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چكيده
تأثیر مخل ط پتماند گیاهان آویشن ،رزماری،

ید و نعناع ل لی زر جیر های با نت تهای گ نااگ ن ایایدهای کارب امگاا 6-باه

امگا 3-بر عملکرز ،وزن نت ی اندامهای زاخلی ،ل ر میکروبی محن یات ایلئ م و تغییرات هتین ل ژیک روزۀ ک کک و ک د مرغهاای
تخمگذار زر آزمایشی اکن ریل  2×3با یه یطح پتماند (ص ر 2/5 ،و 5زرصاد) و زو نتا ت ایایدهای کارب امگاا 6-باه امگاا3-
( 15/12و  )1/65زر قالب طرح کامالً تااز ی با س تیمار ،کهار تکرار و پنج پرند زر هار تکارار برریای اد تغذیاۀ مارغهاا باا
جیر های با نت ت پایین امگا 6-به امگا 3-وزن نت ی طحال ،تعداز و قطر غدز لن اوی غیرمننشارۀ المیناپروپریاا ( ،)P<0/05و زرصاد
ت لید تخممرغ زر میان زورۀ زوم ( )P=0/05را ا زایس و وزن نت ی و زرصد کربی ک دی را کاهس زاز ( )P<0/05تغذیۀ پرنادگان باا
جیر های حاوی پتماندهای گیاهی ،ط ل پرز ،تعداز و قطر غدز لن اوی ،تعداز یل لهای گابلت ( ،)P<0/05و ضریب ت ادیل غاذایی
( )P=0/08را به ز زاز غلظت مال ن زیآلدئید زر ک د و جمعیت ا ر یاکلی زر ایلی م پرندگانی که با جیرۀ حااوی 5زرصاد مخلا ط
پتماند تغذیه دند ،کاهس یا ت ( )P<0/01برایاس ننایج تحقیق حاضر ،این از از نت ت پایین اییدهای کرب امگا 6-باه امگاا3-
یا 5زرصد مخل ط پتماند گیاهان زارویی زر جیر بهترتیب ت لید تخممرغ و اخصهای یالمت روز و ک اد را زر مارغهاای تخام
به ز میبخشد
كلیدواژهها :اییدهای کرب ،پتماند گیاهان زارویی ،تغییرات با نی ،عملکرز ،مرغ تخمگذار

* ن یتند متئ ل
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مقدمه

ایت که زور ریخنه می ز بات جاه باه قابلیات ماارف

اییدهای کرب م ج ز زر لیپیدهای غذایی ،نقسهایی

منابع ی ری زر پرندگان بالب تخمگاذار (هرکناد محادوز)،

ایایی زر رایندهای یاخنمانی و مناب لیتمی زارند ()24

میت ان از این مناابع ارز امند و ارزان زارویای باهخا بی

اییدهای کرب امگا 3-زر هدایت متیرهای بی ل ژیک

این از کرز

ویژ ای ک ن تنظیم مناب لیتم پرویناگالندینها و بروز

هدف از انجام پژوهس حاضر ،برریای تاأثیر مخلا ط

تأثیرات ضدالنهابی نقس ای ا میکنند ( )7ایک زاپنناان ئیک

پتماند گیاهان آویشن ،رزماری ،ا ید و نعنااع ل لای زر

ایید ( )EPAو زوک زاهگزان ئیک ایید ( )DHAمهمنرین و

جیر هایی با نت تهای گ ناگ ن اییدهای کرب امگا 6-به

اثرگذارترین اییدهای کرب امگا 3-با کند پی ند زوگانه

امگا 3-بر عملکرز ،وزن نت ی اندام های زاخلای ،امارش

هتنند که به مقدار راوان زر روغن ماهی وج ز زارند ()25

میکروبی محن یات ایلئا می ،تغییارات هتاین ل ژیک روزۀ

اگرکه میت ان میزان اییدهای کرب امگا 3-تخممرغ را با

ک کااک و تغییاارات بااا نی و بی اایمیایی ک ااد ماارغهااای

تغذیۀ جیر های حاوی آنها بهآیانی ا زایس زاز ،اما ا زایس

تخمگذار ب ز

احنمال بروز

تاز اکتیداتی

زر این محا الت،

محدوزیتهایی را زر این زمینه ایجاز کرز ایت ()14

مواد و روشها

پراکتیدهای حاصل از این اییدهای کرب اکتید اد

بهمنظ ر تعیین ت انایی آننیاکتیدانی ایان

بهزیاتآماد از

عالو بر ضررهای اقناازی اراوان ،م جاب آیایبهاای

پتماندهای آویشن ،رزماری،

یل لی زر پرند و حنی مارفکنند می ند ( )14بهنظر

2و-2زی نیل-1-پیکریلهیدرازیل ( ،DPPHییگما) بهعن ان

میرید که زرص رت این از از منابع گ نااگ ن ایایدهای

معرف این از د و یپ

زاز های حاصل ،با ظر یت مهاار

کرب غیرا اع ،این از از منابع خ راکی حااوی ترکی اات

رازیکالهای آزاز آننی اکتیدان یاننزی ب تیلیناد هیدروکتای

آننیاکتیدان گیاهانی همچ ن آویشن ،رزماری ،نعناع ل لی
و

ید و نعناع ل لی ،از ترکیب

ت ل ئن ( )BHTمقایته د ()6

ید و یا رآورز های حاصل از آنهاا مایت اناد بتایار

بااهمنظاا ر برریاای قاادرت احیاکنناادگی نم نااههااای

یاا زمند با ااد ( ،18 ،3و  )22قابلیاات مخلاا ط گیاهااان

پتماندهای گیاهی ،مقدار یک میلیلینر از رقات 500 ppm

زارویی زر بروز تأثیرات م ید بی ل ژیک آنها بتیار ق یتار

ایان

از تأثیر ان رازی آنهایت بنابراین بهکارگیری این ترکی اات

آنها برزا نه و به آن با ر ت ات  0/2م الر به میزان

 2/5میلیلینر اضا ه د یپ

میت اند منجر به تق یت و تعدیل تأثیرات آننیاکتایدانی و

 2/5میلیلینر از رییایانید

پناییم 1زرصد ( )K3Fe(CN)6به آن ا ازوز

نیز اخصهای ایم ن ل ژیاک و ضادمیکروبی ا ز ( 1و

اد ترکیاب

ق بهمدت  20زقیقه زر بنماری  50±1زرجۀ یاننیگاراز

 )21زر ایاان رابطااه ،تحقیقااات ص ا رتگر نااه زر زمینااۀ

قرار گر ت یپ

مخل ط عاارۀ یه گیا مرز  ،ینجد و نعناع نشاان زاز کاه

 2/5میلایلینار تاریکلروایانیک ایاید

10زرصد به آن اضا ه د و بهمدت  10زقیقه با زور 1500

این از از مخل ط این گیاهاان زارویای م ج اات تق یات

زر زقیقه یاننری ی ژ د  2/5میلیلینر از باالی محل ل جدا

ییتنم ایمنی ج جههای گ نی را ازطریق ا زایس یاطح

و  2/5میلاایلیناار آب مقطاار و همچنااین  0/5میلاایلیناار از

یرمی پروپرزین و لیزوزوم راهم کرز ایت ( )17زر طی

محل ل 1 FeCl3زرصاد باه آن اضاا ه اد جاذب نا ری

رایندهای عاار و یا ایان گیری گیاهان زارویی ،بخاس

محل ل حاصل زر ط ل م ج  700نان منر قرائت د ()19

ایان ت جهی از م از زیتت عال زر پتاماند بااقی ماناد
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بهمدت  70روز این از

زر آزمایس مزرعهای 120 ،قطعه مرغ تخمگذار لگه رن

دند مارغهاا زر ابنادا و اننهاای

یا ید یا یۀ تجااریهاای الیان زر 40ه نگای زر قالاب

زورۀ آزمااایس ت ا زین اادند هاار یااطح پتااماند ااامل

آزمایشی اکن ریل  2×3با زو نت ت اییدهای کرب امگا-

مخل طی با نت ت متاوی از کهار گیاا زارویای آویشان،

 6به امگا 15/12( 3-و  )1/65و یه یطح مخل ط پتاماند

رزماری،

ید و نعناع ل لی ب ز جیر هاای آزمایشای بار

گیاهان زارویی (ص ر 2/5 ،و 5زرصد جیر ) زر قالب طارح

ایاس ت صیههای کاتال گ ی یههاای الیان تنظایم ادند

کامالً تااز ی و با کهار تکرار و پنج پرناد زر هار تکارار

(جدول )1

جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای پایه

بدون پسماند

مواد خوراکی (درصد)
ذرت
کنجالۀ سویا (45درصد)
روغن (سویا یا ماهی)
2
پسماند
سبوس گندم
مونوکلسیم فسفات
کربنات کلسیم
نمک طعام
بیکربنات سدیم
اللیزین هیدرو کلراید
دیال متیونین
ال ترئونین
3
مکمل معدنی و ویتامینه
ترکیب شیمیایی و مواد مغذی جیره
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری بر کیلوگرم)
پروتئین (درصد)
کلسیم (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین (درصد)
متیونین+سیستین (درصد)
ترئونین (درصد)

1

2/5درصد پسماند

5درصد پسماند

55/47
21/94
3/00
0/00
6/26
1/58
10/56
0/27
0/20
0/02
0/17
0/02
0/50

55/54
22/54
3/00
2/50
3/13
1/59
10/52
0/27
0/20
0/02
0/17
0/02
0/50

55/60
23/15
3/00
5/00
0/00
1/59
10/48
0/27
0/20
0/02
0/17
0/02
0/50

2700
15/25
4/35
0/78
0/43
0/68
0/59

2700
15/25
4/35
0/78
0/43
0/67
0/59

2700
15/25
4/35
0/78
0/43
0/67
0/59

 1آنالیز اییدهای کرب برای جیر های حاوی روغن ی یا و روغن ماهی ع ارت ایت از :اییدهای کارب ا ا اع  24/87و 26/35زرصاد ،ایایدهای
کرب غیرا اع با یک پی ند زوگانه  35/37و 37/23زرصد ،اییدهای کرب غیرا اع با کند پی ند زوگانه  39/76و 36/42زرصاد DHA ،و 0/36 EPA
و 7/61زرصد ،اییدهای کرب امگا 38/25 6-و 16/8زرصد ،اییدهای کارب امگاا 2/53 3-و 10/18زرصاد و نتا ت ایایدهای کارب امگاا 6-باه
اییدهای کرب امگا 15/12 3-و 1/65
 2م از مغذی پتماند (زرصد) 95/14 :مازۀ خشک 2/95 ،کربی 6/8 ،پروتئین 33/66 ،ی ر 6/26 ،خاکتنر 0/781 ،کلتیم ،و  0/2ت ر
 3مقدار م از معدنی و وینامین تأمین د ت یط مکمل زر هر کیل خ راس 2/2 K3 ،11 IU E ،2500IU D3 ،8800 IU A :میلیگرم 1/5 B1 ،میلیگارم،
 4 B2میلیگرم 8 B3 ،میلیگرم 35 B5 ،میلیگرم 2/5 B6 ،میلیگرم 0/5 B9 ،میلیگارم 0/01 B12 ،میلایگارم 0/15 H2 ،میلایگارم ،کا لین کلرایاد 466
میلیگرم ،آننیاکتیدان  1میلیگرم اکتید منگنز  75میلیگرم ،اکتید روی  65میلیگرم ،ی ل ات آهن  75میلیگرم ،ی ل ات م  6میلایگارم ،یادات
کلتیم  0/875میلیگرم ،و یلنی م  0/2میلیگرم
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جیر ها هر ه ات روز یاکباار تهیاه و زر یاطلهاای

برریی دند بدینمنظ ر ،یک گرم نم نه بهط ر من الی باا

بهط ر جداگانه زرنظار گر ناه

یرم یزی ل ژی (محل ل نمک 0/85زرصد) تاا رقات 10-6

د ب زند ،ریخنه د و زر اخنیار مرغها قرار گر ات آب

مقدار  100میکرولینار از هار رقات باا زو

زربزاری که برای هر ق

رقیق د یپ

و خ راس آزازانه زر اخنیار مارغهاا قارار زا ات و برناماۀ

تکاارار روی محاایط کشاات  -EMBآگااار کشاات اادند

نا ری نیااز بااهصا رت  16یاااعت رو اانایی و  8یاااعت

محیطها بهمدت  24یاعت زر زمای  37زرجۀ یاننیگاراز

خام ی زرنظر گر نه د تخممرغهای ت لید د  ،روزاناه

کلناایهااای ا ر اایاکلی و یااالم نال

نگهااداری و یااپ

مارش دند بارای تأئیاد کلنایهاای امارش اد  ،از

(زر یاعت  10ص ح) جمعآوری ،مارش و ت زین دند

تتتهای بی یمیایی واکنسهای  IMViCاین از

مارف خ راس ،ت لید تخم ،وزن تخممرغ و تا زۀ تخام و
ضریب ت دیل برای یه زور ( 35روزۀ اول 35 ،روزۀ زوم،

د

میزان کربی نم ناههاای ک اد پرنادگان باا ایان از از
زین رالعملهای ایناندارز ( )2زر زو تکرار انداز گیری د

و کل زور ) محای ه و گزارش د
زرپایان زورۀ آزمایس زو پرناد از هار تکارار باهطا ر

( )3برای انداز گیری غلظت مال ن زیآلدئید ک دی ،مقدار

از بازکرزن ال ه ،وزن

ی اک گاارم ک ااد تاااز بااا  5میلاایلیناار محلاا ل 5زرصااد

پااانکراس ،طحااال ،ک ااد ،قلااب ،تخماادان و کیتااۀ ص ا را

اییدتریکلرواینیک ( )TCAبه مدت  15ثانیه همگان اد

انداز گیری د و وزن نت ی آنها بهص رت نتا نی از وزن

یپ

کل محل ل با یک صا ی (کاغاذ واتمان امارۀ )41

زند محای ه د محن یات ایلئ م زر حد اصل زائدۀ مکل

صاف گرزید یاپ

تا زریچۀ ایلئ یکال با زقت جمعآوری و زرون ل لاههاای

میلیلینر تی باربین ریاک ایاید  0/2ما الر مخلا ط اد و

آزمایس اینریل ریخنه د و تا زمان اننقال به آزمایشگا زر

به مدت یک یاعت زر بنماری  100زرجۀ یاننیگراز قارار

مجاااورت یااف نگهااداری اادند مطااابق بااا روشهااای

گر ت رنگ حاصل زر مقابل اهد حاوی یاک میلایلینار

ت صیه د یک قطعه از ژژن م (حدوز زو یاننیمنار ماناد

آب مقطر ،زو میلیلینر  ،TCAو زو میلیلینر تی باربین ریک

به زائدۀ مکل) و یک قطعه از ک د ( 0/5×1×1یااننیمنار از

ایید  0/01م الر زر ط ل م ج  532قرائت د

تااز ی اننخاب و کشنار دند پ

 2میلایلینار محلا ل یلنر اد باا 2

ل ب رایت) برزا انه اد ( )8نم ناههاا زر ظارفهاای

زاز های بهزیتآمد با نرما ازار آمااری  SASو رویاۀ

پالینیکی حاوی رمالین 10زرصد بهعنا ان تا یاتکنناد ،

مدلهای خطی تعمیمیا ناه ( )23بارای رابطاۀ  1تجزیاه و

قرار گر نند محل ل رمالین زر یه ن بت و باه اصالۀ 48

میانگینها با آزم ن کندزامنهای زانکن مقایته دند:

یاعت یکبار تع ی

د پ

()1

از رایند قالابگیاری ،باا

Y ijk  µ  Ai  B j  AB ij  eijk

زینگا میکروت م برش هایی به قطار  5میکرومنار از با ات

زر این رابطه Yijk :مقدار عدزی هر مشاهد  µ ،میانگین

با این از از مخل طی

مشاهدات Ai ،اثر یط ح گ ناگ ن مخل ط پتماند گیاهاان

از همات کتیلین و ائ زین رنگآمیازی ادند تعاداز غادز

زارویی Bj ،اثر نت تهای من اوت اییدهای کرب امگاا6-

لن اوی ناحیاۀ المیناپروپریاا ،تعاداز یال لهاای گابلات و

به امگا ABij ،3-اثر منقابل یط ح گ ناگ ن مخل ط پتماند

راینجههای هیتن ل ل ژیک ک د باا روش رت اهبنادی بار

گیاهان زارویی و نت تهای من اوت اییدهای کرب امگا-

ایاس دت تغییرات با نی از  1+تا  5+امنیاززهی دند

 6به امگا ،3-و  eijkاثر ا ن ا آزمایشی ایت

تهیه و روی الم قرار زاز

د یپ

نم نههای ایلئ م ازنظر جمعیت ا ر یاکلی و یالم نال
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نتایج و بحث

آننیاکتیدانی بهص رت تابع نمایی ا زایس ماییاباد روش

اخص مهار رازیکالهای آزاز برای پتاماندهای آویشان،

احیای آهن رو ی یریع و منایب برای انداز گیری قدرت

رزماااری ،اا ید ،نعناااع ل لاای ،مخلاا ط پتااماندها و

احیاکنندگی ترکی ات یمیایی ایت و مای ت اناد باه عنا ان

اد ایات

اخای از قدرت آننیاکتیدانی ترکی ات یمیایی ایان از

پتماند آویشن باالترین قادرت آننایاکتایدانی را زر باین

اا ز ( )12زر ایاان آزمااایس BHT ،باااالترین قاادرت

پتماندها زا ت ( )P<0/05مطالعاات منعادزی بیاانگر آن

احیاکنندگی را زا ت قدرت احیاکنندگی پتماند آویشن از

ایت که بهر گیری از گیاهان زارویی میت اند یا ب مهاار

یایر پتماندها بیشنر ب ز ( )P<0/05ولی ت اوتی با مخل ط

ماافثر رازیکااالهااای آزاز اا ز بااا مطالعااۀ خاا اص

پتماندها ندا ت

آننیاکتیدان یننزی  BHTزر جدول  2آورز

ید ،قدرت مهار 50زرصدی رازیکالهاای

این از از نت تهای گ ناگ ن اییدهای کرب امگاا6-

آننیاکتیدانی

آزاز  DPPHبرای عاار های زیاتیل اینات ،اتیل ایانات،

بااه امگااا ،3-تااأثیری باار وزن نتا ی قلااب ،کیتااه ص ا را،

ید بهترتیب  75/6 ،124/1و  152/2میکروگرم زر

پانکراس و اویاداکت ندا ات (جادول  )3ایان نناایج باا

هر میلیلینر گزارش د ایت ( )3اگرکاه نناایج مطالعاۀ

یا نههای پیشین م نی بر عدم تاأثیر نتا تهاای گ نااگ ن

مذک ر نشانزهنادۀ قادرت آننایاکتایدانی عااار هاا یاا

اییدهای کرب (با منشأ روغن مااهی ،روغان آ ناابگرزان،

ایان های گیاهی زر مهاار رازیکاال هاای آزاز ایات ،اماا

روغن بزرس و روغن نخل) بر وزن نت ی اندامهای زاخلی

یا نههای آزمایس حاضر نشانگر آن ایت کاه ایان قادرت

مرغ های تخمگاذار زر تطاابق ایات ( )24باا ایان حاال،

مهاری زر پتماند گیاهاان زارویای نیاز زر مقاازیر اایان

به زن ال این از از نت ت پایین اییدهای کرب امگاا 6-باه

مالحظهای قابل برآورز ایت

امگااا ،3-وزن نتا ی ک ااد بااهصا رت معناایزاری کاااهس

و آبی

خاصیت آننیاکتیدانی ماز  ،به قادرت احیاکننادگی آن

( )P<0/05و وزن نت ی طحال ا زایس ( )P<0/05یا ت

وابتاانه ایاات بااا ا اازایس قاادرت احیاکنناادگی ،عالیاات
جدول  .2اثر پسماندهای گیاهان دارویی ،مخلوط آنها و كنترل مثبت  BHTبر درصد مهار رادیکالهای آزاد DPPH

و قدرت احیای آهن ()n=3

زرصد مهار رازیکالهای آزاز (زرصد)

قدرت احیای آهن (کگالی ن ری)

نم نۀ پتماند
آویشن

45/70b

0/61b

رزماری

3/31e

0/27c

ید

d

10/80

c

0/31

نعناع ل لی

21/39c

0/33c

مخل ط پتماندها

cd

bc

16/96

0/38

BHT

57/84a

0/89a

SEM

1/16

0/07

 :a-eت اوت میانگینها زر هر ین ن با حروف غیرمشابه معنیزاری ایت ()P<0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها
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جدول  .3تأثیر سطوح گوناگون پسماند گیاهان دارویی در جیرههای با نسبتهای متفاوت اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-بر وزن نسبی
(درصد) اندامهای داخلی (نسبتی از وزن زنده)n=8 ،

منغیر
نت ت

کیتۀ ص را

اویداکت

قلب

پانکراس

کد

طحال

n-6/n-3

باال

3/78

0/05

0/45

0/226

0/10b

2/44a

پایین

4/07

0/07

0/43

0/220

a

b

SEM

0/35

0/02

0/11

0/01

0/12

0/004

2/23

0/02

پتماند(زرصد)
0

3/80

0/07

0/46

0/21

0/11

2/32

2/5

4/08

0/05

0/44

0/23

0/12

2/34

5

3/90

0/05

0/42

0/22

0/10

2/34

SEM

0/29

0/02

0/12

0/01

0/01

0/03

تأثیرات منقابل
نت ت ×n-6/n-3پتماند (زرصد)
باال

0

3/40

0/06

0/48

0/22

0/10

2/39

باال

2/5

4/17

0/06

0/47

0/22

0/11

2/55

باال

5

3/76

0/05

0/41

0/21

0/09

2/38

پایین

0

4/19

0/09

0/45

0/20

0/13

2/25

پایین

2/5

3/99

0/05

0/41

0/24

0/12

2/13

پایین

5

4/04

0/01

0/43

0/23

0/12

2/31

0/31

0/02

0/13

0/02

0/01

0/04

SEM

P-value

0/25

0/24

0/39

0/72

0/04

0/02

نت ت

n-6/n-3

پتماند

0/65

0/31

0/70

0/75

0/44

0/97

نت ت  × n-6/n-3پتماند

0/31

0/37

0/56

0/21

0/52

0/23

 :a-bت اوت میانگینها زر هر ین ن با حروف غیرمشابه معنیزاری ایت ()P<0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها

تغذیااۀ جیاار هااای حاااوی یااط ح گ ناااگ ن مخلا ط

جیر های با نت تهای گ ناگ ن اییدهای کرب امگا6-

پتماند گیاهان زارویی تاأثیری بار وزن نتا ی انادامهاای

به امگا 3-تأثیری بر جمعیت ا ر یاکلی و یالم نال زر

و

ایلی م ندا ت جمعیت باکنریهای ا ر یاکلی زر ایلئ م

یا پ زر بتیاری از گیاهان زارویی بر این صا ات ،پایس از

پرندگانی که جیرۀ حاوی 5زرصد مخل ط پتماند را

این نیز گازارش اد ایات باه عنا ان مااال ،بار ایااس

زریا ت کرزند ،کمنر ب ز (( )P<0/01جدول )4

زاخلی مرغهای تخمگذار ندا ت عدم تأثیر حنی ایان

مطالعات ص رتگر نه ،باه زن اال ایان از از پا زر ریشاۀ
زرزک به ت اوت معنیزاری زر وزن نت ی ک د ،پاانکراس و
ینگدان ایجاز نشد ایت ()15
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جمعیت میکروبی میت اند ر دونم روز ای را تحات

معنیزار ط ل پرز و نیز تعداز غدز لن اوی غیرمننشرۀ ناحیۀ

تأثیر قرار زهد و بر این ایاس الگ ی کلگیاری و اکل

المیناپروپریااا ااد ( )P<0/05گیاهااان معطاار بااا اثاار باار

پرزها زر ج جههای عاری از میکروب و حی انات تجااری

اااخصهااای هیتاان ل ژیک زیاانگا گاا ارش ،ترکیااب

من اوت ایت ( )16عالیت ضدمیکروبی گیاهان زارویی از

بی اایمیایی م ا از گ ار اای ،ت لیااد و تر ااح آناازیمهااای

زیرباز ناخنه د ایت طیف وییعی از گیاهاان زارویای

گ ار ی و تأثیر بر یایر با تهای مرت ط با زینگا گ ارش

ید ،میخک ،زنج یل ،یایر و پ ناه تاأثیرات

بر قابلیت همم م از خ راکی اثار مای گذارناد و م ج اات

ضاادمیکروبی علیااه ایاانرپن ک ک س اورئاا س زارنااد و

ر د و عملکرز بهینه را راهم میآورند ( )13زر تطابق باا

هاامک اای باااالیی بااین ایاان ترکی ااات و زاروهااای ضااد

ننایج حاضر ،ط ق یا نههای زیگر تحقیقات ،ط ل پرزهاای

اینرپن ک ک س اورئ س وج ز زارز ()5

زئ زن می زر ج جههای گ نی که زر جیرۀ خ ز ایاان

مانند نعناع،

تغییر زر ل ر میکروبی روز ت یط گیاهاان آروماتیاک

پ نه ،بازیان و ت الۀ مرک ات زریا ت کرز اند ،زر مقایته باا

عمدتاً به خاصیت ضدمیکروبی ترکی ات زیتت عاال آنهاا

پرندگان اهد و نیز تیمار زریا تکنندۀ آننیبی تیک بلنادتر

نت ت زاز

ب ز ایت ( )13یکی از مهمنرین تأثیرات م از مفثر گیاهی

د ایت این ترکی اات ،باا ن ا ی باه غشاای

بااااکنریهاااای بیمااااریزا ،یا ا ب تغییااار زر یااااخنار

تغییر ی زمند ل ر میکروبی زینگا گ ارش ایت ،بنابراین

پلییاکاریدی ،ایایدهای کارب و تا لیپیدهای زیا ارۀ

زر این آزمایس کااهس تعاداز بااکنریهاای پاات ژن روزۀ

یل لی می ند و میزان ییالیت و ن یپذیری آنها را تحت

ک کک زر اثر مارف یاطح بااالی مخلا ط پتاماندهای

تأثیر قرار میزهناد ( )20همچناین ،باا ایجااز اخانالل زر

گیاهی احنماالً یکی از زالیل به ز ط ل پرزهایت

یازوکار اننقال ی نهای  K+و  H+ت یط پروتئینهای ناقال

بهکارگیری مخل ط پتماند زر جیرۀ غذایی تاأثیری بار

غشاا و واکنسهای آنزیمی ،م جب تتاریع رایناد مارگ

عمق کریپت و نیز تعداز غدز لن اوی المیناپروپریا ندا ات

یل لی می ند ( )10برریی هاای انجاام اد بیاانگر آن

کریپت واجد تعداز راوانی یل ل تخاصیا ناۀ زایناد و

ایت که تیما ل و کاارواکرول م جا ز زر آویشان کاه از

جذبی ایت که متئ ل ت لید مخاط و جایگزینی یل ل های

اجزای مخل ط این از د زر آزمایس حاضر ایت ،یا ب

پیر ایت و زمانیکه نیاز به جایگزینی یل لی بهزلیل حم ر

ازهمگتیخنن غشای باکنریایی ا ر یاکلی می ند ()20

ع امل تحریکی همچ ن پات ژنها و یا م از ی ری ا ازایس

تغذیۀ پرندگان با جیرۀ حاوی نتا ت پاایین ایایدهای

می یابد ،عملکرز مین ژنی یال ل هاای ایان بخاس تق یات

کرب امگا 6-به امگا ،3-م جب ا زایس معنیزار تعاداز و

می

ز و عمق آن ا زایس مای یاباد ( )13ا ازایس تعاداز

قطاار غاادز لن اااوی غیرمننشاارۀ ناحیااۀ المیناپروپریااا ااد

یل لهای گابلت (متئ ل یاخت و تر ح م یین) بهزن ال

(( )P<0/05جاادول  )4هرکنااد ،بااهکااارگیری حااداقل

مارف مخل ط پتماند میت اند به زلیل اثر تحریکای ما از

2/5زرصااد پتااماند منجاار بااه ا اازایس معناایزار تعااداز

مفثر گیاهی بر تکایر این یل لهاا بارای ت لیاد م یاین و

یل لهای گابلت ( )P<0/01و قطر غدز لن اوی غیرمننشر

ح اظت بیشنر از اپینلی م روز زر برابر ع امل پات ژن با د

( )P<0/05زر ژژن م پرندگانی گرزیاد کاه زر جیارۀ خا ز

بنابراین اگرکه ایان از از نتا ت پاایین ایایدهای کارب

مخل ط پتماند زریا ت کارز ب زناد تغذیاۀ پرنادگان باا

امگااا 6-بااه امگااا 3-قااط م جااب به ا ز اااخصهااای

جیر های حاوی 5زرصد مخل ط پتماند م جاب ا ازایس

ایم ن ل ژیک مخاطی گرزید ،اماا به ا ز زر رایانجههاای
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ط ل پرز و تعداز یل لهای گابلت ،به زن ال بهار گیاری از

امگا 3-بر تغییرات با نی یل لهاای ک ادی معنایزار ن ا ز

پتااماند گیاهااان زارویاای ماایت انااد ن یاادبخس تااأثیرات

(جدول  ،)5اما زرصد کربی ک اد پرنادگانی کاه باا جیارۀ

هما زایی یط ح باالی اییدهای کرب امگا 3-و م از مفثر

حاوی نت ت پایین ایایدهای کارب امگاا 6-باه امگاا3-

گیاهی بر به ز اخصهای یالمت گ ارش با د

تغذیه دند ،کمنر ب ز ()P<0/05

اثر نت تهای باال و پایین اییدهای کرب امگاا 6-باه
جدول  .5تأثیر سطوح گوناگون پسماند گیاهان دارویی در جیرههای با نسبتهای متفاوت اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-بر تغییرات
هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی كبد پرندگان تخمگذار ()n=8

منغیر
نت ت

تعداز یل لهای کاپ ر

کگالی رنگ

انتجام با نی

کربی ک د

(نمر )

(نمر )

(نمر )

(زرصد)

MDA

(میکروگرم بر گرم)

n-6/n-3

+3/33

+3/66

+4/50

25/30a

3/63

پایین

+3/36

+3/69

+3/83

b

4/06

SEM

0/53

باال

0/75

0/59

22/73
0/28

0/35

پتماند(زرصد)
صفر

+3/50

+3/75

+4/25

25/52

5/01 a

2/5

+3/25

+3/25

+4/00

23/38

a

4/29

5

+3/25

+4/00

+4/25

23/15

b

2/23

SEM

0/61

0/64

0/68

0/45

0/28

تأثیرات منقابل
نت ت ×n-6/n-3پتماند (زرصد)
باال

صفر

+3/50

+4/00

+4/50

27/44

a

4/74

باال

2/5

+3/00

+3/50

+5/00

24/08

a

3/83

باال

5

+3/50

+3/50

+4/00

24/39

2/31b

پایین

صفر

+3/50

+3/50

+4/00

23/59

a

5/28

پایین

2/5

+3/50

+3/00

+3/00

22/69

a

4/76

پایین

5

+3/00

+4/00

+4/50

21/91

b

0/57

0/57

0/70

0/32

SEM

2/15

0/26

P-value

نت ت

n-6/n-3

پتماند
نت ت  × n-6/n-3پتماند

0/99

0/99

0/15

0/03

0/24

0/78

0/25

0/85

0/17

0/01

0/51

0/18

0/11

0/61

0/04

 :a-bت اوت میانگینها زر هر ین ن با حروف غیرمشابه معنیزاری ایت ()P<0/05
تعداز  :+نشانزهندۀ دت بروز تغییرات با نی ایت
 :SEMخطای معیار میانگینها
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تأثیر استفاده از پسماند گیاهان دارویی در جیرههای با نسبتهای گوناگون اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-بر عملکرد مرغهای تخمگذار

برخالف پتنانداران که با ات کربای نقاس مهمای زر

مارف خ راس معر ی د اند با این وجا ز ،عادم تاأثیر

یاخت مجدز اییدهای کرب زارز ،زر پرندگان ک د محال

ما ت بر میانگین وزن تخممرغ یا زرصاد ت لیاد تخاممارغ

اصاالی یاااخت و تل یااق کرباایهااا ازجملااه تااریآیاایل

بهزن ال مارف زیگر ترکی ات گیاهی همچ ن ییر نیز پیس

گلیترول ها و اینرهای کلتنرول به لیپ پروتئین ها ایات و

از این گزارش د ایت ()9

زرحدوز 67زرصد کل بی یننز لیپید زر این اندام ات اق میا ند

برایاس ننایج تحقیق حاضر ،ایان از از نتا ت پاایین

( )11همت با ننایج مطالعۀ حاضر ،کاهس زرصد کربی ک اد

ایاایدهای کاارب امگااا 6-بااه امگااا 3-بااه هماارا حااداقل

بهزن ال ا زایس یطح اییدهای کرب امگا 3-حاصال از باذر

2/5زرصد مخل ط پتماند گیاهان زارویی ت لید تخممرغ را

کنان زر مرغهای تخمگذار گزارش د ایت ()8

ا زایس میزهد این از از 5زرصد پتماند گیاهان زارویی،

تغذیۀ 5زرصد پتماند گیاهان زارویی زر هر زو نتا ت

با بروز تأثیرات هما زایای ،م ج اات به ا ز ااخصهاای

اییدهای کرب امگا 6-به امگا 3-ت انتت م جب کااهس

یااالمت روز  ،ک ااد و ضااریب ت اادیل غااذایی ماارغهااای

غلظاات مااال ن زیآلدئیااد ک اادی ا ز (نت ا ت -6/n-3

تخمگذار می ز

×nپتماند )P<0/05 ،این پایف میت اناد باهزلیال حما ر
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