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ی برخبری مطلوبریتأثو نیز دانه کامل جو ونجهی پودردرصد75سطحازستفادهانتایج این بررسی نشان داد که). >05/0P(یونجه شد
.داشتتولکدورهخاللدرSRBCهیعلعیار پادتنوخوني دیپیلي هافراسنجه

گذارتخممرغانخونی،هايفراسنجهاجباري،بريتولکونجه،ی پودر: کلیديکلمات
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گذارتخمپرندگاندردیستیسالمونال اینتریهاي عفونت
چونهمگرسنگیجایگزینهايروشچهاگر. گرددمی

،کلسیممثلمعدنیموادبرخینامتعارفسطوحازاستفاده
محققانتوجهموردقبلهايسالازدی ای سدیمروي،

Berry and Brake 1985, Gilbert and(بودقرارگرفته

Blair 1975( .ازاستفادهيدربارهتريکممطالعاتاما 
حاويکهپایینغذاییارزشباخوراکیيمادهکی

موادنامتعادلترکیبای ايتغذیهضدموادبااليسطوح
بهگذارتخممرغانبريتولکيدورهدرباشد،مغذي
). Berry 2003(استگرفتهصورتگرسنگیروشجاي
کههاییجیرهازاستفادهوخوراكازهاي محرومیتروش

کمهايجیرهمثل(هستندنامتوازنايتغذیهلحاظبه
سويازاجباريریزيپرالقايدر...) وسدیمکمکلسیم،
استفادهوگرفتهقرارانتقادموردحیواناتحقوقحامیان

شدهتوصیهریزيپرالقايبرايمتوازنهايجیرهاز
باعثترسریعفیبر،زیادمقادیردارايهايجیره.است

شوندمیسیرفیزیکیصورتبهکهپرندگانیوشدهسیري
باهايجیره،روایناز. شوندمیتريکماسترسمتحمل

 Rijnen et(اندشدهپیشنهادریزيپرالقايبرايباالفیبر

al. دستگاه گوارش حیوان را از  ییهاجیره چنین).1999
هاي میکروبی و نرخ عبور مواد تحت طریق تغییر در فعالیت

دهند و سبب بهبود اثرات فیزیولوژیکی نظیر میر قراریتأث
د، کلسترول و یا گلوکز خون یریسیگليترکاهش سطح

.Rijnen et al(شوندمی 1999.(
وباالپروتئینسطحبامرغوبيعلوفهکی یونجه

سببفراوان،فیبرداشتن دلیلبهکهاستپایینانرژي
وLanders. شودمیمغذيموادهضمقابلیتکاهش

 پودرازاستفادهکهبیان نمودند2005سالدرهمکاران
بهترعملکردباعثروز9مدتبهبريتولکبرايونجهی
بهنسبتتولیدوضعیتبههامرغترسریعبازگشتو

همچنین. شودمیخوراكکاملحذفبابريتولک
شدهبردهتولکگذارتخممرغاندرتولکازپسعملکرد

پودردرصد100و70،90سطوححاويهايجیرهبا
Kim et(یابدمیافزایشخوراكحذفمقابلدرونجهی al.

ازاستفاده،بريتولکالقايهايراهازدیگریکی).2007
.Park et al(استرويمثلعناصريبااليسطوح

شکلبهکیلوگرمدرگرم20غلظتدرروي.)2004
توقفوتولکالقاءباعثروز5ازپسروياکسید
سبوس). Scot and Creger 1976(شودمیگذاريتخم
کههستنددیگريموادانگوريتفالهوگندمزبره،گندم
اندبودهمحققانمورد توجهاجباريبردنتولکبراي

)Davis et al. 2002, Biggs et al. ایناکثر). 2004
روشبهنسبتبهتريعملکردبريتولکهايروش

بهنیازهاروشاین،حالاینبا. اندداشتهگرسنگی
بهآنانبامرتبطهايجنبهتمامتادارندتريبیشتحقیقات
.شودآشکاربدنفیزیولوژیکتغییراتخصوص

خوزستاناستانگرماییشرایطدرکهاینبهتوجهبا
تولیدمحیطیبااليدمايدلیلبهتابستاندرخصوصبه

بهگیردمیقرارتأثیرتحتشدتبهگذارتخمپرندگان
پرندگانشرایطایندرکهشودمیدادهترجیحدلیلاین

این تحقیقدر،اساساینبر. شوندبردهتولکگذارتخم
گرماییشرایطدربريتولکمختلفهايروشتأثیر

وخونیهايفراسنجهبرخیوایمنیسیستمبرخوزستان
.مورد مطالعه قرار گرفتگذارتخممرغانمثلیتولید

روش کارومواد
يسویهگذارتخممرغقطعه180ازآزمایشایندر
وزنمیانگینباهفته52سنبا) 36W(الین-هاي
هردرمرغقطعه6وتکرار5،تیمار6باگرم 130±1344

بريتولکالقايجهتتصادفیکامالًطرحقالبدرتکرار
گروه-1:شاملاستفادهموردتیمارهاي. شداستفاده
50يکنندهدریافتگروه-2،)گرسنه(غذاازمحروم
-3گذاري،تخميجیرهدرصد50+ونجه ی پودردرصد
درصد25+ونجهی پودردرصد75باتغذیه شدهگروه
درصد100باشدهتغذیهگروه-4، گذاريتخميجیره
-6جو وکامليدانهباشدهتغذیهگروه-5، ونجهی پودر

20(رويبااليسطححاوي  يگروه تغذیه شده با جیره
) شدمینأتروياکسیدمنبعازکهرويکیلوگرمدرگرم
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اختیاردرروز10مدتبهشدهذکرهايجیره. بودند
ازتیمارهاتمامیدر.شدنددادهقرارگذارتخممرغان

جیره42تا28روزازو 1تولکجیره28تا11روز
الین- هايراهنمايکاتالوگگذار مطابقمرغ تخم2تولک

هامرغنیزدورهآخرتا43روزدر. شداستفاده) 2007(
مطابقجیرهاینکهکردنددریافتراگذاريتخميجیره

در. بود)W)2007-36الین -هايراهنمايکاتالوگ
روشناییساعت8شاملنورييبرنامهبريتولکيدوره

تابستاندرتحقیقاین. شداعمالتاریکیساعت16و
12مدتبهخوزستاناستانگرماییشرایطدر1393سال

ایستگاه در ماهمهرآخرتاماهمرداداولازهفته،
دامپروري دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 

درزمانایندرسالندماي. شدخوزستان انجام
در.بودمتغیرگرادسانتیيدرجه31-40يمحدوده
1بالزیرسیاهرگازآزمایش28و10،صفرروزهاي

جهتگیريخون) تیمارهرازپرنده5(تکرارهرازپرنده
.شدانجاملیپیدي خون هايفراسنجهبرخیبررسی
10مدتبهآزمایشگاهبهانتقالازپسخونهاينمونه
. شدندسانتریفیوژدقیقهدردور3500سرعتبادقیقه

ازاستفادهباخونلیپیديهايفراسنجهبهمربوطآنالیزهاي
آزمونپارسشرکتازشدهتهیهتشخیصیهايکیت
روزدرپرندگان،ایمنیپاسخبررسیجهت.گردیدانجام

پرنده از هر  10(تکرار هرازپرندهدوآزمایش21و3
-عالمتآبیرنگباوانتخابتصادفیطوربه)تیمار

سوسپانسیونازلیترمیلی5/0مقدارسپس. شدندگذاري
طریقازدرصدSRBC (20(گوسفنديقرمزگلبول
28و10روزدر. گردیدتزریقهاآنبهسینهيعضله

طریقازآزمایش یعنی یک هفته پس از هر بار تزریق
هاينمونه.شدگرفتهخونلیترمیلی2حدودبالورید
ازسرمتاشدندنگهدارياتاقدمايدرساعتدوخون
سانتریفیوژازاستفادهسپس با.شودجداخونيلخته

)g1500  آوري گردید و سرم جمع) دقیقه 10به مدت
گراد سانتی يدرجه - 20ا در دماي هتا انجام آزمایش

علیهشدهتولیدپادتنعیارتعیینجهت.نگهداري شد

SRBCشداستفادهمیکروتیترهماگلوتیناسیونروشاز
)Beard et al. به منظور بررسی خصوصیات ). 1975

از هر تکرار به صورت  آزمایش، 10در روز  تولیدمثلی،
تصادفی دو قطعه مرغ انتخاب و کشتار شد و سپس 

شکمی از جمله تخمدان، اویدوکت و  يمحتویات حفره
ها به فولیکولقطر سپس.  ها بیرون کشیده شدند فولیکول

بدین صورت که آن .گیري شدکولیس اندازه يوسیله
متر  لیمی 10ها که داراي قطر باالتر از  دسته از فولیکول

ها  ن دسته از فولیکولآوهاي زرد بزرگ  کولیبودند، فول
هاي زرد  متر بودند، فولیکول میلی 10تا  5که داراي قطر 
متر بود  میلی 5تر از هایی که قطرشان کم کوچک و آن

گردیدها محاسبه  هاي سفید نامیده شد و تعداد آن فولیکول
)Renema et al. 2001.(

آماريافزارنرمGLMيرویهازاستفادهباهادادههمه
SAS . شدندآنالیزتصادفیکامالًطرحقالبدر2001

ايدامنهچندآزمونازنیزتیمارهامیانگینيمقایسهبراي
بررسیدرصد5سطحدرداريمعنیوشداستفادهدانکن

.شد

نتایج
غلظتبربريتولکمختلفهايروشتأثیرنتایج
گلیسیرید،تريغلظتشاملخونلیپیديهايفرآورده

نشان4و1،2،3نمودارهايدرLDLوHDLکلسترول،
گلیسریدتريغلظت،1نموداراساسبر.استشدهداده
تیمارهاياعمالازقبل(نخستروزصبحدرهامرغسرم

ثیر أتامانداشتندداريمعنیتفاوت) آزمایشیمختلف
گلیسرید بر غلظت تري 10آزمایشی در روز تیمارهاي 

بريتولک10روزدر). >05/0P(دار شدمعنی سرم
يدانهتیماربهمربوطسرمگلیسریدتريغلظتباالترین

درصد  75جز تیمار ه بود که با سایر تیمارها بجوکامل
اما سایر . )>05/0P(داري داشت یونجه اختالف معنی

لحاظ غلظت ه داري باختالف معنیبري هاي تولکروش
اختالفنیز28روزدر.گلیسرید با هم نداشتندتري
.نداشتوجودتیمارهابینداريمعنی
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.ي تولک بريها در طول دوره گلیسرید سرم مرغ خطاي معیار غلظت تري ±میانگین :  1نمودار 
.است P>05/0دار بین تیمارهاي مختلف در حد  گر وجود اختالف آماري معنیحروف متفاوت در هر روز نشان

 در هامرغ سرم کلسترول غلظت ،2 نمودار اساس بر    
 مختلف تیمارهاي اعمال از قبل( نخست روز صبح

ثیر تیمارهاي أت اما نداشتند داريمعنی تفاوت) آزمایشی
 دار بود معنی سرمبر غلظت کلسترول  10آزمایشی در روز 

)05/0P< .( سرم کلسترول غلظت ترینکه پایین طوري به 
 75و  100جو و سطوح  کامل يدانه گروه به مربوط

 حاوي و خوراك حذف تیمارهاي با که بود درصد یونجه
اما تیمارهاي   ).>05/0P( داشتند داريمعنی اختالف روي

داراي سطوح مختف یونجه و حذف خوراك با هم 
 اختالف نیز 28 روز در  .داري نداشتند اختالف معنی

. نداشت وجود تیمارها بین داريمعنی

. ي تولک بريها در طول دوره خطاي معیار غلظت کلسترول سرم مرغ ±میانگین : 2نمودار 
.است P>05/0دار بین تیمارهاي مختلف در حد  گر وجود اختالف آماري معنیمتفاوت در هر روز نشانحروف 

 صبح در هامرغ سرم HDL غلظت ،3 نمودار اساس بر    
) آزمایشی مختلف تیمارهاي اعمال از قبل( نخست روز

بر  10تیمارها در روز  ثیرأت اما نداشتند داريمعنی تفاوت
 که، طوري به  ).>05/0P( دار شد معنی سرم HDLغلظت 

 ونجهی درصد 50 تیمار و باالترین جو کامل يدانه تیمار
 28 روز در داشت اما خون را HDL غلظت ترینکم

 نشد مشاهده هاگروه بین داريمعنی آزمایش تفاوت
)05/0P> .(
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.ي تولک بريها در طول دوره خون مرغ HDLخطاي معیار غلظت  ±میانگین : 3نمودار 
.است P>05/0دار بین تیمارهاي مختلف در حد  گر وجود اختالف آماري معنیحروف متفاوت در هر روز نشان

 صبح در هامرغ سرم HDL، غلظت 4اساس نمودار  بر    
) آزمایشی مختلف تیمارهاي اعمال از قبل( نخست روز

ثیر تیمارهاي آزمایشی در أت اما نداشت داريمعنی تفاوت
 به).  >05/0P( دار شد معنی سرم LDLبر غلظت  10روز 

 ونجهی درصد 75 و جو کامل يدانه تیمارهاي که، طوري
 را LDL میزان باالترین خوراك حذف تیمار و ترینپایین

 بین داريمعنی تفاوت 28 روز در اما )>05/0P( داشتند
).<05/0P( نشد مشاهده آزمایشی هايگروه

. ي تولک بريها در طول دوره خون مرغ LDLخطاي معیار غلظت  ±میانگین : 4نمودار 
.است P>05/0دار بین تیمارهاي مختلف در حد  گر وجود اختالف آماري معنیحروف متفاوت در هر روز نشان

آنتی پاسخ بر بريتولک مختلف هايروش تأثیر نتایج    
 . است داده شده نشان 1 جدول در SRBC علیه بادي
 اول نوبت در SRBC باديآنتی تیتر که دهدمی نشان نتایج

 در دوم نوبت در و بود باالترین ونجهی درصد 75 تیمار در
 داريمعنی افزایش روي حاوي تیمار جز به تیمارها تمامی
 دیاکسي حاو ماریتدر نوبت اول،   ).>05/0P( داد نشان

درصد یونجه و  100جز ه ب مارهایت يهیبق به نسبت ،يرو
جز ه در نوبت دوم، نیز این تیمار نسبت به تمام تیمارها ب

 هیعلي بادیآنت تریت در راي داریمعن کاهش حذف خوراك

SRBC 05/0( داد نشانP< .(  در  2 جدول نتایج اساس بر
 از داريمعنی اختالف بريتولک آزمایشی هايگروه بین
 ،10 روز در ). <05/0P( نداشت وجود تخمدان وزن نظر

 پرندگان تخمدان در متوسط و بزرگ هايفولیکول تعداد
 ثیرأت تیمارهاي آزمایشی . نشد مشاهده شده برده تولک
 ). >05/0P( داشت سفید هايفولیکول تعداد بر داريمعنی
 در بريتولک 10 روز در سفید فولیکول تعداد ترینبیش
 مربوط تعداد ترینکم و دیده شد ونجهی درصد 75 تیمار

.بود ونجهی درصد 100 و خوراك حذف تیمارهاي به
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گذارتخممرغاندرSRBCعلیهعیار پادتنبربريتولکمختلفهايروشثیرأت :1جدول
SRBCدومنوبتدر SRBCاولنوبتدر آزمایشیتیمارهاي

10/7ab 70/6ab خوراكحذف
70/7a 70/7ab جوکاملدانه
50/7a 60/7ab ونجهی% 50
60/7a 70/8a یونجه% 75
60/7a 40/5bc ونجهی% 100
60/4b 10/3c روي
86/0 84/0 SEM

SEM :میانگیناستانداردخطاي
a-c05/0(دارند داريمعنیاختالفآماريازنظرمتفاوتحروفدارايهايمیانگینستونهردر<P(

گذارتخممرغاندربريتولک10روزپایاندرتخمدانیهايفراسنجهبربريتولکمختلفهايروشثیرأت:2جدول
تعداد
سفیدفولیکول

تخمدانوزن
)زندهوزنازدرصد( آزمایشیتیمارهاي

60/24b 45/0 خوراكحذف
00/30ab 52/0 جوکاملدانه
80/32ab 32/0 ونجهی درصد50
00/37a 50/0 ونجهی درصد75
00/26b 40/0 ونجهیدرصد100
80/33ab 48/0 روي

12/3 1/0 SEM
a-b05/0(دارنديداریمعناختالفيآمارنظرازمتفاوتحروفيدارايهانیانگیمستونهردر<P.(

.فولیکول بزرگ و یا متوسط در تمامی تیمارها مشاهده نشد
SEM :میانگیناستانداردخطاي

بحث
-مرغان تخم سرمگلیسرید در این بررسی غلظت تري

دار و گذار در تیمارهاي حاوي پودر یونجه کاهش معنی
داري را کامل جو افزایش معنی يدر تیمار حاوي دانه

غلظت2008سالدرهمکارانوLanders. نشان داد
 پودرباشدهتغذیههايمرغدرسرمگلیسریدتريترپایین

را تولکهشتمروزدرگرسنهمرغانبامقایسهدرونجهی
درهمکارانوDunkelyدیگرسوياز. کردندگزارش

هايمرغگلیسریدتريغلظتکهدادندنشان2007سال
وروز12مدتبهگرسنگیروشبهشدهبردهتولک

تولک12و5،9روزهايدرکرامبلونجهی پودرباتغذیه
. بودکامليتغذیهگروهازترپایینداريمعنیطوربه

راتولکيدورهخاللدرسرمگلیسریدتريسطحکاهش
فیزیولوژیکتغییراتوخوراكمصرفکاهشبهتوانمی
سطحبربریفی کاهندگاثرنیهمچن.دانستمرتبطکبددر
گزارش بریفپریی غذاي هامیرژدرسرمدیسریگليتر

شاید دلیل کاهش ). Bach knudsen 2001(شده است 
در تیمارهاي تغذیه شده با پودر  سرمگلیسرید غلظت تري

از .یونجه را بتوان به فیبر موجود در پودر یونجه ربط داد
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جا که مشخص شده که میزان فیبر باال در جیره، آن
استفاده از چربی جیره را به سبب دکونژوگه نمودن 

 Story and Furumoto(دهد هاي صفراوي کاهش مینمک

، که ممکن است جذب چربی از طریق روده )1990
براي ) چربی کبد(کاهش یابد و در نتیجه چربی بدن 

نیازهاي متابولیکی استفاده شود و بنابراین غلظت 
.یابدمیکاهش  سرمگلیسرید تري

داري به طور معنی سرمدر این آزمایش غلظت کلسترول 
. در تیمارهاي دانه کامل جو و پودر یونجه کاهش یافت

Eویتامینبودندارادلیلبهجودهدها نشان میبررسی

.Asaf et al(شودمیسرمکلسترولغلظتکاهشسبب

و کلسترول  Eمکانیسم احتمالی ارتباط ویتامین ).1986
هاي  بر توزیع کلسترول در لیپوپروتئین Eشامل اثر ویتامین 

آلفا  -7کلسترول آنزیم پالسما و تأثیر بر فعالیت 
.Mohiti-Asli et al(باشد هیدروکسیالز می از).2007

تريبیشمیزانبهجوموجود دربتاگلوکانطرفی
.El-Arab et al(دهدمیکاهشرا نیزکلسترول 2009 .(
،Kمانندهاییویتامینبودندارادلیلبهونجهی همچنین

C،B،Eباشدمیکلسترولیضدخواصدارايبتاکاروتنو
)Malinow et al. غلظتگیرياندازهنتایج). 1984

وLandersتوسطتولکهشتمروزدرسرمکلسترول
کلسترولغلظتکهدادنشان2007سالدرهمکاران

تولکهايمرغبامقایسهدرکاملتغذیههايمرغدرسرم
ونجهی پودرباتغذیهروشوگرسنگیروشبهشدهبرده

بینداريمعنیاختالفامااستترپایینداريمعنیطوربه
نیزدیگريآزمایشدر.نشدمشاهدهاخیرهايگروه

تولکدورهخاللدرهامرغسرمکلسترولترپایینغلظت
شدهبردهتولکمرغانبامقایسهدرکاملتغذیهمرغاندر
کرامبلونجهی باتغذیهروشوگرسنگیروز12روشبه

.Dunkely et al(ه استشدگزارش همین). 2007
بردهتولکهايمرغدرسرمکلسترولغلظتمحققین،

گزارشترپاییننیزونجهی پودرباتغذیهروشبهشده
گزارشنیز1382سالدرساالرمعینیوگلیان.کردند

هاچربیمتابولیسمیمسیرهايبرثیرأتباجیرهفیبرنمودند

وگوارشدستگاهازخوراكعبورزمانکاهششامل
هاينمکبهاتصالومدفوعطریقازاسترولدفعافزایش

کاهشباعثودادهکاهشراکلسترولجذبصفراوي،
ه موافق با نتایج بفرضیهاینکهشودمیسرمکلسترول

. دست آمده از تیمارهاي تغذیه شده با پودر یونجه است
میزانجیرهدرونجهی پودرسطحافزایشباکهچرا

دلیل دیگراز طرف دیگر شاید.افتی کاهشکلسترول
اکسیدان موجودآنتیوجودعلتبهسرمکلسترول کاهش

باشد چرا که مشخص شده است ویتامینونجهی وجودر
Cکی عنوانبه) ونجهی وجو(گیاهیترکیباتدرموجود

تخریبوچربیپراکسیداسیونکاهشباعثاکسیدانآنتی
). Byers and Perry 1992(گرددمیعروقاکسیداتیو
Dunkelyکهنمودندگزارش2007سالدرهمکارانو

روشبهرفتهتولکهايمرغدرکلسترولمتغیرمقادیر
پتانسیلباتواندمیاحتمالیطوربهونجهی پودرباتغذیه

کلسترولسطحکاهشبرايونجهی درموجودساپونین
.باشدمرتبطخون

کلسترولقوييکنندهمهاردارايجوشدهمشخص
کاهشباعثتوجهیقابلطوربهواستبدنداخلدر

.Tan et al(شودمیHDLافزایشوLDLکلسترول

کاهشدرکهبودهEویتامیندارايمادهاین). 2000
.Asaf et al(استثرؤمکلسترول افزایشاین). 1986

HDLخارجسببکلسترولنوعاینکهزیرااستمفید
شودمیسرخرگازخارجبهخطرناكکلسترولکردن

)Brinker 1998 .(El-Arabدر2009سالدرهمکارانو
هايموشدربتاگلوکانحاويگیاهومخمراثربررسی

،جوازمشتقبتاگلوکانيعصارهکهکردندبیانصحرایی
دهد میافزایشراHDLمیزانوکاهشراLDLوکلسترول

 يهاي این پژوهش در مورد پرندگانی که دانهکه با یافته
یک درهمچنین.کامل جو دریافت نمودند، مطابقت دارد

ازدرصد20میزانبهخوراكدرموجودفیبربررسی،
سطحوکاسته) LDL(خونمضرکلسترولمیزان

دادافزایشدرصد15حداقلرا) HDL(مفیدکلسترول
)Tan et al. که طوردر پژوهش حاضر همان).2000
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دهد با افزایش سطح پودر یونجه در نشان می 3نمودار 
آزمایش افزایش  دهمخون در روز HDLغلظت  يجیره

.افزایش سطح فیبر جیره باشددلیل ه نشان داد که شاید ب
در هر دو نوبت SRBCعلیهدر این بررسی عیار پادتن

شاید . داري را نشان داددر تیمار حاوي روي کاهش معنی
مس ورويبینمتقابلاثردلیل این کاهش را بتوان به

تواندمیرويعنصراز حدبیشمقادیروجودکهربط داد
صیداويوشیوازاد(گرددمسکمبودافزایشباعث
هايسلولکمبودبهاستممکنمسکمبود). 1385
سفیدهايگلبولاصلیعملکردوشدهمنجرخونسفید
است را کاهش خارجیعواملبامقابلهبدن کهدرخون
فعالیتکاهشباتولید عیار پادتنکاهشدر نتیجه.دهد

وBهايسلولفعالیتافزایشدرنقشیکه4اینترکولین
کاهشبرمسکاهش. داردارتباط،داردپادتنترشح

برکهاثراتیبا(سلوالروهومورالایمنیسیستمعملکرد
-سلولعملکردبرآناثروBهايسلولوپادتنترشح

استمؤثر) داردهاآنتوسطسلولکشندگیوTهاي
)Woolliams et al. در بررسی در پرندگان.)1983

 گراد،سانتیيدرجه42بااليحرارتيدرجهدرگوشتی
عیار پادتنپاسخکاهشسببروي جیره،افزایش سطح

.Donker et al(شدSRBCعلیه 1990, Thaxton and 

Siegel 1970 (پژوهشایننتایجباموافقهایافتهاینکه
.باشدمی

در این بررسی اعمال تیمارهاي مختلف آزمایشی بر 
به طور کلی .داري نداشتتخمدان تأثیر معنیوزن 

-تولکالقايدنبالبهرفتهتولکهايگروهدرهاتخمدان

سالدرهمکارانوDonalson. روندمیتحلیلبري
 مختلفسطوحازاستفادهباکهکردندگزارش2005

ترکمکبدواویداکتتخمدان،وزنگرسنگینیزوونجهی
وBiggs.استبوده) بريتولکغیر(شاهدتیماراز

وزندرصدکهکردندگزارش2004سالدرهمکاران
قابلکاهشبريتولکدورهدراویداکتوتخمدان

نشان داده است که با توجهی نسبت به مرغان غیرتولک
25به طور کلی حدود. نتایج این پژوهش مطابقت ندارد

مربوطتولکالقاءيدورهطیبدنوزنکاهشازدرصد
باشدمیاویداکتوتخمدانکبد،وزنکاهشبه
)Donalson et al. -میروشناییساعاتکاهش). 2005

باعثهیپوتاالموسی-هیپوفیزيمحوربراثرباتواند
دروشدهخوندرتولیدمثلیهايهورمونغلظتکاهش

نتیجهدرواویداکتوتخمدانتحلیلباعثآنپی
کاهشترکممقداربههمچنینومرغتخمتولیدکاهش

).Berry 2003(شودبدنوزن
ترین تعداد فولیکول سفید در تیمار در این پژوهش کم
درصد یونجه مشاهده شد  100حذف خوراك و 

)05/0P<( .هاياسترس،اجباريبريتولکدنبالبه
بهاینکهدنشومیتخمدانتحلیلبهمنجرفیزیولوژیکی

و، شودمیتخمدانفعالیتکاهشبهمنجرخودي نوبه
وبريتولکهايخوراكاثراتشدتدلیلبهامراین

تخمدانفولیکولیتکاملدرروزطولکاهشهمچنین
.Oguike et al(باشدمی 2005.(Decuypereو

Verheyenوزنتغییراتکهنمودندبیان1986سالدر
غلظتکاهشبابزرگهايفولیکولتعدادوتخمدان

در این بررسی تیمار حاوي .استهمراهپروژسترون
روي نیز کاهش در فولیکول سفید را نشان داد که البته با 

ا نشان هآزمایش. داري نداشتسایر تیمارها تفاوت معنی
 يجیرههایی که ازداده که میزان پروژسترون خون مرغ

ي حالت عادتر ازحاوي روي مصرف کرده بودند پایین
خود بر تولید  یچنین با اثر کاهشروي هم.  بوده است

-ها میها باعث تحلیل فولیکولگنادوتروپیندها ویاستروئ

.)Garlich and Parkhurst 1982(گردد 
هاي این پژوهش شاید بتوان اساس یافتهدر مجموع بر

 75بندي نمود که استفاده از جیره حاوي گونه جمعاین
دلیل اثرات کامل جو به يیونجه و نیز دانهدرصد پودر 

-هاي لیپیدي و تیتر آنتیمطلوب بر غلظت برخی فراسنجه

هاي مناسبی جهت در خون، روش SRBCبادي علیه 
گذار در مقایسه با روش حذف بري مرغان تخمتولک

.خوراك باشند
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effects of differernt methods of forced 

molting on immune, changes of blood parameters and reproductive traits of laying hens. In 
this experiment, one hundred eighty 52-week- old Hy- Line layers with 6 treatments, 5
replicates and 6 birds per each were used in completely randomized design. Treatments were 
1- feed withdrawal, 2- diet containing 50 percent alfalfa meal and 50 percent layer ration, 3-
diet containing 75 percent of alfalfa meal and 25 percent layer ration, 4- diet containing 100
percent of alfalfa meal, 5- whole grain barley  and 6- deit containing high level of zinc (zinc at 
20g/kg of diet). The results showed that triglyceride and HDL concentrations of birds that fed 
whole grain barley were higher compared to other treatments in 10 d (P<0.05). Also 
concentration of cholesterol and LDL in the treatment of barley whole grain, 75 and 100%
alfalfa meal were lower than the other treatments. At day 10, 75% alfalfa: 25% layer ration 
group had highest and at day 28, zinc group had lowest antibody titers against SRBC 
(P<0.05). Different methods of force molting increased white follicles in birds fed 75% alfalfa 
meal significantly and decreased it in feed withdrawal group and birds fed 100% alfalfa meal 
(P<0.05). The results of this experiment showed that use of 75% alfalfa meal and whole grain 
barley had beneficial effect on blood lipid parameters and antibody titers against SRBC 
during force molting of laying hens.

Key words: Alfalfa meal, Blood parameters, Forced molting, Laying hens

1- MSc Graduated of Animal Nutrition, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin University of 
Agriculture and Natural Resources of Khouzestan, Iran

2- Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Ramin
University of Agriculture and Natural Resources of Khouzestan, Iran

Corresponding Author: Salari, S., E-mail: somayehsallary@yahoo.com


