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چکیده 
اکسیدانی خون بر خصوصیات کیفی، عملکرد و وضعیت آنتی Eزنیان و ویتامین  يدانهتغذیه با به منظور بررسی اثر  پژوهشاین 

 6هفته به طور تصادفی به  70با سن  W-36الین  گذار هاي قطعه مرغ تخم 216تعداد در این تحقیق .ه استانجام شدگذار مرغان تخم
زنیان  يدرصد پودر دانه 3و  2، 1، 0هاي آزمایشی حاوي  ها با جیره مرغ. تقسیم شدندتیمار با سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی 

هفته تغذیه  10به مدت ) گرم بر کیلوگرم جیرهمیلی 200و  E)100تامین اکسیدان طبیعی، در مقایسه با دو سطح از وی به عنوان یک آنتی
اکسیدانی پالسما را  ظرفیت آنتی ،گرم بر کیلوگرم جیره 30تا  0زنیان در جیره از  يافزایش سطح پودر دانهکه نتایج نشان داد. شدند

به  Eافزودن ویتامین همچنین ).<05/0P(گرددمیسرم  )MDA(آلدئید ديمالونکاهش مقداراما موجب  ؛)>05/0P(دهدمیافزایش 
اکسیدانی  دار ظرفیت آنتیموجب افزایش معنی ،عالوه بر این ؛دهد سرم ندارد اما آن را کاهش می MDAداري بر سطح اثر معنی ،جیره

مرغ و  تخم يمرغ، توده میانگین وزن تخمگذاري، تخم میزانها داراي  مرغ يهمه). >05/0P(شود  خون در مقایسه با گروه کنترل می
-زنیان به طور معنی يپودر دانهدرصد  1هاي حاوي هاي تغذیه شده با جیره مصرف خوراك مرغ. ضریب تبدیل خوراك مشابه بودند

 ،این مطالعه). >05/0P(افزایش دادند ،رنگ زرده را در مقایسه با گروه کنترل ،هاي آزمایشیجیره. ها بودتر از سایر گروه ینیپا ،داري
.اکسیدان طبیعی در طی تخمگذاري استفاده شود زنیان این قابلیت را دارد که به عنوان یک آنتی يکه دانه نشان داد

گذار، مرغ تخماکسیدان آنتیعملکرد، ،Eویتامین زنیان،: کلیدي کلمات

مقدمه
 ترکاملها  اکسیدان آنتیمعموالً با افزودنطیور  هاي جیره.

 نقش مهمی را ،طیور يها در جیره اکسیدان آنتی. شوند می
در بهبود سالمت و عملکرد طیور و پایداري اکسیداتیو 

.Windisch et al(کنند  ها ایفا میآن ياهمحصول 2008 .(
مضر  ياههستند که از تغییر ییاهترکیبها اکسیدانآنتی
این .دنکنجلوگیري می، اکسیژن يی به وسیلهیغذامواد
 توسطکه را ناشی از اکسیداسیون  هاي آسیب،مواد

دهند کاهش می،دنشوهاي آزاد انجام میرادیکال

فیزیولوژي دام، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی  ارشدکارشناسی يآموخته دانش1
دانشگاه کشاورزي و منابع  ي علوم دامی،، دانشکدهاستادیار گروه علوم دامی 2
دانشگاه کشاورزي و منابع ي علوم دامی، دانشکدهگروه علوم دامی،  دانشیار*3
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ي علوم دامی، دانشکدهگروه علوم دامی،  استاد4
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازیار گروه بهداشت موادغذایی، دانشکدهدانش 5

)Radwan et al. هاي مولکول ،هاي آزادرادیکال).2008
داخلی یا خارجی  ءفعالی هستند که ممکن است منشا

هاي تخریبی رادیکال آثارترین یکی از مهم. داشته باشند
 يباشد که به تخریب غشاپراکسیداسیون لیپید می ،آزاد

پراکسیداسیون لیپید باعث اختالل . شودمنجر می ،سلول
هاي وابسته به بندي غشا و تغییر فعالیت آنزیمدر سازمان

کردن شود که همراه با آزادهاي دیگر میآن و پروتئین
،هاي هیدروپروکسیل به صورت بالقوه براي سلولرادیکال
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هیدروکسی آنیزول  هایی ماننداکسیدانآنتی. باشدمیمضر 
،که به طور وسیع2و هیدروکسی تولوئن بوتیله 1بوتیله

ثري ؤداراي نقش بسیار م ،گیرندمورد مصرف قرار می
غذایی به دلیل  ياهها در محصولمصرف آنولی ؛هستند

شکست  هها بزایی آنعدم پایداري و نقش احتمالی سرطان
تمایل  ،به همین دلیل.)Namiki 1990(ه استمنجر شد

هاي طبیعی به عنوان زیادي به استفاده از عوامل و افزودنی
). Aruma 1994(ثر وجود دارد ؤاکسیدان بالقوه ممواد آنتی
اکسیدانی طبیعی است که  ترین افزودنی آنتی فعال ،Εویتامین 

).Franchini et al. 2002(شود  استفاده می ،دام يدر تغذیه
ی به اکسیدان آنتیند که انتقال اجزاي اهمحققان نشان داد

اي اکسیداسیون ممکن است واکنش زنجیره ،پرنده
که با این ).Steiner 2009(هاي جیره را محدود کند چربی
اي در  نقش عمده ،هاي دامی ها در جیره اکسیدانآنتی

 ياهسالمت و عملکرد طیور و پایداري اکسیداتیو محصول
خشی باثر اما اطالعات محدودي در مورد ،کنند ها ایفا میآن

داراي ویژه در مقایسه با گیاهان معطر  ، بهاین ویتامین
 .Christaki et al(وجود دارد ،یاکسیدان آنتیخواص 

به ویژه  هاي طبیعی اکسیدان آنتیتمایل به مصرف ).2012
ها و  کننده ها و سبزیجات، در میان مصرف میوه با منشاء

زیرا مطالعات متعددي  ؛جوامع علمی افزایش یافته است
ها و خطر  اکسیدان اند که میان مصرف آنتی نشان داده

ارتباط نزدیکی  ،هاي قلبی و سرطان بیماري ابتال بهتر پایین
.Renaud et al(وجود دارد  1998, Temple 2000.( زنیان

 ياز خانواده Trachyspermum copticumبا نام علمی 
 يدر مطالعه).1389اهوازي و همکاران (است3چتریان
میزان اسانس  ،1384در سال نیا و همکاران اکبري
درصد  5/3درصد تا  1/3هاي مختلف زنیان از  نمونه

ترکیب شیمیایی در  4چنین تعداد هم. ه استمتفاوت بود
، )درصد 40–45(4شناسایی شد که تیمول ،زنیاناسانس 

1- Butylated Hydroxy Anisol (BHA)
2- Butylated Hydroxy Toluene (BHT)
3- Umbeliferae (Apiaceae)
4- Thymol 

هاي اصلی اسانس زنیان  ترکیب 6و پاراسیمن 5ترپنین-گاما
گیاهی  يزنیان به عنوان یک دانه.دادند را تشکیل می

 Zahin et(استاکسیدانی معرفی شده اي خواص آنتیدار

al. 2010, Umar et al. ).1382، سوري و همکاران 2012
در ایران که این گیاه رشد وسیعی  يگسترهبا توجه به 

طبیعی مورد ی اکسیدان آنتیيتواند به عنوان ماده دارد، می
اثر  يمقایسههدف از تحقیق حاضر، .توجه قرار گیرد

در زنیان  يو پودر دانه Eویتامین  سطوح مختلفافزودن 
هاي مرغ ی خوناکسیدان آنتیو ظرفیت  بر عملکرد،جیره
.است گذارتخم

کار مواد و روش
با استفاده از تعداد  هفته و 10به مدت  این آزمایش

W-36الین  -هايي سویه گذار لگهورنقطعه مرغ تخم 216

گذار دانشگاه تحقیقاتی مرغ تخم سالندر هفته  70با سن 
-هم. انجام شدرامین خوزستان کشاورزي و منابع طبیعی

دسترسی به آب تحت کنترل و  امالًشرایط محیطی کچنین 
.پذیر بود امکان،و خوراك به صورت تمام وقت

 به Eآزمایشی مورد استفاده در این طرح، ویتامین  يماده
تهیه شده از  ،درصد 50با غلظت فرم آلفا توکوفریل استات 

از  زنیانی یگیاه دارويو دانهخراسان  يشرکت جوانه
 60(آوندر زنیان يدانه.دتهیه ش شهر اهوازدر  عطاري
و آسیاب خشک )ساعت 48گراد به مدتسانتیيدرجه

آنالیز شیمیایی . گردید اضافهآزمایشی  يو در جیره هشد
روش (، چربی )روش کجلدال(شامل پروتئین ،زنیان يدانه

 550الکتریکی، يکوره(خام، خاکستر الیاف) سوکسله
با استفاده از (و فسفر، کلسیم )ساعت 3، گرادسانتیيدرجه

Version 1/33شـرکت اسـترالیایی،،دستگاه جذب اتمی

GBC Avanta ( هاي استاندارد روشبر اساسAOAC 

دام دانشگاه رامیني و در آزمایشگاه تغذیه(2005)

5- γ-terpinen
6- P-cymene
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 2در جدول  ي زنیانآنالیز دانه نتایجکهانجام شد خوزستان 
.استهدرج شد

تیمار شامل  ،آزمایشی يجیره6در آزمایش حاضر از 
به (Eویتامین حاوي ، تیمارهاي )پایه يجیره(شاهد 

200و  100سطوح  يپایه به اضافه يترتیب، جیره
زنیان  يو سه تیمار دانه) Eبر کیلوگرم ویتامین  گرم میلی

زنیان، به صورت  يدرصد پودر دانه 3و  2، 1سطوح (
هر تیمار . استفاده شد) جایگزین با سبوس گندم

.بودمشاهده در هر تکرار  12تکرار و  3شامل  ،آزمایشی
هايجدولسویا و با استفاده از -ذرت يها بر پایه جیره

، تنظیم شدند )NRC)1994توصیه شده در  ياهاحتیاج
).1جدول (

هاي مورد مطالعه  اکسیدان اثر آنتی يبه منظور مقایسه
 يدر پایان هفته هاآنها،  مرغ بر خصوصیات کیفی تخم

چون و براي صفاتی همشدند آوري جمع و آزمایش ،پنجم
وزن پوسته، وزن زرده، واحد هاو، شاخص رنگ زرده، 

.ندمورد ارزیابی قرار گرفت ،مقاومت و ضخامت پوسته
 هاياز دستگاه ،پوسته و مقاومت براي تعیین ضخامت

گیري اندازه برايومکانیکی استفاده شد  گیري اندازه
. گردیداستفاده  Rocheرنگ زرده نیز از بادبزن  شاخص

: گردیدچنین واحد هاو از فرمول زیر محاسبه هم
HU= 100 log (H+ 7.57- 1.7 W0.37)

 Wو ) متر میلی(ارتفاع سفیده يدهندهنشان Hکه در آن 
.است) گرم(مرغ   وزن تخم

روز ها هرمرغ ها بر عملکرد، تخمبراي بررسی اثر جیره
 .وزن شدگرم صدم  آوري و با ترازوي با دقت یکجمع

چنین مصرف خوراك و ضریب تبدیل به صورت هم
.هفتگی محاسبه شد
در  مرغ  تخم يزرده) MDA(آلدئید ديمحتواي مالون

روش  بادامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز يدانشکده
آن یک گرم از ؛ چنان کهشد گیري ندازها 1TBAشاخص 

 1و  درصد 10استیک اسید کلرولیتر تري میلی 3با 
در . مخلوط شد درصد 6/0اسید  لیتر تیوباربیتوریک میلی

1- Thiobarbituric acid

دقیقه در آون با  45ادامه، ترکیب به دست آمده به مدت 
سلسیوس قرار گرفت، سپس به مدت  يدرجه 100دماي 

و  گردیددر دقیقه، سانتریفیوژ  6000دقیقه با دور  10
نمونه با دستگاه اسپکتروفوتومتر اتوآناالیزر در جذب هر

استانداردهاي  يبا تهیه. نانومتر قرائت شد 535طول موج 
آلدئید هر نمونه به دست آمد دي، مقدار مالونمربوط

)Wrolstad et al.  يعالوه بر این، در انتهاي دوره).2005
ادفی قطعه مرغ به صورت تص 2از هر تکرار  ،آزمایش

ها با استفاده از گیري از سیاهرگ بال آن انتخاب و خون
هاي  پالسما، خون در لوله يتهیهبراي . سرنگ انجام شد

ها فاقد  سرم، خون در لوله يحاوي ضد انعقاد و براي تهیه
هاي خون به  نمونهسپس . ضد انعقاد ریخته شد يماده

 سانتریفیوژدور در دقیقه 2500دقیقه با سرعت 15مدت 
 دادن تا زمان انجامو جدا  ها آن سرم یا پالسمايو  شدند

.شد دارينگهلسیوسس يدرجه -20دمايدر  ها آزمایش
هاي  مرغ) 2TAC(اکسیدانی تام پالسماي  آنتی ظرفیت

در  Strainو  Benzie، از روش FRAP3گذار از طریق تخم
شهید چمران ي دامپزشکی دانشگاه در دانشکده 1996سال 

با ترکیب  FRAP4ابتدا محلول کار .  شد گیرياهواز اندازه
برابر  pHموالر با میلی 300لیتر بافر استات  میلی 25کردن 

و  TPTZ5موالرمیلی 10لیتر از محلول  میلی 5/2و6/3با 
تهیه موالر، میلی FeCl3 ،20لیتر محلول  میلی 5/2چنین هم

میکرولیتر از هر  50ي محلول کار، پس از تهیه.  گردید
و به مخلوط  ،لیتر از محلول کار میلی 5/1پالسما با  ينمونه

ي سلسیوس درجه 37دقیقه در انکوباتور با دماي  5مدت 
جذب آن در  ،سپس ،قرار داده شد تا واکنش آغاز گردد

منحنی استاندارد .  گیري گردید نانومتر اندازه 593طول موج 
که از ترکیب موالر میلی 1محلول استاندارد  با استفاده از

لیتر آب  میلی 1000در  FeSo4,7H2oگرم  278/0کردن
پس از کسر جذب .  به دست آمد ،شودمقطر حاصل می

با استفاده از منحنی  ،به دست آمده FRAPبالنک، مقدار 
.استاندارد به واحد میکرومول بر لیتر تبدیل گردید

2- Total antioxidant capacity
3- Ferric Reducing Ability of Plasma
4- Ferric ion reducing antioxidant power
5- 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
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بر  Eي زنیان و ویتامین جهت بررسی تأثیر دانه )درصد(غذایی  هاي جیره ياهو ترکیب اجزا:  1جدول
گذاراکسیدانی خون مرغان تخممرغ، عملکرد و وضعیت آنتیخصوصیات کیفی تخم

تیمارها
)درصد( زنیان  يدانه)گرم بر کیلوگرم جیره میلی(Eویتامین اقالم

100200123شاهد
5/615/615/615/615/615/61ذرتي دانه

191919191919کنجاله سویا
7/27/27/27/27/27/2روغن گیاهی

3/23/23/23/23/23/2پودر ماهی
-33321سبوس گندم

123---زنیان يدانه
05/105/105/105/105/105/1کلسیم فسفات دي

73/473/473/473/473/473/4پودر صدف
73/473/473/473/473/473/4آهک
38/038/038/038/038/038/0نمک

225/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی
325/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی

11/011/011/011/011/011/0متیونین -ال - دي
---E-01/002/0ویتامین 
شیمیایی ياهترکیب
Kcal/kg(283028302830281028202800(انرژي 

20/1520/1520/1520/1520/1520/15خام پروتئین
444444کلسیم

37/037/037/036/036/036/0فسفر قابل دسترس
18/018/018/018/018/018/0سدیم

38/038/038/038/038/038/0متیونین
85/085/085/084/084/083/0لیزین
44/244/244/251/259/266/2خام چربی
50/550/550/556/561/567/5خام الیاف

گرم، مس میلی 66000گرم، روي میلی 75000گرم، آهن میلی 75000منگنز : رو به رو استحاوي مقادیر خالص  ،کیلوگرم از مکمل معدنی 5/2هر  -1
.گرممیلی 200گرم و سلنیم میلی 868گرم، ید میلی 6000

گرم، میلی B11500واحد بین المللی، ویتامین  A8800000ویتامین : این موارد استحاوي مقادیر خالص  ،کیلوگرم از مکمل ویتامینه 5/2هر  -2
المللی،  واحد بین D32500000گرم، ویتامین میلی B1210گرم، ویتامین میلی B62462گرم، ویتامین میلی B38000گرم، ویتامین میلی B24000ویتامین 
گرم، میلی H2150گرم، ویتامین میلی B535000گرم، ویتامین میلی B9480گرم، ویتامین میلی K32200المللی، ویتامین  واحد بین E11000ویتامین 

.گرممیلی 100000اکسیدان  گرم و آنتیمیلی 200000کولین کلراید 



. . . ي زنیان و سطوح مختلف دانه هاي حاوياثر جیره

139439پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 

، 1996در سال و همکاران Plaserگزارش بر اساس 
به عنوان  (آلدئید سرمديگیري میزان مالونبراي اندازه

 ينمونهمیکرولیتر از  200، )شاخص اکسیداسیون چربی
 45و براي مدت یبرکت ،میکرولیتر شناساگر 400سرم با 

قرار  گرادي سانتیدرجه 100تا  90دقیقه در آون با دماي 
دقیقه با دور  3به مدت  ،پس از خنک شدن .داده شد
جذب در ،سپس . گردیددور در دقیقه سانتریفیوژ  10000

ز مخلوطی ا ،شناساگر.قرائت شدنانومتر  535طول موج 
درصد 15/0،  )تیوباربیتوریک اسید(TBAدرصد  375/0

TCA)25/0اسیدکلریدریکو ) تري کلرو استیک اسید 
استانداردهاي با استفاده از منحنی جذب  .بودنرمال 
MDAها به مقدار ، عدد مربوط به جذب نمونهMDA

این آزمایش در قالب .شدتبدیل ) لیتر نانومول بر میلی(
مدل آماري طرح به که اجرا گردید ،کامالً تصادفیطرح 

: بودصورت زیر 
Yij = μ+ Ti + εij

مقدار عددي هر  ينشان دهنده Yij،لدر این فرمو
يدهنده نشانTiمیانگین مشاهدات، μمشاهده در آزمایش، 

. باشدمیآزمایشی تاثیر خطايεijگیاه استفاده شده و  آثار
افزار نرم GLMرویه  توسط آمدهي به دست هاداده

SAS مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند)SAS 

اي ها توسط آزمون چند دامنهمیانگینسپس، . )2004
با هم درصد  5احتمالدر سطح ) Duncan 1955(دانکن 

.مقایسه شدند

نتایج
 2جدول نتایج  ،زنیان يخوراکی دانه يتجزیهاز 

مرغ  در بررسی خصوصیات کیفی تخم.حاصل شد
وزن پوسته، وزن هاي آزمایشی بر  اثر جیره) 3جدول (

زرده، واحد هاو، مقاومت پوسته و ضخامت پوسته 
 گردید؛دار  معنی ،اثر آن بر رنگ زرده دار نشد و تنها معنی

هاي آزمایشی به استثناي  جیره يبه این ترتیب که همه

گرم برکیلوگرم جیره، میلی 200در سطح  Eویتامین 
افزایش  ،توانستند رنگ زرده را در مقایسه با گروه شاهد

ي زنیان و ي دانهدرصد جیره 1سطح ).  >05/0P(دهند 
داري  اختالف معنی ،ي زنیانگرم بر کیلوگرم دانه میلی 100

متعلق به تیمار حاوي  ،باالترین رنگ زرده.  باهم نداشتند
با توجه به ).  <05/0P(ود ي زنیان بدرصد پودر دانه 3

ضریب تبدیل خوراك،  هاي آزمایشی بر اثر جیره، 4جدول 
ي مرغ و توده مرغ، میانگین وزن تخممیانگین تولید تخم

هاي حاوي  ي جیرههرچند همه.  دار نشد معنی ،مرغ تخم
موجب کاهش مقدار مصرف خوراك در  ،اکسیدان آنتی

درصد  1حاوي مقایسه با تیمار شاهد شدند، اما سطح 
دار خوراك  ي زنیان توانست موجب کاهش معنیپودر دانه

  ).>05/0P(مصرفی در مقایسه با سایر تیمارها شود 
و  Eگرم بر کیلوگرم ویتامین  میلی 200هاي حاوي  جیره
موجب  ،ي زنیاندرصد دانه 3و  1هاي حاوي سطوح  جیره

هاي تغذیه شده با این  تري در مرغمصرف خوراك کم
در ).  >05/0P(ي شاهد شدند ها در مقایسه با جیره جیره

ي حاوي یک ترین و جیرهي شاهد بیشجیره ،مجموع
ترین مصرف خوراك را نشان کم ،ي زنیاندرصد پودر دانه

.دادند

)درصد(زنیان  يدانه ياهترکیب آنالیز:2جدول 
2/5577)کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي خام

54/93خشک يماده
2/11خاکستر
73/14خام پروتئین

5/8خام چربی
37/18الیاف خام

34/1کلسیم
01/0فسفر
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گذارهاي تخم مرغ در مرغ بر خصوصیات کیفی تخم ي زنیانو دانه Eی حاوي ویتامین هاي آزمایش اثر جیره: 3جدول 

SEM =ها خطاي استاندارد میانگین
.)>05/0P(باشد  دار می معنی تفاوتوجودينشان دهنده ،سطرهردر غیر مشابه حروف 

اکسیدانی با استفاده از آزمایش تعیین ظرفیت آنتی
در جدولهاي آن انجام شد که داده FRAPموسوم به 

هاي به دست بر اساس داده.گزارش شده است 5
هایی که با  در مرغاکسیدانی پالسما ظرفیت آنتی آمده،

گرم  میلی 200درصد زنیان و سطح  3و  2سطوح 
باالتر ،داري به طور معنیتغذیه شده بودند،  Eویتامین 

تر، تفاوت اما در سطوح کم ؛)>05/0P(از شاهد بود
داري را نسبت به گروه شاهد نشان ندادند معنی

)05/0P>(هرچند که از نظر عددي، مقدار ظرفیت  ؛

. اکسیدانی باالتري نسبت به تیمار شاهد داشتندآنتی
سرم به عنوان شاخص میزان  MDAچنین میزان هم

نشان داده شده  5وقوع اکسیداسیون لیپیدي در جدول 
هرچند میان  ،شود گونه که مشاهده میهمان. است

هاي تیمارهاي آلدئید سرم در خون مرغ دي میزان مالون
داري وجود نداشت، اما با  تفاوت معنی ،مختلف

، مقدار Eچنین ویتامین افزایش سطح زنیان و هم
MDA کاهش یافت.

گذارهاي تخمبر عملکرد مرغ ي زنیانو دانه Eحاوي ویتامین  هاي آزمایشیاثر جیره: 4جدول 

عملکرد

SEMP-valueتیمارها

شاهد
Eویتامین 

)کیلوگرم/گرم میلی(
)درصد(زنیان  يدانه

100200123
›a27/113ab35/110b71/108c31/102ab75/109b32/10912/101/0)روز/گرم(میانگین خوراك مصرفی

22/215/229/220/204/200/209/025/0ضریب تبدیل خوراك
35/7861/8040/7395/7298/8223/8458/319/0)درصد(مرغ تولیدتخممیانگین 

11/6501/6495/6413/6488/6486/6477/086/0)گرم(مرغ میانگین وزن تخم
99/5057/5161/4776/4688/5363/5425/215/0)روز/مرغ/گرم(مرغ تخم يتوده
SEM =ها خطاي استاندارد میانگین

.)>05/0P(باشد  دار می معنی تفاوتوجودينشان دهنده ،سطرهردر غیر مشابه حروف 

خصوصیات کیفی
SEMP-valueتیمارها

شاهد
)درصد(زنیان يدانه)کیلوگرم/میلی گرم(Eویتامین 
100200123

53/797/615/740/723/743/7592/0987/0)گرم(وزن پوسته
32/1708/1721/1713/1612/1705/17573/0230/0)گرم(وزن زرده
28/9277/9310/9030/9350/9335/90909/1606/0واحد هاو

c67/5ab56/6bc11/6ab56/6ab89/6a22/7253/0001/0شاخص رنگ زرده
99/197/167/162/156/127/2273/0262/0)کیلوگرم(مقاومت پوسته

394/0380/0374/0394/0380/0389/0008/0325/0)میلی متر(ضخامت پوسته 
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گذارهاي تخم اکسیدانی خون مرغ بر وضعیت آنتی ي زنیانو دانه Eحاوي ویتامین  هاي آزمایشی اثر جیره: 5جدول 

هاي  شاخص
اکسیدانی خون آنتی

SEMP-valueتیمارها

شاهد
Eویتامین 

)کیلوگرم/گرممیلی (
زنیان يدانه
)درصد(

100200123
پالسما اکسیدانی ظرفیت آنتی

)میکرومول بر لیتر(
b17/513ab72/573a28/649ab61/587a83/614a50/66186/28033/0

مالون دي آلدئید سرم
)لیتر نانومول بر میلی(

932/0904/0881/0919/0898/0886/0078/099/0

SEM =ها خطاي استاندارد میانگین
.باشد درصد می 5دار در سطح  معنی تفاوتوجودينشان دهنده ،سطرهردر غیر مشابه حروف 

بحث
ر اثر استفاده از سطوح مختلف بزرده افزایش رنگ

 يگرم در کیلوگرم جیره میلی100و سطحزنیان  يدانه
همسو با . از نتایج حاصل از آزمایش بودEویتامین 

در سال و همکاران  Christakiهاي این پژوهش،  یافته
 300(آلفاتوکوفریل استات  يبا بررسی اثر تغذیه 2012
کوهی  يپونه اکسیدانی گیاه آنتی و یا) گرم بر کیلوگرم میلی

هاي  بلدرچین يدر جیره) گرم در کیلوگرم 20و  10(
رنگ زرده را بهبود  ،کوهی يگزارش کردند که پونه ،ژاپنی

و همکاران  Botsoglou،اي دیگر در مطالعه. ه استبخشید
کوهی، زعفران و  ياثر رزماري، پونه 2005در سال 

اکسیدانی  انتی رثاآهمگی داراي (را آلفاتوکوفریل استات
بررسی و گزارش کردند که رنگ  ،بر رنگ زرده )هستند
داري نسبت  تحت تأثیر مصرف زعفران افزایش معنی ،زرده

، حاضر يدر مقابل نتایج مطالعه.به سایر تیمارها داشت
 يتغذیه ،2008در سال و همکاران  Radwanطبق گزارش 

کوهی، رزماري و یا  يگذار با آویشن، پونههاي تخم مرغ
.داري بر شاخص رنگ زرده نداشتند اثر معنی ،زردچوبه

Botsoglou  با استفاده از گیاهان 2005و همکاران در سال
 يجمله رزماري و پونهاکسیدانی از آنتی ياهحاوي ترکیب

با گیاه  2008در سال و همکاران  Abd El-Motaalکوهی، 
در و همکاران Florou-Paneriاکالیپتوس، اکسیدان  آنتی

که مانند زنیان داراي تیمول و (کوهی يپونه با 2006سال 
داري بر واحد هاو و  تأثیر معنی ،)کارواکرول است
زنیان  ياحتماالً دانه.مشاهده نکردند ،خصوصیات زرده

این قابلیت را  ،هاي کاروتنوئیديبه دلیل دارا بودن رنگدانه
دارد که رنگ زرده را به نحو مثبتی تحت تأثیر قرار دهد

)Frankič et al. و همکاران  Radwanدر آزمایش .)2009
هاي  مرغ يدر جیرهEویتامین افزودن ،2008در سال 

 Galobart.نداشتاثري ،بر شاخص رنگ زردهگذار تخم
 يرنگ زردهنشان دادند که  b2001در سال و همکاران 

و  Eویتامین مکمل گذاري که با تخم نمرغامرغ  تخم
قرار  Eتحت تأثیر ویتامین ،کانتاگزانتین تغذیه شده بودند

.نگرفت
، با توجه به 3نتایج حاصل از جدول  مورددر 
براي توجیه علت این  مکانیسمی،هاي انجام شده پژوهش

همسو با .  ذکر نشده است ،کاهش در مصرف خوراك
و همکاران  Abd El-Motaalيآزمایش حاضر، در مطالعه

اکسیدانی  با استفاده از پودر گیاه آنتی،2008در سال 
در سال  و همکاران Bolukbasiتوس و در آزمایش اکالیپ

که همانند زنیان داراي  ـ پودر آویشن استفاده از با 2007
گذار، مصرف بر مرغ تخم ـ باشد ترکیب تیمول می

پژوهش حاضر،  يمخالف با نتیجه. خوراك کاهش یافت
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مخلوط  2005در سال و همکاران  Ertasيدر مطالعه
همانند کوهی که  ياسانس گیاهان انیسون، میخک و پونه

داري بر  شامل ترکیبات فنولی هستند، اثر معنی،زنیان
در بررسی . هاي گوشتی نداشت مصرف خوراك جوجه

 يدر مقابل نتیجه ،بر مصرف خوراك Eاثر ویتامین 
در و همکاران  Mohiti-Asliيحاضر، مطالعه يمطالعه
عدم  a2001در سال و همکاران  Galobartو  2007سال 
بر میزان  Eداري استفاده از سطوح مختلف ویتامین  معنی

در این بررسی، افزایش .خوراك مصرفی را نشان داد
اکسیدانی پالسما را افزایش ، ظرفیت آنتیEویتامین 

اي پراکسیداسیون در  داده و مانع از واکنش زنجیره
 ،این نتایجکهگذار شده است هاي تخم پالسماي مرغ

 .باشد می Eاکسیدانی ویتامین ناشی از خاصیت آنتی
 Hijaziو  Mahmoudيمشابه مطالعه ،نتایج این تحقیق

 2000و همکاران درسال  Husvethو  2007در سال 
گوشتی  هاي جوجه يتغذیه :باشد که گزارش کردند می

اکسیدانی و  هاي آنتی ، فعالیت آنزیمEبا مکمل ویتامین 
. دهد اکسیدانی تام خون را افزایش می ظرفیت آنتی

 2001و همکاران در سال  Puthpongsiripornچنین هم
 MDAمقدار  Eگزارش کردند که مکمل ویتامین 

و  Cherian. دهد مرغ را کاهش می پالسما و تخم
 MDAنیز کاهش در مقدار  1996همکاران در سال 

در  Eبا استفاده از ویتامین  را مرغ و بافت کبد تخم
اکسیدانی است  آنتی Eویتامین .گزارش کردند ،جیره

 يهاي آزاد تولید شده در غشا تواند رادیکالکه می
ندازد و عملکرد طبیعی سلول را بیسلول را به دام 

طیور، يدر جیره Eسطوح باالي ویتامین . حفظ نماید
از سلول، در مقابل آسیب ناشی از پراکسیداسیون لیپید 

.Puthpongsiriporn et al(کندمیمحافظت  2001 .(
اکسیدانی  خاصیت آنتی ،گونه که اشاره شدهمان

آزمایشگاهی به اثبات رسیده  هايپژوهشزنیان در 
 يزنیان در جیره يبا افزایش سطح دانه. است
گذار تحت این آزمایش، ظرفیت هاي تخم مرغ
این نتیجه با . اکسیدانی پالسما نیز افزایش یافت آنتی

، در استفاده از 2007و همکاران در سال  Aliنتایج 
و آویشن روي مرغ  رومی بادیاناکسیدانی  گیاهان آنتی

و  Caoگذار و نیز با نتایج حاصل از بررسی تخم
استفاده از میوه در ارتباط با اثر 1998همکاران در سال 

توت فرنگی و  مانند ،اکسیدانی آنتیو سبزیجات 
چنین هماکسیدانی سرم انسان، اسفناج بر ظرفیت آنتی

با استفاده  2011و همکاران در سال  Zhaoيبا مطالعه
هاي  زنجبیل در مرغ اکسیدانی گیاه آنتیيریشهاز

 2007و همکاران در سال  Jiangگذار و با نتایج تخم
در مورد اثر افزودن ایزوفالوون سویا بر اکسیداسیون 

که با این.موافق بود ،هاي گوشتی نر لیپیدي در جوجه
اکسیدانی که جذب گردش فالونوئیدهاي گیاهان آنتی

به فرم گلوکورونید، سولفات و  ،شوند میخون عمومی 
، از طریق ادرار و صفرا دفع متیله شده ياهترکیب

 ياهبخشی از ترکیب این، وجود ند، اما باگرد می
 ؛به پالسما برسد ممکن استمصرف شده در جیره 

اکسیدانی به آنتی ياهکه تمام ترکیبیعنی با این
ها اثر اما فرار مقدار کمی از آن ،شوند پالسما وارد نمی

اکسیدانی تام قابل توجهی بر افزایش ظرفیت آنتی
به این نکته و  با توجه). Ali et al. 2007(پالسما دارد 

که تا کنون پژوهشی با استفاده از گیاه دارویی این
رود بخشی  زنیان روي پرندگان انجام نگرفته، گمان می

همچون تیمول که  ،اکسیدانی زنیان آنتی ياهاز ترکیب
ثر آن است، به ؤم يترکیب عمده و جزء اصلی ماده

وضعیت  يارتقا باعثخون منتقل شده و 
.اندسما بودهاکسیدانی پال آنتی

چنین در این آزمایش، با افزایش سطح گیاه در هم
. آلدئید سرم مشاهده شد ديجیره، کاهش میزان مالون

با  2011و همکاران در سال  Zhaoاین نتیجه با نتایج 
گذار، با نتایج هاي تخم استفاده از زنجبیل در مرغ

Sahin  در استفاده از 2010و همکاران در سال ،
فنلی مشتق از انگور قرمز، رزوراترول که ترکیب پلی

در  ،ها و بادام زمینی استهاي کوچک، ریشهمیوه
و  Sahinچنین با نتایج گذار و هم هاي تخم مرغ يجیره
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ترکیب با استفاده از  2008همکاران در سال 
پودر گوجه فرنگی و نتایج اکبریان و اکسیدانی  آنتی

گیاه  يرتباط با پودر ریشهدر ا 1389همکاران در سال 
توان بیان نمود می. موافق بود ،زنجبیل اکسیدانی آنتی

اکسیدانی و ترکیب ژگی آنتیبین وی یارتباط که
وجود شرح داده شده  ،هاي ضروريی روغنشیمیای

اکسیدانی ن گزارش کردند که فعالیت آنتیامحقق. دارد
فنولیک  OHهاي باالي تیمول به سبب حضور گروه

هاي هیدروژن براي رادیکال ياست که به عنوان دهنده
اول اکسیداسیون  يپروکسی تولید شده در مدت مرحله

گیري هیدروکسی شکل ،بنابراین ؛کنندعمل می ،لیپید
شاید ). Farag et al. 1989(افتد خیر میأپراکسید به ت

بندي کرد که تیمول موجود در زنیان  چنین جمعبتوان 
یند اکسیداسیون لیپیدهاي ع از تسریع فرآمان ستهتوان 

.سرم شود
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Abstract
In this study the effects of feeding Trachyspermum copticum seed and vitamin E on egg 

quality, hen performance and blood antioxidant status were investigated. A total number of 
216 Hy-Line W-36 laying hens at 70-week of age were randomly allocated to 6 treatments 
with 3 replicates in a complete randomized design. Laying hens were fed on the experimental 
diets, using four levels (0, 1, 2 and 3%) from Trachyspermum  copticum powder as natural 
antioxidant, in comparison to two levels of vitamin E (100 and 200 mg/kg diet) for 10 weeks. 
Results showed that increasing Trachyspermum copticum powder level from 0 to 30 g/kg of 
diet increased plasma antioxidant capacity (P<0.05) but reduced malondialdehyde (MDA) 
content of serum (P>0.05). Results that Vitamin E supplementation had no significant effect 
on the MDA levels of serum but reduced their MDA levels, moreover significantly increased 
plasma antioxidant capacity, in comparison to the control group (P<0.05). All laying hens had 
similar laying rate, average egg weight, egg mass and feed conversion. Feed consumption of 
hens fed diets containing 1% Trachyspermum copticum powder  were significantly lower  
than  the other group.  Experimental diet increased the yolk color in comparison to the control 
group (P<0.05). It would be concluded from this study that Trachyspermum  copticum could 
be used as natural antioxidant during laying period. 
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