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 چكيده

بژا   تخمگذارهای مر  تخمدان یشناسختدر و مر تخم دیادباکتر فعالیت عملکرد، بری رو مختلو سطوح و دیپیل متفاوت منابع اثرات
 مژار، یت ۱2 بژا  یتصژادف  کژامالً  طژرح  قالبدر  ۳ × ۴دک آزماد  فاکتوردل  در یهفتگ 60 سن در تخمگذار مر  هقطع 2۸۸ از استفاده
های آزمادشی دارای چهار درصد چربی از سژه منبژع    هفته بررسی شد. جیره ۱0و به مدت  تکرار هر در مر  قطعهش   و تکرار چهار

  دافزا با .بودند (رهیج لوگرمیک در گرمیلیم ۳00 و ۱00،200 ،۴0) ر سطح رویچها و( هیپ و یماه روغن ا،دسو روغن) متفاوت لیپید
 یحاو یهارهیجبه  یرو مکمل افزودن با(. P<05/0کاه  دافت ) خوراک مصرا ،های حاوی منابع مختلو لیپید ی در جیرهرو سطح
 و ادسژو  روغن با یرو لوگرمیک در گرمیلیم ۱00 سطح در هاو واحد ندشتریب. (P<05/0) افتد  دافزا هاو واحد د،یپیل مختلو منابع
(. P<05/0شژد )  پوسژته  درصد و پوسته رخامت پوسته، مقاومتی در جیره سبب افزاد  رو سطح  دافزا. شد مشاهده یماه روغن

به  یرو ملمک افزودن با (.P<05/0) افتد  دافزا یخط طور به بزرگ دیسف کولیفول تعداد یرو سطح  دافزا با ه،یپ یحاو رهیج در
، تحقیژق حارژر  (. براسژاس نتژادج   P<05/0) افژت د کژاه   یداریمعن طور به زرده یکروبیم بار د،یپیل مختلو منابع یحاو یهارهیج

هژای ددگژر مژورد     جز کاه  بار میکروبژی زرده نتوانسژته شژاخ     بهحاوی منابع مختلو لیپید،  های جیره بهافزودن روی از منبع آلی 
 .یر قرار دهدارزدابی را تحت ت ث

 هاو واحد ن،یونیمت -ی رو مکمل پوسته، رخامت ،یماه روغن تخمدان، ها: واژه كلید
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 مقدمه

 بژه  وریژ ط رهیژ ج در یچربژ  مکمل از استفاده ریاخ دهه یط

 دیژ تول و انژدازه  خژوراک،  بازده رشد، بهبود در آن اثر لیدل

 جدرا یاگسترده طور به یدرآورجوجه نیهمچن و مر تخم

 یانژرژ  متژراکم  منبع کد نکهدا بر عالوه هادیپیل. است دهش

هژای  نیتامدو و یررور چرب یدهایاس یعال منبع هستند،

 رهیج یخوراکخوش  دافزا باعث و بوده یچرب در محلول

 یبژرا  لیژ دل ندمهمتژر . شژوند یمژ  آن غبار و گرد کاه  و

 مژر ، تخژم  چژرب  دیاس بیترک و یچرب یمحتوا یدستکار

 یدهایاسژ  غلظژت   دافژزا  و زرده کلسژترول  یزانم کاه 

 یبژرا  آن یاهدژ تغذ ارزش بهبژود  منظژور  بژه  ۳-امگا چرب

 بلنژد  چژرب  یدهایاس رابطه، ندا در. است کنندگان مصرا

 ،یسلول یهاپاسه در نق  علت به 6-امگا و ۳-امگا ریزنج

 اریبسژ  یکدپاتولوژ عوامل ردسا و سلول یغشا یها یاگدو

اسیدهای چژرب براسژاس نژوی و    . ]2[ هستند تیاهم حایز

وداه طول و درجه غیراشبای بودن، بژه اسژیدهای چژرب     به

 یدهایاسژ . ]۳[ شژوند ای و اکسیداسیونی تقسیم مژی ذخیره

 یدهایاسژ  کژه  یدرحژال  ،شژوند یم رهیذخ غالباً اشبای چرب

 بیشژتر  ۳-امگژا  نوی از دوگانه وندیپ چند با راشباییغ چرب

 را پاسه دو ندا از یوسطمت حد 6-امگا نوی و شده دهیاکس

 ی،طژورکل بژه . ]۳[ دارد چژرب  یدهایاسژ  یهاگروه نیب در

 یحژاو  دیغژذا  یهژا رهیژ ج در هژا دیژ پیل ونیداسژ یاکس لیدل

 واسژطه  بژه  دوگانژه  ونژد یپ چند با راشباییغ چرب یدهایاس

 ندا. است ونیداسیاکس بتا ریمس در ریدرگ یهامدآنز تیفعال

 A مدکژوآنز  لیآسژ  ،2 زترانسژفرا  نیتیکژارن  شژامل ها مدآنز

 لدژ انو ید ۴-2 و دروژنازیژ ده A مدکژوآنز  لیآس داز،یاکس

 هسژتند  یتوکنژدر یم یداخلژ  یغشا در ردوکتازA  مدکوآنز

 راشژبای یغ چژرب  یدهایاسژ  نویداسژ یاکس نژد دفرا یط. ]۳[

 بژه  لژذا  و شژوند یمژ  اشبای آزاد یهاکالدراد حضور لیدل هب

 بژه ها دانیاکس یآنت مر ،تخم یدهایپیل یداردپا  دافزا لیدل

 .شوندیم افزوده تخمگذار یهامر  رهیج

 دیتوانژا  انیاکسژ  بژا  یبیترک لیم لیدلبهها دانیاکسیآنت

 کدژ  عنژوان  بژه  یرو عنصژر . دارنژد  را ونیداسژ یاکس مهار

 یآلژ  یهامکمل از استفاده و کندیم عمل ثرؤم دانیاکس یآنت

 رمسژ  C  نیتژام دو و توکوفرول غلظت عنصر ندا یمعدن و

 ،عالوه هب. ]22[ دهدیم  دافزا را تخمگذار نیبلدرچ خون

 شرکت سموتازدد دیسوپراکس مدآنز ساختار در یرو عنصر

 دهایژ پیل ونیداسژ یاکس نژد دفرا در مهژم  مدآنز کد که کندیم

 و هژا بافژت  محافظژت  در یمهمژ  نقژ   مدآنژز  ندژ ا. ستا

 فادا آزاد یهاکالدراد از یناش یهابیآس مقابل در ها سلول

 یتوکندریم از خارج در سموتازدد دیسوپراکس مدآنز. کندیم

 آزاد یهژژا کژژالدراد و دارد حضژژور یسژژلول توپالسژژمیس و

 عنصژر . ]22[ شژوند  یمژ  یخنثژ  مدآنز ندا توسط توپالسمیس

 بهبژود  در تواندیم که است ازین کم یمعدن مواد جمله از یرو

 دلیژل  بژه  یرو. ]2[ باشژد  داشژته  یمؤثر نق  وریط عملکرد

 دیتول ،یانرژ وساز سوخت در ی،مدآنز یهاستمیس در شرکت

 در نیهمچنژژ و کیژژنوکلئ دیاسژژ وسژژاز سژژوخت ن،یپژژروتئ

 از استفاده و جذب ،یسلول میتقس ،یپوشش بافت یکپارچگد

هژادی  . تفاوت]۸[ است برخوردار دیبای تیاهم از هانیتامدو

در زدست فراهمی منابع مختلو عنصر روی، وجود دارد. در 

دارد،  یزدست فراهمی پژادین  یشتر منابع معدنی، عنصر رویب

های آلی مواد معدنی، نسل جدددی از ترکیبژات  اما کمپلک 

هژژا مژژاده معژژدنی براسژژاس خصوصژژیات  هسژژتند کژژه در آن

فیزدکوشیمیادی خود با دک دا چند اسید آمینه ترکیب شده از 

. حاللیژت  ]۱۳[شژود  زدست فراهمی بژایدی برخژوردار مژی   

کژه ددگژر منژابع     درحژالی  ،متیونین بایست -   رویکمپلک

ای، . پژی  از جژذب روده  ]۱۳[روی چنین خاصیتی ندارنژد  

حل شدن عنصر در محیط آبی روده جهت جذب، رژروری  

. ]۱۳[ ماده معدنی دفع خواهد شد ،است. در غیر ادن صورت

ثیر منژابع مختلژو    بررسی تژ انجام پاوه  حارر،  هدا از

 دیادژژباکتر یداردژژپا عملکژژرد، بژژر لیپیژژدی و سژژطوح روی

 تخمگذار یها مر  یدمثلیتول یهافراسنجه یبرخ و مر  تخم

 است.
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 روشها و مواد

 یها هدسو تخمگذار مر  قطعه 2۸۸ ازبا استفاده  قیتحق ندا

 ± 50 ای بژژا میژژانگین وزنهفتژژه 60در سژژن  W-۳6 ندژژی

پژذدری   هفته عادت دوهفته )شامل  ۱0گرم به مدت  ۱۴00

بژه صژورت دژک آزمژاد      بژرداری(،   هفته نمونژه  هشتو 

تیمژار،   ۱2 با تصادفی در قالب طرح کامالً ۳ × ۴فاکتوردل 

جیره  انجام شد.قطعه مر  در هر تکرار  ش تکرار و  چهار

های آزمادشژی حژاوی چهژار درصژد چربژی از سژه منبژع        

چهژار  و  (روغن سودا، روغن ماهی و پیژه ) لیپیدی متفاوت

گژرم در   میلژی  ۳00و  200، ۱00، ۴0)مختلو روی  سطح 

درصژد   ۱2 )حاوی متیونین-رویاز  بودند. ( کیلوگرم جیره

 ( به عنوان منبع روی استفاده شد.درصد متیونین ۸۸روی و 

کسژان  دصژورت  ه ها از نظر انرژی و پروتئین بتمامی جیره

انژرژی و پژروتئین    یژزان تنظیم شدند. جیره پاده باتوجه به م

اوج تولید و براساس احتیاجات توصیه  مورد نیاز در مرحله

( W-۳6شده در راهنمای تغذده مر  تخمگذار )های یدژن  

(. در طژی دوره آزمژاد  پرنژدگان بژه     ۱تنظیم شد )جدول 

هژا در  طور آزاد به آب و خوراک دسترسژی داشژتند. قفژ    

 صورت طبقاتی، در دو رددو بود و در هژر قفژ   ه سالن ب

ک تکژرار در نظژر   دژ وان مر  )دو قف  کنار هم به عنژ  سه

هژای  گرفته شد( قرار داشت. روشنادی سالن با کمک یمپ

 ۱6واتی تنگستن صورت گرفت و طول دوره روشنادی  60

درجژژه  ۱7-20سژژاعت در روز بژژود. دمژژای سژژالن بژژین   

هژا هژر روز بژه هنگژام     مژر  گراد در نوسان بود. تخم سانتی

 عملکردی شامل درصد صفاتشدند. آوری میغروب جمع

صورت روزانژه و  مر  بهمر  و میانگین وزن تخمتولید تخم

صورت هفتگی  خوراک مصرفی و رردب تبددل خوراک به

مر ، . جهت بررسی خصوصیات کیفی تخمشد گیری اندازه

گیری انجژام گرفژت و در   پادان هر هفته در بعدازظهر نمونه

مر  از هر تکرار انتخاب عدد تخم دوگیری تعداد هر نمونه

ها به آزمادشگاه منتقل شژده  گذاری، تخم. پ  از شمارهشد

گژرم تژوزدن و سژپ      0۱/0و با ترازوی ددجیتالی با دقت 

روی سطح پترددد  شکسته و ارتفای سفیده غلژیظ جهژت   

هاو با استفاده از ارتفای سنج اسژتاندارد مژدل    برآورد واحد 

(300CEاندازه )  مر  نیژز   . شاخ  زرده تخم]۹[گیری شد

باشد که بژرای بیژان   مر  می های کیفی تخماز شاخ دکی 

شژژود. بژژرای مژژر  از آن اسژژتفاده مژژیکیفیژژت درونژژی تخژژم

مر  در ظرا گیری ادن شاخ ، پ  از شکستن تخم اندازه

پترددد  و جداسازی زرده و ثبت وزن آن توسط تژرازوی  

سژنج   ددجیتال، ارتفژای زرده بژا اسژتفاده از دسژتگاه ارتفژای     

از تقسیم وزن زرده بژه ارتفژای آن، شژاخ      گیری و اندازه

. برای تعیین مقاومت پوسژته  ]5[مر  محاسبه شد زرده تخم

سژنج اسژتفاده شژد. پژ  از جداسژازی      از دستگاه مقاومت

هژای مربوطژه    مر  بژه همژراه یدژه   قسمت پهن پوسته تخم

 00۱/0رخامت آن با استفاده از دستگاه ردزسنج بژا دقژت   

مر  گیری رنگ زرده تخمبرای اندازه متر تعیین گرددد.میلی

انژد،  بنژدی شژده  رنژگ  ۱5تا  دک های رنگی که ازاز شابلن

استفاده شد. در روز پادانی آزماد ، دو قطعژه مژر  از هژر    

گیژری  صورت تصادفی به منظور بررسی و انژدازه ه تکرار ب

خصوصژژیات تولیژژدمثلی، انتخژژاب و کشژژتار شژژد و سژژپ  

تخمژدان، لولژه تخژم و     محتودات حفره شژکمی از جملژه  

هژا ثبژت شژد. بژه     ها بیرون کشیده شده و وزن آنفولیکول

ه ها بهای تخمدان ابتدا قطر فولیکولمنظور بررسی فولیکول

هژای دارای قطژر   گیری شژد. فولیکژول  وسیله کولی  اندازه

های زرد بزرگ نامیده شژدند  متر، فولیکولمیلی ۱0بایتر از 

هژا، وزن کژل و   زرگ، تعداد آنو وزن اولین فولیکول زرد ب

های دارای قطر گیری شد. فولیکولها اندازهمیانگین وزن آن

هژژای زرد کوچژژک و  متژژر، فولیکژژول میلژژی ۱0تژژا  پژژنج

هژای  متژر، فولیکژول  میلژی  پنجهای با قطر کمتر از  فولیکول

هژا محاسژبه شژد. درنهادژت     سفید نامیده شدند و تعژداد آن 

 . ]2۱[شده بررسی شد  ردزیهای تخمکتعداد فولیکول



 داریان شفیعی پورفرد، سمیه ساالری، محسن ساری، سامان آبدانان مهدیزاده، مهدی زارعی

 

 1395پاییز   3شماره   18دوره 

542 

 †تركیب شیمیایی جیره آزمایشیمواد خوراكی  و   . 1 جدول

 )%( یخوراک مواد جیره پاده

 ذرت 77/57

 درصد پروتئین خام( ۴۳) ادسو کنجاله 25/22

 یماه روغن اد ادسو روغن ه،یپ  ۴

 گندم سبوس ۴

 فسفات میکلس ید 20/۱

 صدا پودر 5

 نمک ۳۸/0

 ‡یرو فاقد ینمعد مکمل 25/0

 ‡ینیتامدو مکمل 25/0

 آهک ۸/۴

 شده محاسبه مواد مغذی 

 (لوگرمیک در یلوکالریک) ساز و سوخت قابل یانرژ 2۸6۴

 (درصد) خام نیپروتئ ۳۱/۱5

 (درصد) خام یچرب ۴۹/6

 (درصد) نیونیمت ۳5/0

 (درصد) ندزیل ۸7/0

 (درصد) نیآرژن 0۳/۱

 (درصد) میکلس ۴/۱

 (درصد) دسترس بلقا فسفر ۳۴/0

 (درصد) مدسد ۱۸/0

 (لوگرمیک در گرمیلیم) هدپا رهیج یرو ۳0/22

† در گژرم یلژ یم ۳00 و 200 ،۱00 ،۴0 بژه  بیترت به رهیح یرو سطح که شد افزوده هدپا رهیج به یاگونه به نیونیمت -ی رو مکمل 
 یدارا نیونیمت یرو مکمل. شد میتنظ نیونیمت-ال ید و نیونیمت -ی رو یهامکمل از استفاده با رهیج نیونیمت سطح. رسدب لوگرمیک

 .بود نیونیمت درصد ۸۸ و یرو درصد ۱2
 گرم، یلیم ۱0 م  گرم، یلیم 25 آهن گرم، یلیم ۱00 منگنز: بود ردز خال  ردمقاد یحاو یرو فاقد یمعدن مکمل از لوگرمیک هر ‡
 نیتژام دو: بود ردز خال  ردمقاد یحاو نهیتامدو مکمل از لوگرمیک هر و گرم یلیم 2/0 میسلن گرم، یلیم ۱/0 کبالت گرم، یلیم 5/0 دد

A ۱5000 نیتامدو ،یالملل نیب واحد B1 ۴ نیتامدو گرم، یلیم B2 ۱0 نیتامدو گرم، یلیم B6 6 نیتژام دو گرم، یلیم B12 25 گژرم،  یلژ یم 
 گژرم،  یلژ یم D3 ۳000 نیتژام دو گژرم،  یلژ یم ۱0 نیوتیژ ب م،گر یلیم 20 نیاسین گرم، یلیم 2 کیفول دیاس گرم، یلیم ۱5 کیپانتوتن دیاس
 گرم یلیم ۴00 نیکول و گرم یلیم K ۳5 نیتامدو گرم، یلیم E ۱5 نیتامدو
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عژدد   ۹6مژر ، تعژداد   جهت بررسی فعالیت باکتردادی تخم

مر ( انتخاب شد. سپ  عدد تخم دو مر  )از هر تکرارتخم

ه و سژفیده( بژه   مژر  مژادع )زرد  هر نمونژه تخژم   گرم از دو

صورت مصنوعی با سوسپانسیون سالمونال آلوده شد. میزان 

 یژزان غلظت سالمونال در سوسپانسیون با مخلژوط کژردن م  

 طیژو  و وشژو  شسژت  سژرم  بژا  سالمونالهای کلنىکافی از 

 نژانومتر  625 مژوج  طول در سنج طیو دستگاه با ینورسنج

 ۱0۸ وجژود  دهنژده  نشان ۱/0-0۸/0 جذب زانیم. شد نییتع

 ندژ ا در جژه یتندر .اسژت  محلژول  در سژالمونال  عدد 5/۱× 

 تژا  شد لحاب تریل یلیم ۱0۸ غلظت تا یآلودگ زانیم پاوه 

 بژا   دآزمژا  رونژد  ادامه در. شود جاددا حالت ندتریبحران

 دو بژا  سژالمونال  یحژاو  ونیسوسپانسژ  تریلیلیم دک حیتلق

 مدت بهها نمونه سپ . شد انجام عدما مر تخم از تریلیلیم

 ینگهژدار  گژراد یسژانت  درجژه  25 و 5 یدر دما ساعت 2۴

 نمونژه  ۴۸ از کژدام  هژر  از یسژ یسژ  دژک  ،تددرنها. شدند

نوتردنژت آگژار    هدژ پا کشت طیمح یرو شده آلوده محلول

 یدمژا  در انکوبژاتور  در هاآن دادن قرار با و شد داده کشت

 روز دو هژر  زنژده هژای  کلنژى  تعژداد  ،گرادیسانت درجه ۳7

 دیادژژباکتر بژژار تمدلگژار  ،سژژپ  شژژدند. شژمارش  بژژار کدژ 

 .  ]5[ شد محاسبه ۱0 هدپا در سالمونال

 یآمار افزار نرم از استفاده با  دآزما از حاصلهای داده

 SASبژا هژا  نیانگیژ مو  هدژ تجز ۱( بژرای مژدل   ۱/۹ )نسخه 

پژنج   یخطژا  سطح در دانکن یادامنهدچن آزمون از استفاده

 .]2۳[مقادسه شدند  درصد

YiJK = µ + αi +βj + (αβ)ij + εijk                   (    ۱مدل )

میژژانگین  µمقژژدار هژژر مشژژاهده،  YiJKدر ادژژن رابطژژه، 

اثر متقابل  ij(αβ)اثر سطح روی،  βjاثر منبع لیپید،  αiجامعه، 

 خطای آزمادشی هستند. εijkروی و × لیپید 

 

 بحث و جینتا

 مصرا بر ،یرو متفاوت سطوح و یدیپیل مختلو منابع اثر

 شژژده آورده 2 جژژدول در  دآزمژژا دوره کژژل در خژژوراک

 مختلژو  منژابع  متقابژل  اثژرات   دآزما دوره کل در. است

 داریمعنژ  خوراک مصرا بر یرو متفاوت سطوح و یدیپیل

 خژوراک  مصرا زانیم ندکمتر که یطور به(، >05/0P) بود

 ۳00روغن سودا و همچنین سژطح   ۳00و  ۱00سطوح  در

 کیلژوگرم روغژن مژاهی و پیژه مشژاهده شژد.      گرم در  میلی

 باعژث  تخمگژذار هژای  مژر   رهیژ ج در یرو سژطح   دافزا

. از ]۱۸[ شژود  مژی  یمصژرف  خژوراک  زانیم داریمعن کاه 

 در یآرامشژ  رفتژار  رهیج یرو سطح  دافزا باطرا ددگر، 

 کژاه   خژوراک  مصژرا  بژه  پرنژده  لدژ تما و  دافزا مر 

 لدژ دی از را یرو خژ  ب آرام اثرات ، شادد بتوان]۸[ ابدد یم

 یروسژطح بژایی    یحاو رهیج در خوراک مصرا کاه 

 در یمژاه  روغن و E نیتامدو ،یرو یحاو رهیج .نمود انیب

 یمصژرف  خژوراک یژزان  م یرو و هیپ یحاو رهیج با سهدمقا

 دهنژد  مژی  کژاه   یداریمعنژ  طور به را یگوشتهای جوجه

 از اسژژژتفاده بژژژا یگژژژردد یبررسژژژ در ،نیهمچنژژژ. ]20[

 یرو مختلژو  سطوح با شده هدتغذ تخمگذارهای  نیرچبلد

 خژوراک  مصرا ،یطیمح یبای یدما تحت یماه روغن و

 افژت د کژاه   شژاهد  ماریت با سهدمقا در یداریمعن طور هب

 یمدآنز یهاستمیس در شرکت  واسطه به یرو عنصر. ]22[

 و کیژ نوکلئ دیاسژ  و نیپژروتئ  ،یانژرژ  سمیمتابول در ریدرگ

 ،یپوششژژ بافژژت یکپژژارچگد حفژژظ در آن  قژژن نیهمچنژژ

 در توانژد یمژ  هژا نیتامدو از استفاده و جذب ،یسلول میتقس

 در .]22[ باشژد  مژؤثر  یمغژذ  مواد سمیمتابول و هضم بهبود

 در یداریمعنژ  بهبود یگوشتهای جوجه در یگردد مطالعه

 یرو یحژاو  رهیج با شده هدتغذ پرندگان یخوراک راندمان

 یعصب ستمیس مطلوب عملکرد یبرا یرو .]6[ شد مشاهده

 تیژ فعال ها،مدآنز تیفعال ها،نیپروتئ ساختار در و بوده مهم

 دیژژتول و پوکامژژپیه عملکژژرد ،یعصژژب هژژای دهنژژده انتقژژال

 یرو عنصر که دیآنجا از .دارد نق  یعصب نیناقل ساز  یپ

 محژور  شژدن  فعژال  از یعصژب  هژای  انتقال دهنژده  قدطر از



 داریان شفیعی پورفرد، سمیه ساالری، محسن ساری، سامان آبدانان مهدیزاده، مهدی زارعی
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 کنژژد،یمژژ یریجلژژوگ الآدرنژژ - زیپژژوفیه – پوتژژایموسیه

 غژده  از دهایکوییگلوکوکورت ترشح کاه  موجب جهیدرنت

هژای  مژر   در آرام  باعث امر ندا که شودیم یویکل فوق

 . ]۱۱[ شود  می خوراک مصرا کاه  و تخمگذار
 

 شیآزما دوره كل در تخمگذارهای مرغ یدیتول عملکرد بر یرو سطوح و یدیپیل مختلف منابع اثرات. ۲ جدول

 یچرب نبعم
 یرو

 (لوگرمیک در گرمیلیم)

 خوراکمصرا 
 (گرم)

 مر تخم وزن
 (گرم)

 مر تخم توده
 (گرم)

 خوراک لدتبد بدرر دیتول درصد

 
 ادسو روغن

۴0 a۱0/۱۱2 ۴2/65 26/5۸ 06/۸۹ ۹2/۱ 

۱00 e۳۹/۹۱ ۹۴/6۳ ۴5/5۳ 6۱/۸۳ 7۱/۱ 

200 b۴6/۹۹ 02/5۹ 72/۴5 ۴7/77 ۱۹/2 

۳00 e۴5/۹۱ ۹۱/57 52/۴2 ۴۳/7۳ ۱5/2 

 
   یماه روغن

۴0 a5۴/۱۱۱ ۴۹/6۴ ۱۹/57 6۹/۸۸ ۹5/۱ 

۱00 d۸5/۹۴ ۱0/62 66/5۴ 02/۸۸ 7۳/۱ 

200 c25/۹7 26/5۸ ۹5/۴۳ ۴۴/75 2۱/2 

۳00 e5۹ /۹0 ۳۳/57 67/۴۱ 6۹/72 ۱7/2 

 
 هیپ

۴0 a۸۱/۱۱2 ۹۳/62 ۳۴/5۸ 7۱/۹2 ۹۳/۱ 

۱00 bc56/۹۸ 6۳/62 2۴/56 ۸۱/۸۹ 75/۱ 

200 d0۳/۹5 ۹5/5۸ ۱۱/۴۳ ۱۴/7۳ 20/2 

۳00 e۱۸/۹2 7۱/57 ۹7/۴6 ۳۹/۸۱ ۹6/۱ 

SEM  67/0 77/0 ۴6/۱ ۱۸/2 077/0 

       یچرب منبع

 a6۴/۹۹ 57/6۱ ۸0/۴۹ ۸۹/۸0 00/2  ادسو روغن

 b60/۹۸ 5۴/60 ۱6/۴۹ 2۱/۸۱ 02/2  یماه روغن

 b56/۹۸ 55/60 0۱/5۱ 26/۸۴ ۹۳/۱  هیپ  

SEM  ۳۳/0 ۳۸/0 7۳/0 0۹/۱ 0۳۸/0 

 (لوگرمیک در گرمیلیم)ی رو سطح

۴0  a۱5/۱۱2 a2۸/6۴ a۹۴/57 a۱5/۹0 b۹۳/۱ 

۱00  c۹۳/۹۴ b۸۹/62 b۸0/5۴ a۱۴/۸7 c7۳/۱ 

200  b2۴/۹7 c7۴/5۸ c26/۴۴ b۳5/75 a۱۹/2 

۳00  d۴0/۹۱ c65/57 c72/۴۳ b۸۴/75 a0۹/2 

SEM  ۳۹/0 ۴۴/0 ۸۴۸/0 26/۱ 0۴۴/0 

 p-value  اترییتغ منابع

 66/0 06۹/0 22۸/0 ۱۱۴/0 05/0  یچرب منبع

 000۱/0 000۱/0 000۱/0 000۱/0 000۱/0  یرو 

 6۱۹/0 0۸7/0 27۳/0 6۱7/0 000۱/0  یرو× ی چرب منبع

a-c :05/0) دار است یمعن متفاوت حروا با ستون هر در ها نیانگیم تفاوت >(P. 

SEM :ها نیانگیم استاندارد یخطا 
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 متفژاوت  سژطوح  و یدیژ پیل مختلو عمناب متقابل اثرات

 امژا  ،نداشت خوراک لدتبد بدرر بر یداریمعن ریث ت یرو

 داریمعنژ  خوراک لدتبد بدرر بر یرو مختلو سطوح اثر

 لدتبژد  بدرژر  زانیژ م ندکمتر. (2)جدول  (P<05/0) بود

 و ۱00 سژطح  بژا  شژده  هدژ تغذهژای  مر  به مربوط خوراک

 پرنژدگان  بژه  طمربژو  خوراک لدتبد بدرر زانیم ندشتریب

 لژوگرم یک در گژرم  یلژ یم ۳00 و 200 سژطوح  با شده هدتغذ

 دو از ثر متژ  خژوراک  لدتبد بدرر که دیآنجا از. بود یرو

 در لژذا  اسژت،  مژر   تخژم  تژوده  و خژوراک  مصرا فاکتور

 مژر ،  تخژم  تژوده  ددشد کاه  علت به یرو یبای سطوح

 مطالعژه  در .اسژت  افتژه د  دافژزا  خژوراک  لدتبژد  بدرر

 شژد  داده نشان تخمگذار مادرهای مر  از استفاده با یگردد

 رهیژ ج لژوگرم یک در یرو دیاکسژ  گژرم یلژ یم 2۱0 سطح که

 بژژا کژژه ]۹[ شژژد خژژوراک لدتبژژد بدرژژر  دافژژزا باعژژث

 ۳00 و 200 سژطوح  بژا  ارتبژاط  در تحقیق حارر یها افتهد

. استفاده از اکسژید  دارد مطابقت یرو لوگرمیک در گرمیلیم

باعث کاه  جیره گرم در کیلوگرم  میلی 55روی در سطح 

 یحژاو  رهیژ ج. ]۸[رردب تبددل خژوراک گرددژد    داریمعن

 بدرر بهبود باعث ومیسلن و یرو سولفات و یماه روغن

 ،نیهمچنژ  .]۱2[ شژد  یگوشژت  یهژا جوجژه  خوراک لدتبد

 60و  ۳0بژا سژطوح    شژده  هدژ تغذ تخمگژذار های نیبلدرچ

 یبای یماد تحت یماه روغن و گرم در کیلوگرم روی میلی

 شاهد ماریت به نسبت یبهتر خوراک لدتبد بدرر یطیمح

 لژوگرم یک در گژرم یلیم ۱00 سطح مورد در که ]22[ داشتند

 . دارد مطابقت پاوه  ندا در یرو

 ریث تژ  یرو مختلژو  وسژطوح  یچربژ  منابع متقابل اثرات

 مصژرا  (.2)جژدول   نداشژتند  دیژ تول درصژد  بژر  یداریمعن

 کژاه   باعث یرو لوگرمیک در گرمیلیم ۳00 و 200 سطوح

. شژادد بتژوان دلیژل    (P<05/0) شژد  دیژ تول درصژد  داریمعن

کاه  درصد تولید را به کاه  مصرا خوراک در سژطوح  

 مژادر  هژای  مر  در یبررس کد دربایی روی مرتبط دانست. 

 یرو دیاکسژ  لژوگرم یک در گژرم یلژ یم 2۱0 سژطح  تخمگذار،

 ندا هایافتهد با مطابق که ]۹[ شد دیتول درصد کاه  موجب

 وزن و دیژ تول درصژد   دافژزا  یامطالعژه  در. اسژت  پاوه 

 و ۱۱0 ،۸0) یرو مختلژو  ردمقژاد  از اسژتفاده  اثر در مر  تخم

 یگوشژت  مژادر هژای  مر  رهیج در( لوگرمیک در گرمیلیم ۱۴0

 هدژ تغذهژای  مر  در مر تخم تیفیک و دیتول .]۴[ شد گزارش

 علژت . ]۱۳[ افژت د بودبه یگردد یبررس در یآل یرو با شده

 ندژ ا در یرو یبژای  سژطوح  هدژ تغذ بژا  دیژ تول درصد کاه 

 سژتم یس بژر  یرو حژد  از  یبژ  اثژر  بژه  تژوان  مژی  را پاوه 

 قطژژع باعژژث کژژه یگژژذارتخمژژک بژژر اثژژر و LH یهورمژژون

  .]۱۸[ داد نسبت شود، یم دیتول درصد کاه  و یگذار تخمک

 متفژاوت  وسژطوح  یدیژ پیل مختلژو  منابع متقابل اثرات

 جدنتژژا. نبژژود داریمعنژژ مژژر  تخژژم تژژوده و وزن بژژر یرو

 یرو سژطح  جژز  هبژ  کژه  دهد یم نشان مختلو یها پاوه 

 مژوثر  مژر  تخژم  وزن راتییژ تغ در زیژ ن یگژر دد عوامل ره،یج

 دیژ پیل منبع و رهیج یانرژ سطح توانیم جمله آن از که هستند

 طژور  بژه  رهیژ ج یرو سژطح   دافزا. ]۱5[ برد نام را رهیجدر 

 (.P<05/0) شد مر تخم توده و وزن کاه  باعث یداریمعن

 دیغذا رهیج در یرو مکمل مختلو ردمقاد اثر یبررس دک در

. ]۴[ شژد  مژر  تخژم  وزن  دافزا باعث یگوشت مادرهای مر 

هژای  مژر   رهیژ ج در یرو سولفات مختلو سطوح از استفاده

 بتژوان  ددشا. ]۱5[ شد مر تخم وزن  دافزا موجب تخمگذار

 ندژ اهژای  افتژه د تنژاقض  و مر تخم توده و وزن  کاه لیدل

 ربژط  یرو مکمژل  سطح و نوی به مطالعات ردسا با را یبررس

 سژطوح  در و یمعژدن  یرو معمویً مطالعات ردسا در رادز. داد

 نکژه دا به باتوجه پاوه ، ندا در اما ،است شده استفاده کمتر

 یبژایتر  یفراهمژ  سژت دز یآل یرو و شده استفاده یآل یرو

 .نمود هیتوج را جدنتا ندا بتوان ددشا شته،دا

 یرو متفژاوت  سطوح و یدیپیل مختلو منابع متقابل اثر

 داریمعنژ  مژر   تخژم  یفیک خواص ردسا بر هاو، واحد جز هب

 . (۳ جدول) نشد
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 شیآزما دوره كل در مرغتخم یفیك خواص بر یرو سطوح و یدیپیل مختلف منابع اثرات. 3 جدول

 درصد
 پوسته

 رخامت
 پوسته

 (متریلیم)

 پوسته مقاومت
  در لوگرمیک)

 (مترمربعیسانت

 رنگ
 زرده

 واحد
 هاو

 شاخ 
 زرده

 یرو
  گرمیلیم)
 (لوگرمیک در

 یچرب منبع

7۱/۱0  ۳2۱/0  0۹/2  50/۸  ۴7/۸2 c ۱۳/۸۹  ۴0 

 

 ادسو روغن

۸0/۱0  ۳۳6/0  66/2  75/۸  2۴/۸۹ a 5۳/۹0  ۱00 

2۴/۱۱  ۳۴۱/0  ۸5/2  75/۸  ۴۴/۸۳ bc 52/۸۹  200 

۳۸/۱۱  ۳۳7/0  66/2  00/۹  ۸7/۸۴ b 50/۸۸  ۳00 

۸۳/۱0  ۳۱6/0  ۹۴/۱  00/۹  ۳۹/۸2 c 0۴/۹0  ۴0 

 

 یماه روغن

۱2/۱۱  ۳20/0  ۴۸/2  75/۸  ۹۹/۸7 a ۳7/۸۸  ۱00 

۳۳/۱۱  ۳۳6/0  7۹/2  00/۹  20/۸5 b 65/۸7  200 

22/۱۱  ۳۳6/0  6۹/2  00/۹  ۸5/۸۳ bc ۹۱/۸۹  ۳00 

7۸/۱0  ۳0۸/0  07/2  00/۹  52/۸۳ bc ۹7/۸۸  ۴0 

 

 هیپ

۸۸/۱0  ۳2۹/0  55/2  75/۸  ۸۳/۸۳ bc ۹7/۸۹  ۱00 

۱۳/۱۱  ۳۴0/0  6۱/2  00/۹  0۸/۸۳ bc 67/۸۸  200 

۳۴/۱۱  ۳۴۱/0  5۹/2  00/۹  ۴۳/۸۴ bc ۴۳/۸7  ۳00 

۱۸۱/0  00۳۹/0  07۳/0  ۱5۳/0  70۳/0  ۹۱۱/0   SEM 

 یچرب منبع       

0۳/۱۱  ۳۳۴/0  56/2  75/۸  00/۸5 a ۴2/۸۹  ادسو روغن  

۱2/۱۱  ۳27/0  ۴7/2  ۹۳/۸  ۸6/۸۴ a ۹۹/۸۸  یماه روغن  

0۳/۱۱  ۳2۹/0  ۴5/2  ۹۳/۸  72/۸۳ b 76/۸۸  هیپ    

0۹0/0  00۱۹/0  0۳6/0  076/0  ۳5۱/0  ۴55/0   
SEM 

 (لوگرمیک در گرمیلیم) یرو سطح

77/۱0b ۳۱5/0c 0۳/2c ۸۴/۸ 7۹/۸2c ۳۸/۸۹  ۴0 

۹۳/۱0b ۳2۸/0b 56/2b 75/۸ 02/۸7a 62/۸۹  ۱00 

2۳/۱۱a ۳۳۹/0a 75/2a ۹۱/۸ ۹0/۸۳bc 6۱/۸۸  200 

۳۱/۱۱a ۳۳۸/0a 65/2ab 00/۹ ۳۹/۸۴b 6۱/۸۸  ۳00 

۱0۴/0 0022/0 0۴2/0 0۸۸/0 ۴06/0 526/0  SEM 

P-value  منابع تغییرات 

 یچرب منبع  5۸۹/0 027/0 ۱7۸/0 0۹0/0 070/0 70۴/0

 یرو سطح  ۴۱0/0 000۱/0 250/0 000۱/0 000۱/0 0025/0

 یرو× ی چرب منبع  2۳2/0 0006/0 6۳7/0 ۳۱۸/0 220/0 ۸۸0/0

a-c05/0) است دار یمعن متفاوت حروف با ستون هر درها  : تفاوت میانگین >(P .   

SEM :ها نیانگیم استاندارد یخطا 
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 در گژژرم یلژژیم ۱00 سژژطح تژژا یرو سژژطح  دافژژزا بژژا

 هژاو  واحژد  چژرب،  یدهایاسژ  راشژبای یغ منابع در لوگرمیک

 منبژع  مژورد  در امژا  ،داد نشژان  کاه  آن از پ  و  دافزا

 بژا . نداشژت  هژاو  واحد بر یریث ت یرو افزودن اشبای، دیپیل

 نیهمچنژژ و پوسژژته درصژژد رهیژژج در یرو سژژطح  دافژژزا

 در(. P<05/0) افژت د  دافژزا  پوسژته  رخامت و مقاومت

 روغژن  یحژاو  رهیژ ج در یرو مکمژل  افزودن ،یبررسدک 

 داد  دافژزا  را هاو واحد تخمگذارهای مر  هدتغذ در ادسو

 یدانیاکسژ یآنت تیخاص دلیل به هاو واحد بر یرو اثر. ]۱6[

 مقابژژل در مژژر تخژژم یچربژژ و نیپژژروتئ از مراقبژژت و آن

 باعژژث یرو عنصژژر. اسژژت شژژده داده نسژژبت ونیداسژژیاکس

 دهیسژف  در موجود دازیپراکس ونیگلوتات مدآنز تیفعال  دافزا

 و هژژایچربژژ ونیداسژژیاکس زانیژژم جژژهیدرنت و شژژده زرده و

 حفژژظ موجژژب و داده کژژاه  مژژر تخژژم در را هژژا نیتئپژژرو

 بهبژود  لیژ دل بتوان ددشا. ]۱6[ شودیم آن یفیک اتیخصوص

 در یرو مکمژل  بژا  راشژبای یغ یدیژ پیل منابع در را هاو واحد

 داد ربژط  یرو یدانیاکسژ یآنت اثر به اشبایلیپیدهای  با سهدمقا

 توانسژته  بهتژر  یرو و بژوده  فسژاد  مستعد راشباییغ منابع که

 منگنژز  و یرو یرآلژ یغ و یآلژ  منابع از استفاده. ددنما تیفعال

 نمژوده  جژاد دا آن رژخامت  و پوسژته  درصژد  بر یمثبت اثرات

 یهژا مژر   در مژر  تخژم  پوسژته  تیفیک نیهمچن. ]۱۴[ است

 ۸5 و 66 سژژطوح در یآلژژ یرو بژژا شژژده هدژژتغذ تخمگژژذار

 بهبژژود. ]۱۳[ افژژتد بهبژژود رهیژژج لژژوگرمیک در گژژرم یلژژیم

 در یرو نقژ   بژه  بتژوان  ددشژا  را پوسته یفیک یاه فراسنجه

 ازیژ ن مژورد  میکلس کربنات لیتشک در درازیآنه کیکربون مدآنز

مر  در سطوح بژایی   و نیز کاه  تولید تخم مر تخم پوسته

 مگنوم هیناح در یرو عنصر. نسبت داد روی در ادن پاوه 

 و داشژته  دخالت( نیپروتئ دیتول در) نیآلبوم رسوب هدرو در

 پوسژته  هدژ پا یغشژا  یریژ گشژکل  به ستموسدا در نیمچنه

 مدآنژز  واسژطه ه بژ  رحم در تددرنها و نموده کمک مر  تخم

 .]۱۸[ باشدیم ثرؤم پوسته یریگشکل در درازیآنه کیکربون

 اثژرات  بژزرگ،  دیسفهای کولیفول تعداد مورد در جز هب

 ردسا بر یرو متفاوت سطوح و یدیپیل مختلو منابع متقابل

 جژدول ) نبود داریمعن تخمدان یشناس ختدرهای هفراسنج

 تعژژداد یرو سژژطح  دافژژزا بژژا ه،یژژپ یحژژاو رهیژژج در. (۴

 نیچنژ  که افتد  دافزا یخط طور به بزرگ دیسف کولیفول

. نشژد  مشژاهده  یدیژ پیل گژر دد منبع دو با ارتباط در یروند

 بژه  ادسژو  روغن با شده هدتغذ پرندگان در یرحم لوله وزن

 افژژتد کژژاه  یمژژاه روغژژن بژژه سژژبتن یداریمعنژژ طژژور

(05/0>P .)بژه  نسبت در کیلوگرم روی گرمیلیم ۴0 سطح 

و نیز وزن  زرد بزرگ کولیفول تعداد ندشتریب گردد سطوح

 ریث ت نهیزم در (.P<05/0) شد موجب رابزرگتردن فولیکول 

هژای  مر  دمثلیتول یولوژدزیف بر راشباییغ چرب یدهایاس

 چرب یدهایاس. است ترسدس در یکم اطالعات تخمگذار

 غشژا،  تیالیسژ  بژر  کژه  یمثبتژ  اثژرات  واسژطه  بژه  راشباییغ

 تیحساسژژژ و یسژژژلول داخژژژل یهژژژاگنالیسژژژ کدژژژتحر

 ریث تژ  یدمثلیتولهای بافت بر ،دارند ویداتیاکس یها التهاب به

 شژده  مکمل رهیج از استفاده وجود، ندا با. ]2۴[ گذارندیم

 غلظژت  یداریمعنژ  طژور  بژه  یمژاه  روغژن  درصد ش  با

. ]25[ داد کژاه   خمگذارت هایمر  در را پالسما استروژن

 یهژا رنژده یگ قدطر از استروژن نظیر یتخمدان یهاهورمون

. ]25[ گذارنژد یمژ  اثر رحم وارهدد بر رحم بافت در موجود

 در بژزرگ  زرد کژول یفول تعژداد  و تخمدان تخم، لوله وزن

 بژه  6-امگژا  ندیپژا  نسبت ریث ت تحت یمنف طور به هامچهین

 یهورمون راتییتغ به را کاه  ندا که ردیگیم قرار ۳-امگا

 نیهمچنژ . ]۱۹[ اندداده نسبت یچرب مختلو منابع از یناش

 را دیپالسژما  استروژن سطوح یماه روغن ،یبررس کد در

 غلظژت  و هژا  پروستاگالنددن نیب یمثبت ارتباط و داد کاه 

 ندا رد. ]25[ شد گزارش تخمگذار یهامر  رحم استروژن

، اثر متقابل لیپید و روی بر تعژداد فولیکژول سژفید    پاوه 

دار شده است که به دلیل رفتژار متفژاوت روی    بزرگ معنی

 در منابع مختلو چربی است. 
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به عبارت ددگر، افزودن روی به جیژره حژاوی روغژن    

داری بژین تیمارهژا ادجژاد     سودا و روغن ماهی تفاوت معنی

 ۳00جیژره حژاوی پیژه، سژطح      که در نکرده است، درحالی

گژرم در کیلژوگرم    میلی ۱00و  ۴0روی در مقادسه با سطح 

داری افژزاد    تعداد فولیکول سفید بزرگ را به طژور معنژی  

 از اسژتفاده گونه بیژان نمژود کژه     شادد بتوان ادن داده است.

 روغژن  بژا  شژده  هدژ تغذ تخمگذارهای مر  در یرو مکمل

 چژژرب یدهایاسژژ منژژابع عنژژوان بژژه یمژژاه روغژژن و ادسژژو

 بژر  را یروغن منابع ندا از یناش یمنف اثر نتوانسته راشباییغ

 رهیژ ج در کژه  یدرصورت ،ددنما جبران تعداد فولیکول سفید

 غلظژت  بژر  یکاهشژ  اثژرات  نداشژتن  لیژ دله بژ  ه،یپ یحاو

 سژبب  و کنژد  عمژل  توانسژته  بهتژر  یرو مکمژل  استروژن،

 نصژر ع. اسژت  شژده  دیسژف  کولیفول تعداد داریمعن  دافزا

 آن کمبژود  و اسژت  ازین مورد پروژسترون دیتول یبرا یرو

 نیپژرویکت  هورمون ترشح حد از  یب دیتول سبب تواندیم

 یتخمگژذار  توقو و یکرچ سبب زین نیپرویکت. ]6[ شود

ه بژ  یدمثلیژ تول عملکژرد  بژر  یرو عنصژر  دیمف اثر. شود یم

 غژده  در و درگونادها یرو تجمع لهیوسه ب میمستق صورت

 ز،یپژژوفیه بژژر ریث تژژ لهیوسژژه بژژ میرمسژژتقیغ ادژژ اتپروسژژت

 .]۱7[ باشدیم یجنس غدد و کیگونادوتروپ یها هورمون

 سژطح   دافژزا  بژا  دیپیل مختلو منابع از استفاده اثر در

 افژت د کژاه   یداریمعنژ  طور به زرده یکروبیم بار ،یرو

(05/0>P) (5 جدول .)اثژر  در دهیسف یکروبیم بار ندشتریب 

 مشژاهده  ادسژو  روغنتغذده  اثر در آن ندمترک و هیپتغذده 

بژار میکروبژی سژفیده     ،سطح روی در جیره  دافزا با. شد

 یدهایاسژ  یسژاختمان  تیورژع  (.P<05/0)دافژت   کژاه  

 کند،یم فادا آنها دیادردباکتر تیفعال در یمهم نق  چرب

 یندگدشژو  باعث ریزنج بلند راشباییغ چرب یدهایاس رادز

 منژابع  ل،یژ دل نیهمژ  بژه  ،شژوند یم ها یباکتر یسلول وارهدد

 یشژتر یب کژاه   باعث هیپ به نسبت رهیج راشباییغ یدیپیل

 ددگر، طرا از. ]۱۱[ شدند مر تخم دهیسف یکروبیم بار در

 از ند،دنما تحمل توانندینم را یچرب یحاو طیمح ها یباکتر

 وهژا  دراتیژ کربوه از یعژ یطب طژور  هبژ  ها یباکتر که دیآنجا

 .کننژد یمژ  اسژتفاده  خودشژان  نمژو  و رشد یبراها نیپروتئ

 احاطژه  و یبژاکتر  یرو بژر  یپوشش جاددا با یچرب ندبنابرا

هژا  نیپروتئ وها دراتیکربوه از هادباکتر هدتغذ از آنها کردن

 .]۱۱[ شژود یمژ  آنها نمو و رشد مانع جهیدرنت ،کرد یریجلوگ

 عوامل عنوان به را یمهم نق  یرو یآل و یمعدنهای مکمل

 مر  تخم یماندگار و تیفیک در یدانیاکس یآنت و یبکرویردم

 یهژا مدآنژز  دیکژارا   دافزا با یرو عنصر. ]۱0[ کنندیم فادا

 ونیگلوتژژات هماننژژد بژژدن یدانیاکسژژیآنتژژ سژژتمیس در ثرؤمژژ

 بژه  توجژه  بژا  نیهمچنژ  و سموتازدد دیسوپراکس و دازیپراکس

 مر تخم یماندگار در تواندیم مر تخم به انتقال یهاتیقابل

 یسژاختمان  یاجژزا  از یرو عنصژر  نیهمچنژ . ]۱[ باشد ثرؤم

 یکتژات  داز،یژ پپت یکربوکسژ  ریژ نظ ،هژا مدمتژالوآنز  از یاریبس

 گلوتامژات  فسژفاتاز،  نیآلکژال  دروژناز،یده الکل دروژناز،یده

 دسژموتاز  دیسوپراکسژ  و دازیپراکسژ  ونیگلوتژات  دروژناز،یده

 قدژ طر ازهژا  ندایاکسژ  یآنتژ  کژه  دیآنجژا  از ندبنژابرا . باشد یم

 بژا  جژه یدرنت ،ابنژد دیم انتقال مر تخم به خون گردش ستمیس

 دارنژد  زا یمژار یب یهژا  یبژاکتر  هیعل که دیادردباکتر خواص

 یروعنصژر  . ]7[ شژوند یم مر  تخم یماندگار  دافزا باعث

 را یمنفژ  گژرم  یهژا  یبژاکتر  یخژارج  یغشژا  که است قادر

 و دهادسژاکار یپژوپل یل شژدن  خژارج  سژبب  و کژرده  یمتالش

 یرو ،نیهمچن .شود یتوپالسمیس یغشا یردنفوذپذ  دافزا

 از یریجلژوگ  بژه  قژادر  ها،ی باکتر رشد از ممانعت بر عالوه

 .]7[ باشدیم زین یباکتر توسط سم دیتول

جژز   بژه  حاوی منابع مختلو لیپیدافزودن روی به جیره 

های ددگر مژورد   کاه  بار میکروبی زرده نتوانسته شاخ 

زاد  سژطح روی جیژره   افتحت ت ثیر قرار دهد.  ارزدابی را

رژمن   مر  اثر منفی داشژته، امژا   های کمی تخم بر فراسنجه

مژر ، توانسژته بژار    هژای کیفژی تخژم   بهبود برخی فراسنجه

بژرای  د، امژا  مر  را کاه  دهتخمو سفیده میکروبی زرده 

 های حاوی لیپید جیره تعیین سطح مطلوب استفاده از آن در

 یقات بیشتری است.نیاز به تحق
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 (پرگنه دهنده لیتشک واحد تمیلگار) مرغتخم یکروبیم بار بر یرو سطوح و یدیپیل مختلف منابع اثرات. 5 جدول

 زرده یکروبیم بار

cfu/g)) 

 دهیسف یکروبیم بار

cfu/g)) 

 یرو سطح

 (لوگرمیک در گرمیلیم)
 یچرب منبع

۸0/2 a 5۱/2 ۴0 

 

 ادسو

6۸/۱ efd 5۸/۱ ۱00 

5۸/۱ f ۴5/۱ 200 

6۱/۱ ef ۴۸/۱ ۳00 

۸7/2 a 7۱/2 ۴0 

 

 یماه

7۳/۱ cd 6۴/۱ ۱00 

65/۱ efd ۴۸/۱ 200 

70/۱ ecd 56/۱ ۳00 

۴2/2 b 62/2 ۴0  

 هیپ

 

 

۸0/۱ c 7۱/۱ ۱00 

76/۱ cd 65/۱ 200 

76/۱ cd 67/۱ ۳00 

0۳/0  0۴/0  SEM 

 یچرب منبع   

۹2/۱ b 76/۱ c 
 ادسو 

۹۹/۱ a ۸5/۱ b 
 یماه 

۹۳/۱ b ۹۱/۱ a 
 هیپ 

0۱7/  02/0   SEM 

 (لوگرمیک در گرم یلیم) یرو سطح

70/2 a 6۱/2 a 
 ۴0 

7۳/۱ b 6۴/۱ b 
 ۱00 

66/۱ c 5۳/۱ c 
 200 

6۹/۱ cd 57/۱ c 
 ۳00 

0۱۹/0  02۳/0   SEM 

P-value منابع تغییرات 

 یچرب منبع  000۱/0 0۱۸0/0

 یرو  000۱/0 000۱/0

 یرو× ی چرب منبع  072/0 000۱/0

a-c 05/0) است دار یمعن متفاوت حروا با ستون هر درها اوت میانگین: تف >(P .   

SEM :ها نیانگیم استاندارد یخطا 
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  Eودشن باغی و نعنای و ودتژامین آ( اثر عصاره ۱۳۹۳)

های تخمگذار  و روی بر عملکرد و سیستم ادمنی مر 
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های تولیدی در طژی مانژدگاری. تحقیقژات     تخم مر 

 .۳26-۳۳7(: 2)27گیاهان دارودی ادران. 

( تغذدژه  ۱۳۸0پورررا ج، صژادقی ق ی و مهژری م )   .2

 .ص 6۸۸مر . انتشارات ارکان. اصفهان. 

( بررسژژژی اثراسژژژیدهای چژژژرب ۱۳۹2قایژژژدی س ) .۳

ملکژرد تولیژدمثلی   غیراشبای با چند پیوند دوگانه بر ع
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