزن تخم
استحکام پوسته، درصد ). >05/0P(ي پیدا کرد دارمعنیافزایش ماریتیغال درصد 2ثیر تیمار دریافت کننده یز تحت تأنمرغ تخميسفیده

بهبود پیدا ماریتیغال و در تیمارهاي دریافت کننده هاواحد با این وجودتیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت  دارمعنیثیر أهاو تحت تزرده و واحد
چنین فاکتورهاي خونی آلبومین، گلوبولین، پروتئین، گلوکز، اوره، کراتینین، مرغ همتخم يگلیسرید خون و زردهغلظت کلسترول و تري.کرد

HDL ،LDLآنزیم فعالیت.دار تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتثیر معنیأآهن تحت ت، کلسیم، فسفر، منیزیم وAST  سرم خون در اثر
تمال را داد که گیاه مارتیغال توان این احهاي این مطالعه مییافتهبراساس ). >05/0P(کاهش پیدا کرد داريطور معنیه بماریتیغال مصرف 

.هاي کبدي را در مرغان به دنبال داشته باشدمرغ گردیده و کاهش فعالیت آنزیمتواند موجب بهبودي خصوصیات کیفی تخممی

هاي پالسماهاي کبد، مینرالآنزیمهاي خونی، مرغ، متابولیت، خصوصیات تخمماریتیغالگذار،تخم انمرغ :کلیديکلمات 

مقدمه
توقع غذاییرفتنباالنیزوجمعیتافزایشبهتوجهبا.

پروتئین حیوانی،منابعبهنیاززمینهدرجملهازافراد
صنعتهاي اخیرسالدرنیازها،اینبهدادنپاسخجهت
درافزایشاینبوده است کهگیريچشمرشدشاهدطیور
استضروريانساننیازهاي غذاییتأمینبرايتولید

)Hernandez et al. بههابیوتیکآنتیازاستفاده.)2004
عملکرد،بهبودوزاعوامل بیماريبامبارزهمنظور

اینجملهازکهاستداشتههمراهرا بهمشکالتی
در مقاوممیکروبیهايگونهشدنپیدابهتوانمشکالت می

در محصوالتهاآنبقایايماندنباقیها،بیوتیکآنتیمقابل
کرداشارهکنندگانمصرفبرمواداینسوءاثراتونهایی

ي کشاورزي، دانشگاه بیرجنددانشکدهعلوم دامی،  ، گروهي کارشناسی ارشدآموختهدانش*1

ي کشاورزي، دانشگاه بیرجندگروه علوم دامی، دانشکده استادیار2

)Hertampf 2001(.محققین به دنبال پیدا کردن  ،بنابراین
گیاهان. ها هستندبیوتیکهاي مناسبی براي آنتیجایگزین

ها موردبیماريدرمانبرايدورهايسالازدارویی
-پیشرفترغمعلیامروزه نیزحتیوگرفتهقراراستفاده

گیاهانداروها،ازبسیاريمنشاءصنعتی،وعلمیهاي
).Ponte and Rosado 2008(باشندمی

گیاهان دارویی از جمله مواد آلی هستند که امروزه 
درمان و تحریک رشد طیور در  يها در زمینهاستفاده از آن

بخشی از).Lavinia et al. 2009(حال افزایش است
هاي  خواص درمانی گیاهان دارویی مربوط به وجود متابولیت

هاي ضروري وثانوي از قبیل ترکیبات فنولی، روغن

E-mail: Mosayeb_shalaey@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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.Tipu et al(باشدها میها در آنساپونین جملهاز). 2006
بودنبه سادهتوانمیداروییگیاهانازاستفادهمزایاي
برهااکثر آندرسوءجانبیاثراتنداشتنوکاربرد

دربقایاي مضرنماندنباقینیزوحیواناتعملکرد
از انواعاستفادهبا.نموداشارهتولیديهايفرآورده
مزایاي مختلفازتوانمیدارویی،گیاهانهايفرآورده

مصرف کنندگاندرشاندرمانیخواصاز جملههاآن
استشدهگزارش). 1389نوبخت و شهریار (برد سود

وترکیببرهاآنهايو اسانسداروییگیاهانازاستفاده
سیستمدارد،اثرگوشتیهايجوجهگوارشدستگاهفلور

دهدمیکاهشراخونکلسترولوکندمیتقویتراایمنی
Ritz et(بخشد میبهبودراپرندگانعملکردنتیجهدرو al.

يجیرهدارویی دراستفاده از گیاهانمثبتاثر).  1995
هايترشح آنزیمبهاینواستشدهگزارشغالتحاوي

کاهش ومغذيموادهضمقابلیتبهبودگوارشی،
طیوردرچسبناكمدفوعمقداروهضمیموادویسکوزیته

.Rotter et al(استشدهدادهنسبت 1990.(
 Silybumعلمینامباکاسنیي تیرهازماریتیغال گیاه

marianum انگلیسی ناموMilk thistle هاينامو با 
شناختهعربیوفارسیدرعکوبعلیص وخار،خارمریم

دارايگیاهاینبذريعصاره). 1375زرگري (شود می
،AوBبین سیلی:جملهاززیاديبسیارترکیبات

بین،هیدروسیلیديژنین،آپیکریستین،سیلیدیانین،سیلی
 ...دیانین وسیلیاکسیديکریستین وسیلیاکسیدي

درصد 4الی1دارايگیاهي خشکدانهيعصاره. است
بین سیلیجملهازفالونوییدهاشاملکهاستمارینسیلی

BوAبینهیدرو سیلیديوکریستینسیلیدیانین،، سیلی
.Schulz et al(است  ي مادهثرترینؤمبینسیلی. )1997
واکسیدانآنتیعنوانبهکهاستمارینسیلیدرموجود
60صفرادرآنغلظتواستشدهشناختهکبديمحافظ

مطالعاتگزارش).Tyler 1993(باشد میخونبرابر
بهمارینسیلیتجویزکهاستآنازحاکیآزمایشگاهی

از تشکیلباالخونچربیبهمبتالآزمایشگاهیحیوانات
نمودهگیريپیشهاآنآئورتدرآترواسکلروزپالك

.Krecman et al(است  کهاستشدهگزارش).1998
DNAتحریکجملهازمتعددهايمکانیسمبامارینسیلی

وآزادهايرادیکالمهارسلولی،غشايتثبیتمراز،پلی
ازکبديمحافظتاثرسلولیگلوتاتیونغلظتافزایش

Valenzuela(دهد مینشانخود and Garrido 1994.( 
افزایشموجبمارینسیلیتوسطمرازپلی DNAتحریک

هايسلولبازسازينتیجهدروRNAسنتز ریبوزومال 
زندهحیواناترويمتعددتحقیقاتنتایج . شودمیکبدي
درراکبدهايسلولمارین،سیلیکهاستآنازحاکی
شیمیایی،موادها،جمله ویروسازهاآسیبانواعبرابر
محافظتالکلوآمانیتاقارچسممانندطبیعیسمیمواد
،مارینسیلیباآزمایشگاهیحیواناتدرمانیپیش.  نمایدمی
آمانیتاقارچازناشیي کشندهمسمومیتبرابردرراهاآن

آنازحاکیآزمایشگاهیمطالعات. کندمیمحافظت
کاهشو LDLدفع بهبودمارین موجبسیلیکهاست
ازگیريپیشچنینهموکبدهايسلولدرکلسترولسنتز

پالكتشکیلکاهشوباالکلسترولازناشیعوارض
-میخرگوش هایپرکلسترولمیوموشدرآترواسکلروز

باارتباطدر).Skottova and Krecman 1998(شود 
-جوجهخونیهايفراسنجهبر ماریتیغالبذرپودراثرات

گیاه اثراتاینکهاستشدهمشخصگوشتی،هاي
کبديسیروزازنموده،اعمالکبدبافتبرحفاظتی

-آنزیمبامرتبطمتابولیکتغییراتونمایدجلوگیري می

سطحنامطلوبتغییراتاصالحجهتدرراکبديهاي
-هم ).Sobolova 2006(نماید میاعمالخونهايچربی

مارین در چنین گزارش شده است که استفاده از سیلی
طیور باعث کاهش مسمومیت با آفالتوکسین شده  يجیره

).Tedesco et al. 2004(است 
بنابراین با توجه به خواص درمانی و مفید گیاه 

هدف از انجام این آزمایش بررسی سطوح ماریتیغال 
مرغ، بر برخی خصوصیات تخمماریتیغال مختلف بذر 

هاي خونی، غلظت مواد معدنی پالسما و فعالیت متابولیت
.بودگذار هاي کبدي سرم خون در مرغان تخمآنزیم
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کار مواد و روش
گذارتخممرغقطعه48آزمایش با استفاده از این

کامالًطرحقالبدرW36الین-هاييسویهلگهورن
ازتکرارهردرمرغقطعه4وتکرار4تیمار3باتصادفی

دو هفته اول به عنوان . شدانجامهفتگی42تا32سن
پیش طرح و براي همگن کردن تکرارهاي مورد آزمایش 

تیمار3بهمشابهوزنمیانگیناساسبرهامرغ. بود
ودمانور،ازاعمپرورششرایط. شدندتقسیمآزمایشی

سویهپرورشراهنماييتوصیهطبقمشخصاتسایر
W36تغذیهروزدرنوبتدوهامرغ.گرفتصورت

طبقروزشبانهدرسالنروشناییمدتطول. شدندمی
مناسبتهویه.بودساعت16پرورشیالعملدستور
. شدمیانجامروزشبانهطیدریکنواختطوره بسالن
بهتوجهباوسویا-ذرتيپایهبرآزمایشیهايجیره

راهنماي پرورش توسطشدهتوصیههاينیازمندي
جیرهافزارنرميوسیلهه بو W36الین-هاييسویه

ازهاجیرهيهمه. گردیدتنظیموتهیهUFFDAنویسی
. بودندیکسانمغذيموادسایروپروتئینانرژي،لحاظ

مورد استفاده در آزمایش و موادهايجیره1جدولدر
. استشدهدادهنشانهاشده توسط آنمینأتمغذي

تیمار شاهد که شاملاستفادهموردآزمایشیتیمارهاي
که به ترتیب  3و  2کردند و تیمار پایه دریافت می يجیره
بذر پودر  درصد 2و  درصد 1پایه و به نسبت  يجیره

استفاده شده ماریتیغال بذر . نمودنددریافت میماریتیغال 
در آزمایش، آسیاب شده و به پودر تبدیل شد و سپس با

در انتهاي .گردیدمخلوطکاملطوره بجیرهاقالمسایر
مرغ عدد تخم 2از هر تکرار ) هفته 4(ي آزمایش هر دوره

براي بررسی . براي بررسی خصوصیات آن انتخاب شد
ها از دستگاه مقاومت سنج مدل مرغتخم ياستحکام پوسته

13473OSK ها از مرغاستفاده شد که در این روش تخم
موازي دستگاه قرار  يقسمت استوایی بین دو صفحه
در شود و ها وارد میمرغگرفته و نیرو از طریق آن به تخم

مرغ، نیروي وارد شده تخم يشکسته شدن پوسته يلحظه

 يگیري درصد سفیده از رابطهبراي اندازه.شدثبت می
:زیر استفاده شد

درصد سفیده=وزن سفیده×100 مرغوزن تخم
:زیر استفاده گردید يدرصد زرده از رابطه يبراي محاسبه

درصد زرده=وزن زرده×100 مرغوزن تخم
زیر مورد  يگیري شاخص شکل رابطهبراي اندازه

:استفاده قرار گرفت

شاخص شکل=مرغعرض تخم×100 مرغطول تخم
ارزیابی که معیاري از و هاواحدگیرياندازهبراي

شداستفادهزیرفرمولازمرغ استتخم يکیفیت سفیده
)Farkhoy et al. 1984( :

)37/0W7/1-57/7+H (Log100 =واحد هاو
يسفیدهارتفاعازاستعبارتHفرمولایندرکه
مرغتخموزنبااستبرابرWومترمیلیحسببرغلیظ

دستگاهازسفیدهارتفاعگیرياندازهبراي.گرمحسببر
-تخمابتداطوري کهه ب. شداستفادهاستانداردسنجارتفاع

ارتفاعوندشدشکستهصافيصفحهیکرويهامرغ
انتهايومیانیقسمتزردهبهچسبیدهمحلسهدرسفیده
عنوانبههاآنمیانگینوگردیدگیرياندازهغلیظسفیده
گرفتننظردرباسپس. شدگرفتهنظردرسفیدهارتفاع

درهاآندادنقرارباوسفیدهارتفاعومرغتخموزن
محاسبههامرغتخمازیکهربرايهاوواحدباال،فرمول

 گلیسریدتريگیري میزان کلسترول و براي اندازه. شد
در و همکاران Luhmanمرغ از روش آنزیمی تخم يزرده
آزمایش نیز از  يدر انتهاي دوره. استفاده شد 1990سال 

هر تکرار دو قطعه مرغ انتخاب شد و از ورید زیر بال 
در دو لوله که خون گرفته شده میزان .شدندگیري خون

 يبود براي تهیهEDTAضد انعقاد يیکی داراي ماده
ضد انعقاد خون بود  ياي که بدون مادهپالسما و لوله

دقیقه  15سپس به مدت . سرم ریخته شد يبراي تهیه
پس  .ها جدا شدسانتریفیوژ گردید و سرم و پالسماي آن
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شامل  هاي خونیسرم و پالسما فراسنجه ياز تهیه
گلیسرید، آلبومین، گلوکز، پروتئین، کلسترول، تري
، کلسیم، فسفر، HDL ،LDLن، اوره، نیگلوبولین، کراتی

توسط  AST, ALT, ALP, LDHهايمنیزیم، آهن و آنزیم
دستگاه اتوآنالیزر  يوسیلهه و ب هاي پارس آزمونکیت

)Gesan chem 200 گیري اندازه )ساخت کشور ایتالیا
آماريافزارنرميوسیلهه بآمدهدسته بهايداده. گردید

SAS (9.1)گرفتقرارتحلیل آماريوتجزیهمورد.
مرغ، استحکام پوسته، درصد سفیده، براي صفات وزن تخم

هاي درصد زرده، شاخص شکل و واحد هاو که براي دوره
هاي از مدل دادهگیري گردیدزمانی مختلف اندازه

 يو رویه) Repeated Measurement(تکراردار در زمان 
براي صفات خونی که فقط . استفاده شد) Mixed(مختلط 

 يگیري شد رویهآزمایش اندازه يبار و در انتهاي دورهیک
. مورد استفاده قرار گرفت )GLM(مدل خطی عمومی 

میانگین تیمارها از آزمون توکی کرامر  يبراي مقایسه
.استفاده شد

هاهاي آزمایشی و مواد مغذي تأمین شده توسط آنترکیب جیره: 1جدول 
ماریتیغالدرصد 2ماریتیغالدرصد 1شاهداجزاي خوراك

75/5870/5766/56ذرت
70/2551/2532/25کنجاله سویا

32/353/374/3روغن
07/506/506/5پوسته صدف

00/400/400/4آهک سنگ
13/213/214/2دي کلسیم فسفات

00/000/100/2ماریتیغال
50/050/050/0*مکمل ویتامینی و مواد معدنی

30/030/030/0نمک
21/022/022/0متیونین

02/003/004/0لیزین
مواد مغذي تأمین شده

kcal/kg284028402840)(انرژي
30/1630/1630/16)درصد(پروتئین 
00/400/400/4)درصد(کلسیم 
05/005/005/0)درصد(فسفر 

27/027/027/0)درصد(متیونین 
86/086/086/0)درصد(الیزین 
75/075/075/0)درصد(سیستئین  - متیونین

60/060/060/0)درصد(ترئونین 
22/022/022/0)درصد(تریپتوفان 

24/024/024/0)درصد(سدیم 
 B3 ،86/13گرم ویتامین  B2 ،136/3گرم ویتامین  B1 ،6/1گرم ویتامین  A ،591/0گرم ویتامین  04/7: هر کیلوگرم مکمل ویتامینی و مواد معدنی داراي*

گرم ویتامین  E ،88/0گرم ویتامین  D3 ،8/8گرم ویتامین  B12 ،2گرم ویتامین  B9 ،004/0گرم ویتامین  B6 ،192/0گرم ویتامین  B5 ،985/0گرم ویتامین 
K3 ،06/0  گرم ویتامینH2 ،80  ،347/0گرم مس،  4/2گرم روي،  87/25گرم آهن،  30گرم منگنز،  76/29گرم آنتی اکسیدان،  4/0گرم کولین کلراید 

.گرم کولین کلراید 80گرم سلنیوم،  08/0گرم ید، 



. . .مرغ، اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم

139351زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره دهم، شماره 

نتایج
نتایج نشان داد،مرغدر رابطه با خصوصیات تخم

هاي مرغ در تمام دورهمیانگین وزن تخم )2جدول (
طوري ه ب ،نمایدمیافزایش پیدا ماریتیغال آزمایش توسط 

باعث ماریتیغال بذر  درصد 2که تیمار دریافت کننده 
39-42هاي مرغ در دورهوزن تخم دارمعنیافزایش 
نسبت به ) هفتگی 34-42(آزمایش و کل دوره هفتگی 

 يچه استحکام پوستهاگر). >05/0P(تیمار شاهد شد 
ولی این  ،افزایش پیدا کردماریتیغال مرغ در اثر مصرف تخم

درصد سفیده و درصد  خصوصدر .نبود دارمعنیافزایش 
 ينتایج نشان داد درصد سفیده ،)3جدول (مرغ تخم يزرده

آزمایش توسط تیمار دریافت  يمرغ در کل دورهتخم
نسبت به تیمار شاهد افزایش ماریتیغال درصد 2کننده 
مرغ در تخم يدرصد زرده.)>05/0P(کندي پیدا دارمعنی

ماریتیغال ثیر بذر أهاي آزمایش تحت تهیچ کدام از دوره
دهد سطوح مختلف بذر نتایج نشان می. قرار نگرفت

ي بر شاخص شکل دارمعنیاثر  ه استنتوانستماریتیغال 
39-42هاي واحد هاو در دوره. داشته باشد مرغتخم

-آزمایش در تیمارهاي دریافت کننده يو کل دورههفتگی 

افزایش پیدا کرد ولی این افزایش به لحاظ ماریتیغال ي
.)4جدول (نبود دارمعنیآماري 

گذارمرغ در مرغان تخمي تخممرغ و استحکام پوستهماریتیغال بر میانگین وزن تخماثر بذر : 2جدول 
(kg/cm2)استحکام پوسته (gr)مرغ وزن تخم

34- 3942- 3442- 3438- 3942- 3442- 38)هفتهسن بر حسب (تیمار
49/58b18/57b83/5736/035/035/0)شاهد(جیره پایه 
01/60ab51/57b76/5831/037/034/0ماریتیغال درصد 1+ جیره پایه 
32/61a57/60a94/6036/038/037/0ماریتیغال درصد 2+ جیره پایه 

SEM508/0508/0339/0022/0020/0016/0
P-valueNS**NSNSNS

.هستنددرصد  5دار آماري در سطح ي تفاوت معنیحروف غیر همسان در هر ستون نشان دهنده
NS :05/0(= *.      دارغیر معنیP<.(

گذارمرغ در مرغان تخمتخم ياثر بذر ماریتیغال بر درصد سفیده و درصد زرده :3جدول 
درصد زردهدرصد سفیده

34- 3942- 3442- 3438- 3942- 3442- 38)هفتهسن بر حسب (تیمار
18/6002/62b10/6164/2696/2530/26)شاهد(پایه  يجیره
34/6226/62b30/6209/2788/2699/26درصد ماریتیغال 1+ پایه  يجیره
25/6491/62a58/6318/2626/2622/26درصد ماریتیغال 2+ پایه  يجیره

SEM684/0634/0476/0544/0544/0411/0
P-valueNSNS*NSNSNS

.درصد هستند 5دار آماري در سطح تفاوت معنیي حروف غیر همسان در هر ستون نشان دهنده
NS :05/0(= *.           دارغیر معنیP<.(
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گذارمرغ و واحد هاو در مرغان تخماثر بذر ماریتیغال بر شاخص شکل تخم :4جدول 
واحد هاوشاخص شکل

34- 3942- 3442- 3438- 3942- 3442- 38)هفتهسن بر حسب (تیمار
17/7338/7077/7142/9628/8985/92)شاهد(پایه  يجیره
78/7155/7166/7120/9538/9329/94درصد ماریتیغال 1+ پایه  يجیره
16/7267/7192/7186/9793/9390/95درصد ماریتیغال 2+ پایه  يجیره

SEM636/0633/0512/0953/1954/1188/1
P-valueNSNSNSNSNSNS

NS :دارغیر معنی

 يخون و زرده گلیسریدتريکلسترول و  خصوصدر 
هاي خونی مرغان چنین متابولیتو هم) 5جدول (مرغ تخم
دهد میزان کلسترول و نتایج نشان می )6جدول (گذار تخم
 دارمعنیثیر أمرغ، تحت تتخم يخون و زرده گلیسریدتري

بذر  این با وجوده است،قرار نگرفت یتیمارهاي آزمایش
باعث کاهش عددي میزان کلسترول و ماریتیغال 

 غلظت.ه استمرغ شدتخم يخون و زرده گلیسریدتري

 يو اوره ینآلبومین، گلوکز، پروتئین، گلوبولین، کراتین
تیمارهاي  دارمعنیثیر أتحت تگذارسرم خون مرغان تخم

 LDLو  HDLدر مورد میزان. ه استآزمایشی قرار نگرفت
گذار نتایج نشان داد که استفاده از سرم خون مرغان تخم

چنین و هم HDLباعث افزایش عددي میزان ماریتیغال بذر 
از  این افزایش ولی ،دوشمیLDLکاهش عددي غلظت 

.نیستدارمعنینظر آماري 

گذارمرغ در مرغان تخمتخم يگلیسرید سرم خون و زردهاثر بذر  ماریتیغال بر میزان کلسترول و تري :5جدول 
مرغتخم يزردهخون

کلسترولتیمار
mg/dl

گلیسریدتري
mg/dl

کلسترول
mg/gr

گلیسریدتري
mg/gr

00/18550/233200/1200/145)شاهد(جیره پایه 
66/16166/196475/1166/130درصد ماریتیغال 1+ جیره پایه 
66/15733/188550/1175/132درصد ماریتیغال 2+ جیره پایه 

SEM143/22238/375129/199/20
P-valueNSNSNSNS

گذارفاکتورهاي سرم خون در مرغان تخم میانگین اثر بذر ماریتیغال بر:  6جدول 

آلبومینتیمار
g/dl

گلوکز
mg/dl

پروتئین
g/dl

گلوبولین
g/dl

ننیکراتی
mg/dl

اوره
mg/dl

HDL
mg/dl

LDL
mg/dl

20/250/23046/604/446/050/5600/3433/19)شاهد(پایه  يجیره
23/200/21630/609/447/000/5733/4425/19ماریتیغالدرصد 1+ پایه  يجیره
36/200/22996/656/447/050/5233/4133/17ماریتیغالدرصد 2+ پایه  يجیره

SEM110/0550/5532/0433/0066/0422/13359/3977/0
P-valueNSNSNSNSNSNSNSNS

NS :دارغیر معنی
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بر ماریتیغال طوح مختلف بذر تأثیر سخصوصدر 
نتایج ) 7جدول (گذار هاي پالسما در مرغان تخممینرال

دهد غلظت کلسیم، فسفر، منیزیم و آهن نشان می
 دارمعنیثیر أگذار تحت تپالسماي خون مرغان تخم

هاي آنزیمخصوصدر . گیردنمیتیمارهاي آزمایشی قرار 
آنزیم فعالیتدهد نتایج نشان می )8جدول (خونی نیز

AST ه تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت دارمعنیثیر أتحت ت
 درصد 2يبدین صورت که تیمار دریافت کننده.است
سرمی این  فعالیتدارمعنیباعث کاهش ماریتیغال بذر 

باعث کاهش ماریتیغال بذر ). >05/0P(ه استآنزیم شد
,ALPهاي غلظت آنزیم ALT  وLDH  نیز شد ولی کاهش

.نبود دارمعنیها به لحاظ آماري این آنزیم

گذار هاي پالسما در مرغان تخماثر بذر ماریتیغال بر مینرال:  7جدول 

کلسیمتیمار
mg/dl

فسفر
mg/dl

منیزیم
mg/dl

آهن
mg/dl

54/1762/735/300/184)شاهد(پایه  يجیره
79/1605/757/300/181ماریتیغالدرصد 1+ پایه  يجیره
61/1710/897/300/182ماریتیغالدرصد 2+ پایه  يجیره

SEM324/1899/0451/0218/6
P-valueNSNSNSNS

NS :دارغیر معنی

گذار مرغان تخمهاي کبدي سرم خون در اثر بذر ماریتیغال بر فعالیت آنزیم :8جدول 
ASTتیمار

IU/L
ALT
IU/L

ALP
IU/L

LDH
IU/L

a27/20033/966/172350/490)شاهد(پایه  يجیره
ab35/18500/433/160575/481ماریتیغالدرصد 1+ پایه  يجیره
b25/16200/433/167966/474ماریتیغالدرصد 2+ پایه  يجیره

SEM478/9297/2996/331251/157
P-value*NSNSNS

.درصد هستند 5دار آماري در سطح حروف غیر همسان در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی
NS :05/0(= *.دارغیر معنیP<.(

  
بحث

مصرف گیاهان دارویی خصوصتحقیقات مختلفی در 
گذار انجام مرغان تخممرغ در مختلف بر خصوصیات تخم

تر گیاهان دارویی اثرات مفید خود را با بیش. شده است
لیپاز، (هاي لوزالمعده تحریک افزایش عملکرد آنزیم

هاي با افزایش فعالیت آنزیمچنینو هم)آمیالز، پروتئاز
Srinivasan(گذارندهاي موکوسی روده میهاضم در سلول

درصد  دارمعنیافزایش  در این آزمایش احتماالً. )2005
بذر  درصد 2يمرغ در تیمار دریافت کنندهتخم يسفیده

گردیده  مرغوزن تخم دارمعنیباعث افزایش ماریتیغال 
در که در مطالعات گذشته نیز مرغ بهبود وزن تخم. است

مشاهده اثر استفاده از گیاهان دارویی نسبت به گروه شاهد 
مختلف این گیاهان از حاکی از اثرات مفید شده است 

هاي گوارشی مختلف و نیز بهبود قبیل افزایش ترشح آنزیم
وضعیت روده در جهت جذب مواد مغذي مختلف از 

تري که با جذب باالي آن مقادیر بیش استجمله پروتئین 
و باعث باال رفتن وزن  کندمیمرغ رسوب نیز در تخم
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غال واحد هاو در اثر مصرف ماریتی.شودمرغ میتخم
 يبهبود پیدا کرد و از طرفی افزایش واحد هاو نشان دهنده

توان بنابراین می ،استمرغ تخم يبهبود در کیفیت سفیده
نتیجه گرفت که گیاه ماریتیغال داراي اثرات سودمندي بر 

ناشی از  باشد که احتماالًمرغ میتخم يکیفیت سفیده
جیره در اثر بهبود ترشح  افزایش هضم و جذب پروتئین

که گزارش شده است طوريه باست؛هاي گوارشی آنزیم
وجود ترکیبات فنولی در گیاهان باعث کاهش تعداد 

زا در روده و ممانعت از اتالف مواد هاي بیماريمیکروب
تر روده، مغذي شده و بدین ترتیب موجب سالمتی بیش

 افزایش هضم و جذب مواد مغذي و بهبود عملکرد
.Francois et al(شوند تولیدي می 2006.(

چنین میزان گذار و هممیزان کلسترول خون مرغان تخم
ي مرغان به جیرهماریتیغال آن با افزودن  گلیسریدتري
ثیر أداري تحت تطور معنیه که ببا وجود اینگذار تخم

ولی از لحاظ عددي  ،قرار نگرفتتیمارهاي آزمایشی 
تواند ها شد که این میکاهش آنباعث ماریتیغال 

ثر موجود در آن ؤو مواد مماریتیغال گیاه اثر يدهندهنشان
گزارش .باشد گلیسریدتريکاهش میزان کلسترول و بر 

کاهشموجبماریتیغال در موجودمارینسیلیشده است
شود میخوندرموجودگلیسریدتريوکلسترول

آزمایشگاهیمطالعات). 1383حسینی و همکاران فالح(
وLDLدفع بهبودمارین موجبسیلیکهاستآنازحاکی
چنینهموکبدهايسلولدرکلسترولسنتزکاهش

و کاهشباالکلسترولازناشیعوارضازگیريپیش
خرگوش وموشدرآترواسکلروزپالكتشکیل

 Skottova and Krecman(شودمیهایپرکلسترولمی

درپرندگاناغلبخونکلسترولطبیعیمیزان).1998
مجابی (است لیتردسیدرگرممیلی200تا 100حدود
سن، تأثیرتحتپرندگانخونکلسترولمیزان). 1370

گیرد میقرارمختلفهايبیماريوتغذیهتوارث،
کلسترولمحتوايبرثرؤعوامل م). 1382رحیمی (

چربیوانرژيمیزان دریافتمرغ،وزنشاملمرغتخم
کلسترولمیزان). Leeson and Summes 2001(است 

زردههايکلسترول لیپوپروتئینمیزانتأثیرتحتمرغتخم
درکلسترولتراکمنهشوند،میسنتزکبددرکهاست

شوندناشی میغذاییيجیرهازکهمرغپالسماي
مارین سیلی نیز احتماالً در این آزمایش).1382رحیمی(

باعث کاهش میزان کلسترول و ماریتیغال موجود در گیاه 
چنانچه .گذار شده استخون مرغان تخم گلیسریدتري

ترکیبات مارین که حاوي گزارش شده است سیلی
باشد، با اکسیدانی قوي میفالونوییدي با خواص آنتی

از ول خون رکاهش سنتز کلسترول در کبد و کاهش کلست
تواند می ،جذب آن در مجاري گوارشیکردن طریق مهار 

 Skottova(ثر باشد ؤبر متابولیسم و غلظت چربی خون م

and Krecman 1998.(
در این آزمایش میزان آلبومین سرم خون مرغان 

 دارمعنیولی  ،گذار افزایش عددي از خود نشان دادتخم
کهنداهکردگزارش1990در سال  Iveyو  Dibner.نبود
آلبومینساختاسیدآمینه،یککمبودنظیرتنششرایطدر
صورتدرسرمآلبومینمیزانلذایابد،کاهش میکبددر

.یابدمیکاهشجیرهدرلیزینمثلآمینهاسیدیککمبود
اسیدوکلسیمگلوکز،بررسیخونیهايفراسنجهمیاناز

.رسدمینظربهمهمگذارتخممرغاندراوریک خون
ناشیجاآنازخوندرگلوکزبررسی غلظتاهمیت

درغذامصرفکنترل ساز و کارهايازیکیکهشودمی
میزانیعنیاست؛گلوکواستاتیکتئوريمبنايبرطیور

غذامقدار مصرفيکنندهتعیینخونگلوکزغلظت
خونگلوکزغلظتافزایشکهصورتبدین،باشدمی

تحریکنیزآنغلظتکاهشوکاهش اشتهاباعثپرنده
آنتبعبهوهیپوتاالموسدرگرسنگیمرکزيکننده

Ferket(بود خواهدغذامصرفافزایش and Gernat

که در این آزمایش تغییرات غلظت گلوکز خون ،)2006
غلظت پروتئین نیز در . گذار قابل توجه نبودمرغان تخم

افزایش عددي ماریتیغال درصد 2يتیمار دریافت کننده
ازترکمپرندگانخونسرمتامپروتئینغلظت. نشان داد

سالمهايپرندهازبسیاريدرآنمیزانواستپستانداران
 Campbell and(استلیتردسیدرگرممیلی6الی3
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Coles 1986(،دست آمده از این ه که مطابق با نتایج ب
.باشدآزمایش می

باعث افزایش عددي ماریتیغال بذر سطوح مختلف
شد که  LDLچنین کاهش عددي غلظت و هم HDLمیزان 

دهند مطالعات نشان می. وب استروند این تغییرات مطل
موجب بهبود دفع ماریتیغال مارین موجود در سیلی که

LDL هاي کبدي و و کاهش سنتز کلسترول در سلول
گیري از عوارض ناشی از کلسترول باال چنین پیشهم
).Skottova and Krecman 1998(شود می

بهپرندگاناغلبدرخونفسفروکلسیمطبیعیمقدار
است لیتردسیدرگرممیلی9تا2و18تا8ترتیب

آزمایشایندرحاصلنتایجباکه)1370مجابی(
-مرغآزمایشایندرکهاینبهتوجهبا.  داردهماهنگی

نظربه،داشتندقرارمرغتخمتولیدپیکدرگذارتخمهاي
ساختصرفتربیششدهجذبمعدنیموادکهرسدمی

درآنغلظتجهتهمینبهوشدهمرغتخمي پوسته
.استنکردهتغییريخون

هاي آنزیمبرماریتیغال بذرپودراثراتخصوصدر
گیاه که ایناستشدهمشخصگوشتی،هايجوجهکبدي
سیروزازکند ومیاعمالکبدبافتبرحفاظتیاثرات
بامرتبطمتابولیکتغییراتونمایدجلوگیري میکبدي
نامطلوبتغییراتجهت اصالحدرراکبديهايآنزیم
.Sobolova et al(نمایدمیاعمالخونهايچربیسطح

بین سیلیومارینسیلیتجویز گزارش شده است).2006

مصرف الکل دچار  يوسیلهه که بصحراییهايموشبه
هايآنزیمفعالیتمهارموجب،مسمومیت کبدي شده بودند

آالنین) GGT(پیتیدازترانسقبیل گاماگلوتامیلازکبدي
 )AST(آمیناز ترانسآسپارتاتو) ALT(آمینازترانس

الکلاثرازناشیمسمومیت کبديمهارازحاکیکهشده
.Wang et al(است آنازحاکیبالینیتحقیقات .)1996
بهروزدردو باربینسیلیگرممیلی120مصرفکهاست
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مارین باعث کاهش مسمومیت کبدي ناشی از سیلی
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با اثر محافظت کبدي و ماریتیغال رسد نظر میه ب.)2004
هاي مترشحه از کبد و متعادل نمودن آنزیم فعالیتکاهش 
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هاي کبدي سرم خون مرغان باعث کاهش فعالیت آنزیم

.گذار در این آزمایش گردیدتخم
دست آمده از این آزمایش نشان ه طور کلی نتایج به ب
غذایی مرغان  يکه استفاده از گیاه ماریتیغال در جیره داد
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و واحد هاو  سفیدهمرغ، درصد د وزن تخمنمرغ مانتخم
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.شودمی
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Abstract
To study the effects of different levels of Silybum marianum seed on some egg 

characteristics, blood metabolites, plasma minerals and serum liver enzymes activity in laying 
hens. The experiment was done on Hy-line strain (w36) from 32 to 42 weeks of age using a 
completely randomized design with 3 treatments, 4 replicates and 4 hens in each replicate. 
The experimental diets were: 1- control diet, 2- basal diet +1% powder of Silybum marianum
seed and 3- basal diet +2% powder of Silybum marianum seed. The results showed that the 
average egg weight in treatment having 2% Silybum marianum significantly increased 
(P<0.05). Albumen percentage significantly was increased in treatment receiving 2% Silybum 
marianum (P<0.05). Shell strength, yolk percentage and haugh unit was not significantly 
affected by treatments, however haugh unit improved in treatments receiving Silybum 
marianum. Blood and egg yolk cholesterol and triglyceride concentration, also blood 
metabolites such as albumin, globulin, protein, glucose, urea, creatinine, HDL, LDL, calcium, 
phosphorous, magnesium and iron were not significantly affected by treatments. The activity 
of serum enzyme AST significantly was decreased using Silybum marianum (P<0.05). It is 
concluded that milk thistle or Silybum marianum has beneficial effects on egg quality and also 
decrease the level of liver enzymes activity in laying hens. 

Key words: Laying hens, Silybum marianum, Egg characteristics, Blood metabolites, Liver 
enzymes, Plasma minerals
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