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يمرغهابر عملکرد D3ن یتامیوانه ویعصاره رازاثر سطوح مختلف 
يپس از تولک بریمادر گوشت

3ییرضانصور مو2یکرمانشاهسن، ح1فردیکاظمحمدم

دهیچک
سطحسهو )رهیلوگرم جیکدر/گرمیلیم100و50، 0(عصاره رازیانه سطحسهل با یش فاکتوریک آزمای

پس 308راس یمادر گوشتيمرغهاروي ) رهیلوگرم جیکدر/ن المللیواحد ب4200و3500،صفر(D3ویتامین 
هر پن .شدد آنها ثبت یو تولنیتوزپس از تولک82مرغ ها در هفته .انجام شد92تا 84از هفته يازتولک بر

روزانه و صفات يصفات عملکرد.شدآغاز84ش از هفتهیآزما. خروس بودقطعه ک یمرغ و قطعه 10شامل 
يجوجه درآوریبه منظور بررس.شدک بار ثبت یهفته چهارته هر ت پوسیفیمربوط به ک

ک یبار و هر بار به مدت سه بارور،يتخم مرغهايو جوجه درآوریقابل ارسال به جوجه کشيهاغ تخم مر
در سرمم و فسفر یکلسيریگبه منظور اندازه. ارسال شدندیو به جوجه کشيجمع آورها هفته تخم مرغ

مادر يره مرغهایانه به جیعصاره رازافزودن.گرفته شدیشیآزماواحدهر نمونه خون ازچهارش یان آزمایپا
ش یرا افزاسرمم یکلسغلظت و رنگ زرده و کاهش رادفرمه يتخم مرغهادرصديداریبه طور معنیگوشت

ب یتوده تخم مرغ، ضروزن د، یتولمقدارباعث بهبود D3ن یتامیبه همراه وانه یرازعصاره يمکمل ساز.داد
افزودنکه دادش نشان ین آزمایج اینتا.شدسرم م یکلسغلظت ن یپوسته تخم مرغ و همچنوزن ، ییل غذایتبد
باعث بهبود D3ن یتامیوکیلوگرم / واحد بین المللی3500مراه هبهجیره لوگرمیانه در کیعصاره رازگرم یلیم50

.شودیمیمادر گوشتيمرغهاعملکرد 

یمرغ مادر گوشت،يعملکرد، جوجه درآور،D3ن یتامیانه، ویعصاره راز: يدیکليواژه ها

)Kazemifardmohamaad@yahoo.com:نویسنده مسوول(، فردوسی مشهددانشجوي دکتري دانشگاه -1
استاد دانشگاه فردوسی مشهد - 2

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3
4/4/91: تاریخ پذیرش10/2/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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مقدمه
استگزارش کردهیسازمان بهداشت جهان

به ین متکیدرصد ساکنان زم80که حدود 
ه خود هستند یبهداشت اوليبرايتجاريداروها
فعال ين داروها اجزایشتر ایبات بیو ترک
حاويانه یراز).24(هستندیاهیگيهاعصاره

آن يمرهایا پلیب ین ترکیباشد، که ایتول میآن
. کنندیتواستروژن عمل میعنوان فه ب

خاطر ساختار همانند ه ها بتو استروژنیف
عنوان ه عمل بییول توانایاسترادگونه خود با 

).38(باشندرا دارا میاستروژن یا آنتیاستروژن 
بات یتو استروژن ها عمدتا متعلق به گروه ترکیف

د و یت فالونوئیلینیکومستنت، پر.هستندیفنل
باتین ترکیمهمتراز نوع مختلفسهزوفالونها یا
). 25(دارندیهستند که اثرات استروژنیاهیگ
ياز سالهايصورت تجاره بکیآروماتاهانیگ

مورد استفاده ها يماریاز بياریدور در درمان بس
).10(اندقرار گرفته

ییغذايهایافزودنمصرف ر یاخيدر سالها
د، یش تولیره، افزاینه جیبه منظور کاهش هز

مادر يدر مرغهايو جوجه درآوريبارور
اهان یگافزودن. )10(ه استافتیش یافزایگوشت
ک به غذا و آب باعث بهبود مصرف غذا، یآرومات

).19(می شودو بازده الشه ییل غذایب تبدیضر
از یکیانه یگزارش کرد که راز) 29(ال یروم

يادیک هست که شامل درصد زیوماتراهان آیگ
عالوه . باشدیمک یاستئارد یاسک و ینولئیلدیاس

تول، یترانس آن% 8/16يانه داراین رازیبر ا
ن کننده ویریبات شیاستراگول با ترک% 20/47
از یبرخ. باشدیمیروغنيهااسانس% 04/64

انه باعث یند که مصرف رازاهمحققان گزارش کرد
ره یدر جییش وزن و بهبود راندمان غذایافزا

).12(دشویمیگوشتيهاجوجه
ت یفیتخم مرغ، کدیش سن از تولیبا افزا

با .شودیپوسته و استحکام استخوان کاسته م
ها غلظت استروژن در مرغیشروع بلوغ جنس

با این ). 23(ابدییمشیافزاجیتدره بپالسما 
،دیتولچرخهیطمشخص شده است که وجود
ن یاابد وییمکاهش غلظت استروژن مقدار

با . )20(ابدییمادامه يزمان تولک برکاهش تا 
زان استروژن دوباره ید میتولچرخه دومشروع 

) 17(هنسن و همکاران).22(ابدییش میافزا
70استروژن در سن غلظتکه کرده اندگزارش 

دیک تولیپ(یهفتگ29نسبت به سن یهفتگ
ن کاهش در یا. ابدییمزیادي کاهش ) تخم مرغ

و تراکم ت پوستهیفیکد، کاهش یزان تولیم
، یهورمونباتیترکرییل تغیاستخوان به دل

ور یطییو کاهش توانایت بافتیکاهش حساس
.)16(باشدیم در دئودنوم میدر انتقال کلس

هورموند و ترشح یتوليم و استروژن برایکلس
LH1اثر ).27(باشدیميو پروژسترون ضرور

وجود م ین استروژن و کلسیبيادهیچیپمتقابل
Dنیتامین برهمکنش با شکل فعال ویا.دارد

گوارش يم از مجرایش جذب کلسیافزاباعث
ند اهنشان دادياریبسيهاهیفرض).3(شود یم

دنباله بم در رودهیکه کاهش جذب کلس
و منجر به شدهکاهش استروژن پالسما آغاز 

ش یافزاجهیدر نتوه استخوان یش تجزیافزا
یخارج سلوليدر فضام یکلسيآزاد ساز

يم در فضایکلسين غلظت باالیشود، بنابرایم
1- Luteinizing Hormone
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هورمون حباعث مهار ترشیخارج سلول
د یتولتا باعث کاهش یکه نهاشودید مییرویپارات

کولهیکسدرویهيد25-1از یزان مورد نیم
ازم یامد آن کاهش جذب کلسیو پفرولیکلس

با توجه نیابنابر). 14(شودیدستگاه گوارش م
25-1ينکه استروژن با فعال سازیبه ا

ش یفرول باعث افزایکوله کلسیدروکسیهيد
نیزشود و ین باال میم در سنیجذب کلس

م یم در تنظیبرهمکنش استروژن و کلس
به ش یآزمااین ،تاثیر داردیجنسيهورمونها

انهیسطوح مختلف عصاره رازریتاثیمنظور بررس
یفیکات یبر عملکرد، خصوصD3نیتامیو و

یمادر گوشتيمرغهايو جوجه درآورتخم مرغ
.انجام شد

هامواد و روش
انهیعصاره رازيروش جدا ساز

200اب شده با یانه آسیگرم از دانه راز20
سپس . درصد مخلوط شد70اتانول میلی لیتر
يدست آمده به منظور آزاد سازه مخلوط ب

يساعت در دما24مدت بات فعال به یترک
دست آمده ه بیب الکلیترک. خچال قرار گرفتی

الکل به درون دستگاه يبه منظور جدا ساز
,Rotavapor R-114(چرخاننده تحت خال 

Buchi Labortechnik AG, Flawil,
Switzerland(گراد یدرجه سانت40يبا دما

ب یترک،الکليپس از جدا سازوه شدیتخل
ش یدر آزماانهیعصاره رازعنوان ه بمانده یباق

عصاره رازیانه ).30(مورد استفاده قرار گرفت
پیننس، مایرسن، فنکن، ترانس آنیتول، - آداراي

متیل کاویکول، لیمونون، ترانس آنیتول 
و با توجه به )10(باشدوآنیسیک آلدئید می

گیري آن در ایران وجود هاي اندازهاینکه ستون
ندارد مواد تشکیل دهنده تمامی عصاره ها یکی 

مواد تشکیل دهنده مقداراست و ممکن است در 
.تفاوتهایی با هم داشته باشند

یشیآزمايره هایروش اجرا و ج
در قالب طرح کامال لیش فاکتوریک آزمای
و 50، 0(عصاره رازیانه سطحسهبا یتصادف
سطحسهو )رهیلوگرم جیکدر/ گرمیلیم100

ن یواحد ب4200و3500، صفر(D3ویتامین 
مادر يبر مرغها) رهیلوگرم جیدر ک/الملل
84از هفته يتولک برپس از308راس یگوشت

. انجام شددر شرکت قطره طال نوشهر 92تا 
دیتولمقداراساس بر82انتخاب مرغها در هفته 

. بود)گرم4100±100(و وزن  مرغها%)1±66(
يریهفته دوره عادت پذدوگذراندنبعد از 

) هفته84(پس از تولک20ش از هفته یآزما
.دیهفته به طول انجام8آغاز شد و به مدت 

ه ب308ه راس یسویمرغ مادر گوشت360تعداد
. جاي گرفتندیشیپن آزما36در طور مساوي 
) m21×2(ک خروس یمرغ و 10هر پن شامل 

21ب در محدودهیبترتسالن دما و نور.بود
8و ییساعت روشنا16گراد و یدرجه سانت

مرغ (پرندگان یتمام. شدن یتامیساعت خاموش
يهارهیپس از تولک ج84از هفته ) و خروس

آنها به غذا یدسترس. افت کردندیش را دریآزما
308مرغ مادر سویه راس براساس استاندارد 

. بود)گرم به ازاي هر پرنده در روز162( محدود
پرندگان یبه منظور حفظ رطوبت بستر دسترس
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ک یدر هر پن .شدیبه آب با زمان سنج کنترل م
خروس امکان (ن دان مرغها یتاميتراف برا

يک دانخوریو )استفاده از دان مرغ را نداشت
مرغ امکان (ن دان خروسیتاميزان برایآو

ن یو همچن) خروس را نداشتاستفاده از دان 
يانه برایآشدوو يازنگولهيک آبخوری

پنها با پوشال یبستر تمام. ن شدیتاميگذارتخم
که با یستم غذا دهیبه جز س. چوب پوشانده شد
ط با یشرایشد تمامیدست انجام م

. سه بودیقابل مقايتجارياستانداردها
100و 50، صفرمقدارانه به یعصاره راز

عنوان حامل ه ب)1جدول (تیزئولبا گرم میلی
یشیآزمايهارهیو بعد از آن به جشد مخلوط
به مکمل D3ن یتامیسه سطح و. دیگرداضافه 

ارائه شده1اضافه شد که در جدول ینیتامیو
ن یو پروتئيانرژيها دارارهیجیتمام.است

مرغ مادر يبودند که براساس راهنمایکسانی
مواد متشکله .فرموله شدند308راس سویه 

محاسبهییایمیب شیو ترکییغذايره هایج

مراحل و . آمده است1شده آنها در جدول 
این آزمایش مورد روشهاي مورد استفاده در

تایید انجمن حمایت از حیوانات دانشگاه 
.فردوسی مشهد بود

عملکردي و خصوصیات کیفی تخم مرغفاتص
صورت ه بار تخم مرغها ب6در طول روز 

. دستی جمع آوري و در پایان روز وزن می شدند
تخم مرغهاي دفرمه، ترك مویی، میزان تولید،

نرخ . شددوزرده و وزن تخم مرغها روزانه ثبت می
یزانــرغ و مـم مـخــذاري، وزن تـگمــتخ

در (قابل ارسال به جوجه کشیتخم مرغ هاي 
به صورت ) شدسانتیگراد نگهداري می19دماي 
تمامی تخم . میان گزارش شدته درفدو ه

مرغهاي تولیدي دو روز آخر هر چهار هفته به 
منظور اندازه گیري خصوصیات کیفی تخم مرغ 

تخم مرغهاي وزن مخصوص. شدندآوري میجمع
آوري شده بالفاصله پس از جمع آوري با جمع

.محاسبه شد) 18(همپه استفاده از فرمول 
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یایی جیره هاي آزمایشیاجزاي تشکیل دهنده و ترکیب شیم- 1ول جد
D3 کیلوگرم  ویتامین/واحد بین المللی4200 D3 رم  ویتامینکیلوگ/واحد بین المللی3500 D3 کیلوگرم  ویتامین/واحد بین المللی0

/ میلی گرم100
کیلوگرم عصاره 

رازیانه

/ میلی گرم50
کیلوگرم عصاره 

رازیانه

/ میلی گرم0
کیلوگرم عصاره 

زیانهرا

میلی گرم 100
کیلوگرم عصاره /

رازیانه

/ میلی گرم50
کیلوگرم عصاره 

رازیانه

/ میلی گرم0
کیلوگرم 

عصاره رازیانه

میلی 100
کیلوگرم / گرم 

عصاره رازیانه

/ میلی گرم50
کیلوگرم 

عصاره رازیانه

/ میلی گرم0
کیلوگرم 

رازیانهعصاره (%)اجزاي جیره 
45/52 45/52 45/52 45/52 45/52 45/52 45/52 45/52 45/52 ذرت
50/19 50/19 50/19 50/19 50/19 50/19 50/19 50/19 50/19 گندم
55/18 55/18 55/18 55/18 55/18 55/18 55/18 55/18 55/18 سویا
60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 60/0 سبوس گندم
75/6 75/6 75/6 75/6 75/6 75/6 75/6 75/6 75/6 سنگ آهک
03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 مونوکلسیم فسفات
25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 نمک
25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 جوش شیرین

25/0 III* 25/0 II* 25/0 I* 25/0 III* 25/0 II* 25/0 I* 25/0 III* 25/0 II* I*25/0 1مکمل ویتامینه

25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 2مکمل معدنی

02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 دي ال متیونین
1/0 III** 1/0 II** 1/0 I** 1/0 III** 1/0 II** 1/0 I** 1/0 III** 1/0 II** 1/0 I** زئولیت
100 100 100 100 100 100 100 100 100 کل

ترکیب شیمیایی محاسبه شده
2751 2751 2751 2751 2751 2751 2751 2751 2751 انرژي قابل متابولیسم

51/14 51/14 51/14 51/14 51/14 51/14 51/14 51/14 51/14 پروتئین خام
35/0 35/0 35/0 35/0 35/0 35/0 35/0 35/0 35/0 فسفر قابل دسترس
85/2 85/2 85/2 85/2 85/2 85/2 85/2 85/2 85/2 کلسیم
26/0 26/0 26/0 26/0 26/0 26/0 26/0 26/0 26/0 متیونین
09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 09/3 فیبر 

،B2میلی گرم ویتامین B1 ،12میلی گرم ویتامین K3 ،3/1میلی گرم ویتامین E ،7/3واحد بین المللی ویتامین A  ،100واحد بین المللی ویتامین 12000: هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوي-1
. میلی گرم کولین کلرایدB19،200میلی گرم ویتامین B12 ،25/0میلی گرم ویتامین B9،04/0میلیگرم ویتامینB6 ،5/1میلی گرم ویتامین 4میلی گرم اسید نیکوتینیک، B3 ،40میلی گرم ویتامین 12

مکمل ،میلی گرم سلنیوم4/0گرم ید، میلی5/0کبالت، 2/0میلی گرم مس، 10میلی گرم روي، 100میلیگرم آهن، 60میلی گرم منگنز، 60): کیلوگرم جیره/ میلی گرم(هر مکمل معدنی حاوي-2
.میلی گرم عصاره رازیانه می باشند100و 50، 0حاوي **IIIو **I** ،IIو زئولیت D3للی ویتامین واحد بین الم4200و 3500، 0حاوي *I*،II* ،IIIویتامینی

پژوهشهاي تولیدات دامی
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،وزن مخصوصيریگپس از اندازه
و دوباره وزن و شکسته شده مرغها خشک تخم

ده از یمرغها سفپس از شکسته شدن تخم. شدند
شاالز با ،قبل از وزن کردن زرده.زرده جدا شد

به منظور حذف کامل . زرده جدا شدپنس از
استفادهیکاغذ صافاززرده ازمانده یباقده یسف
مانده یباقبرطرف شدنپوسته به منظور .شد
روز در 5و به مدت شو ر شستطده با آب مقیسف
ده یوزن سف. آزاد قرار گرفت تا خشک شوديهوا

وزن پوسته از وزن تخم مرغ واز کسر وزن زرده 
واحد سطح با يوزن پوسته به ازا. بدست آمد

به سطح تخم مرغ ) گرمیلیم(م وزن پوستهیتقس
سطح پوسته از . بدست آمد) متر مربعیسانت(

:محاسبه شد) 7(فرمول کارتر
پوستهسطح = ) 9782/3×وزن تخم مرغ(7056/0
کرومتر یپوسته از مضخامتيریگاندازهيبرا

) و، ژاپنیوتا، توکیتوی، م500يسر(تالیجید
ضخامت پوسته يریگاندازهيبرا. استفاده شد

قسمت از پوسته تخم مرغ که شامل نوك سه 
انه تخم مرغ بود مورد یمز، نوك پهن و یت

که ییتخم مرغهایتمام. قرار گرفتيریگاندازه
وزن مخصوص استفاده شدند رنگ تعیین يبرا

، 5200-یام تيا(تستریک مولتیزرده آنها با 
.شدیرنگ سنج) و، ژاپنین، توکیربات ماش

ده و وزن تخم مرغ از یهاو  از ارتفاع سفدواح
.شديریاندازه گریق فرمول زیطر

واحد هاو=
10Log100)سفیدهارتفاع-7/1×وزن تخم مرغ56/7+37/0(

با دستگاه استحکام پوستهاستحکام پوسته 
قرار يریگمورد اندازه) و، ژاپنیسانوونگ، توک(

شده از هر پن يپرنده  شماره گذارسه. گرفت
سرانه مقدار. شدندنیه توزیتغذهر هفته قبل از 
در د یتولمقداراساس  وزن و دان هر هفته بر

.شدیم میتنظهفته 
يدرآورجوجه 

يجوجه درآوریبه منظور بررس
و یکشقابل ارسال به جوجهيهاغ تخم مر

بار و هر سه بارور،يتخم مرغهايجوجه درآور
و يجمع آورهاک هفته تخم مرغیبار به مدت 

ارسال پس از . ارسال شدندیبه جوجه کش
يدرجه بند، تخم ها یتخم مرغها به جوجه کش

ا یر شکسته یدر مسکهییهاشدند و تخم مرغ
تخم مرغ 36. ندشدیوب شده بود حذف میمع

مخصوص يهادرون سبدیبعد از وزن کش
تخم مرغها درون . گرفتندیقرار میجوجه کش

یپکرویمدل ميمزویج(دستگاه ستر
15/37خشک دماسنج يبا دما) 100-یت

62/29رطوب دماسنج ميدماو گرادسانتی
روز قرار گرفتند و پس 18به مدت گراد سانتی
هچر منتقل يهاینیبه س18ان روز یاز پا
يبه منظور مشخص شدن تخم مرغها.شدند

،ونیدوره انکوباس10نطفه در روز ینطفه دار و ب
يریپس از قرار گ.ها کندل شدندتخم مرغ

تا زمان يهچريهاینیتخم مرغها در درون س
يقرار داشتند که دماهچردر يجوجه درآور

تر آنيو دماگرادسانتی44/36خشک آن
.م شدیتنظگرادسانتی18/32

سرمم و فسفر یکلسغلظت 
م و فسفر یکلسغلظت يریبه منظور اندازه گ

هر نمونه خون ازچهارش یان آزمایسرم در پا
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شد که زمان یسع.گرفته شدیشیواحد آزما
ن نمونه ین نمونه تا آخریاوليبرايریخون گ
م در درون یباشد تا کلسداشتهتفاوت راحداقل 

بعد از . رات شودیین تغیدچار کمترسرم
و، سرم خون از خون کامل جدا يریخون گ

ذکريفاده از روشهاتم و فسفرسرم با اسیکلس
ziest Chem)یمیست شیت زیشده در ک

Diagnostic, Tehran, Iran)شديریاندازه گ.
يز آماریآنال

ش در قالب طرح کامال یآزمايه داده هایکل
تکرار و چهاربا 3×3ل یش فاکتوریبا آرایتصادف

GLMه یو رو) SAS)32با استفاده از نرم افزاز 

یاثر خط.قرار گرفتيل آماریه تحلیمورد تجز
يانه بر فاکتورهایعصاره رازدرجه دوم ا ی

.قرار گرفتیز مورد بررسیشده نيریگاندازه
يان ها از آزمون چند دامنه یانگیسه میمقابراي

استفاده 05/0يداریدانکن در سطح معن
.دیگرد

ج و بحثینتا
تخم مرغیفیصفات عملکرد و ک

د و یدرصد تولبر یشیآزمايمارهایتریتاث
اثر .شدنشان داده2وزن تخم مرغ در جدول 

در D3نیتامیانه و ویمتقابل عصاره راز
دار بودیو کل دوره معن88- 90يهفته ها

)05/0P<( .ن یتامیبا حذف وD3درصد ره یاز ج
جدول (افت یکاهش يداریطور معنه د بیتول
مرغهایی د مربوط به یتولدرصدن یو کمتر) 2

ن و یتامیواحد و3500بود که با جیره حاوي
با .تغذیه شده بودندگرم عصاره یلیم100

گرم یلیم50به عصاره از صفر درصدش یافزا
د یرسدرصد 79/70به 99/67د از یتولمقدار

100عصاره به سطح مقدارش یبا افزاحال آنکه 
د از یتولمقدارره یلوگرم جیگرم در کیلیم

ن یج اینتا.افتیدرصد کاهش 11/67به 79/70
) 31(ن و همکارانیساهق یش مشابه تحقیآزما

زودنـافکه ردندـزارش کــگهاـآن.ودـب
د یش تولیره باعث افزایتواستروژن ها به جیف
گر مشخص شده است یدر مطالعات د. دوشیم

تواستروژن ها باعث یره با فیجيکه مکمل ساز
ت پوسته یفیش عملکرد و بهبود کیافزا

خاطر ه ممکن است بین اثراتیچن).1(دوشیم
انه یرازیو ضد قارچییایات ضد باکتریخصوص

ل پارابن، یاز جمله پروپیباتیباشد که حاصل ترک
). 21(تول استیکل و آنیل کاویمتفنکن، 

که یز گزارش کردند پرندگانین) 37(هدتیوا
از استروژن در خون خود يغلظت باالتريدارا

آنها يد آنها باالتر و تخمگذاریزان تولیبودند م
) 4(بوتسوگلو و همکارانحال آنکه . تر بودمنظم

ک به یاهان آروماتیگافزودنگزارش کردند که 
يمحدوداطالعات . د نداشتیبر توليره اثریج

مادر يبر مرغهایاهیگيهاعصارهریدر مورد تاث
ور یطدرساتیشتر مقایوجود دارد و بیگوشت

آن در يتهایو متابولDن یتامیو.تخمگذار است
يم و فسفر در مجرایجذب و بازجذب کلس

فا یاییه نقش بسزایکل، استخوان ویگوارش
ن نکته که با یبا در نظر داشتن ا. )2(کنندیم

م و فسفر به یت جذب کلسیرفتن سن از قابلباال 
کوله یدرو کسیهيد25- 1د یعلت کاهش تول

نابراین ــب)23(شودیــته مــاسکفرولــیکلس
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که انه یان کرد که عصاره رازین طور بیتوان ایم
در تواند یاست میاستروژنوتیت فیخاصيدارا
.بکاهدد استروژن یتولع یسرکاهشن باال از یسن

الز یدروکسیم هیفعال کردن آنزاستروژن باعث
25لیدـتبث ـباعم یزــن آنـیه اــشود کیم
25- 1هـرول بـفیکلسیـسـدروکـیه
. )14(شودیفرول میکوله کلسیدرو کسیهيد

انهیش نشان داد که عصاره رازین آزمایج اینتا
با . بوديبر تخمگذاريداریاثر معنيدارا
گر یان دقش و گزارشات محقین دو آزمایسه ایمقا

د فقط یمرحله توليکه در ابتدارسدبنظر می
مقداربر يداریر معنیتاثيانه دارایعصاره راز

جذب در يت باالیل قابلیو بدلداشته استدیتول
اثر D3نیتامیويدوره تخمگذاريابتدا

د نداشت، اما با گذشت زمانیبر توليمشهود
ترشح استروژن کاسته مقداراز ) یهفتگ92-84(

D3ن یتامیاز به شکل فعال وینجهینتدرو شده 

م،یبرهمکنش کلس.د بودیباالتر از مرحله اول تول
د بتواند اثر یو استروژن شاD3نیتامیفسفر، و

هیرا توجD3نیتامیانه و ویمتقابل عصاره راز
بر D3ن یتامیانه و ویثر متقابل عصاره رازا.کند
) 3جدول (و توده تخم مرغ ییل غذایب تبدیضر
که در نیبا توجه به ا. )>05/0P(دار بودیمعن

و توده تخم ییل غذایب تبدیفرمول محاسبه ضر
ل از عوامیکیعنوان ه بيزان تخمگذاریمرغ م

ا نبودن یدار بودن یباشد، معنیمحاسبه م
عتا یو توده تخم مرغ طبییل غذایب تبدیضر

. ردیگیقرار ميزان تخمگذاریر میتحت تاث
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بر تولید و وزن تخم مرغ D3اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین - 2جدول 
) گرم(وزن تخم مرغ (%)تولید 

92-84
هفتگی

92-90
هفتگی

90-88
هفتگی

88-86
هفتگی

86-84
هفتگی

92-84
هفتگی

92-90
هفتگی

90-88
هفتگی

88-86
هفتگی

86-84
هفتگی تیمارها

)کیلوگرم/میلی گرم(عصاره رازیانه 
19/70 86/69 41/70 23/70 26/70 99/67 87/66 ab 66/68 77/67 66/68 0
88/69 14/70 88/69 35/70 15/69 79/70 63/69 a 00/70 55/71 00/72 50
35/70 54/70 59/70 53/70 72/69 11/67 77/63 b 11/66 19/69 36/69 100
47/0 55/0 46/0 44/0 62/0 25/1 77/1 59/1 32/1 82/1 SEM

)  کیلوگرم/ واحد بین المللی( D3 ویتامین
02/70 01/70 40/70 42/70 27/69 09/69 14/67 77/69 44/69 00/70 0
12/70 47/70 31/70 08/70 63/69 33/67 13/65 55/67 53/68 13/68 3500
27/70 05/70 17/70 61/70 24/70 47/69 00/68 44/67 55/70 88/71 4200
47/0 55/0 46/0 44/0 62/0 25/1 77/1 59/1 32/1 82/1 SEM

D3ویتامین×عصاره رازیانه 

11/71 33/70 82/71 29/71 00/71 98/64 ab 61/64 33/65 ab 33/64 66/65 0×0
74/69 58/69 00/70 55/69 83/69 84/69 a 72/69 33/71 a 00/69 33/69 0×3500
73/69 69/69 40/69 86/69 96/69 15/69 a 27/66 33/69 a 00/70 00/71 0×4200
06/70 47/70 09/70 81/70 85/68 76/71 a 38/70 33/72 a 66/72 66/71 50×0
65/69 23/70 60/69 88/69 88/68 08/71 a 00/68 66/72 a 33/72 33/71 50×3500
93/69 71/69 93/69 35/70 72/69 54/69 a 50/70 00/65 ab 66/69 00/73 50×4200
91/68 24/69 27/69 16/69 95/67 52/70 a 44/66 66/71 a 33/71 66/72 100×0
98/70 61/71 33/71 82/70 16/70 08/61 b 66/57 66/58 b 25/64 75/63 100×3500
15/71 76/70 18/71 62/71 05/71 72/69 a 22/67 00/68 a 00/72 66/71 100×4200
82/0 96/0 80/0 76/0 91/0 16/2 07/3 76/2 94/2 16/3 SEM

P-value اثرات
780/0 700/0 544/0 890/0 351/0 122/0 092/0 244/0 154/0 413/0 عصاره
935/0 813/0 943/0 704/0 438/0 452/0 514/0 520/0 567/0 368/0 ویتامین
212/0 522/0 107/0 131/0 254/0 031/0 214/0 016/0 072/0 396/0 ویتامین×عصاره
821/0 407/0 785/0 637/0 477/0 623/0 233/0 273/0 458/0 791/0 خطی
510/0 930/0 291/0 951/0 209/0 048/0 063/0 199/0 074/0 139/0 درجه دو

).>05/0P(هر ستون با حرف غیر مشابه داراي اختالف معنی داري هستند هايمیانگین
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24........ ............................................................................يپس از تولک بریمادر گوشتيمرغهابر عملکرد D3ن یتامیوانه ویعصاره رازاثر سطوح مختلف 

ت تخم مرغهاي قابل ارسال به جوجه کشی بر خصوصیاD3اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین - 3جدول 
در مرغهاي مادر گوشتی

(%)زردهدو(%)       ترك مویی(%)          دفرمه (%)تخم مرغهاي قابل ارسال به جوجه کشی 
92-84

هفتگی
92-84

هفتگی
92-84

هفتگی
92-84

هفتگی
92-90

هفتگی
90-88

هفتگی
88-86

هفتگی
86-84

هفتگی تیمارها

)کیلوگرم/میلی گرم(عصاره رازیانه 
204/0 37/1 776/0 b 17/98 61/97 94/97 77/97 35/99 0
366/0 31/1 722/0 b 32/97 53/97 76/96 86/97 14/97 50
076/0 718/0 118/0 a 47/98 58/98 15/98 71/98 45/98 100

103/0 378/0 186/0 530/0 760/0 730/0 700/0 733/0 SEM

)  کیلوگرم/ واحد بین المللی( D3 ویتامین
202/0 28/1 734/0 16/97 97/96 69/96 67/97 40/97 0
205/0 31/1 635/0 32/98 80/97 04/98 89/98 56/98 3500
238/0 816/0 246/0 45/98 95/98 12/98 78/97 97/98 4200
103/0 378/0 186/0 530/0 760/0 730/0 700/0 733/0 SEM

D3ویتامین×عصاره رازیانه 

248/0 40/2 23/1 60/97 31/97 41/96 07/98 60/98 0×0
119/0 955/0 955/0 43/98 08/97 96/98 21/98 46/99 0×3500
244/0 774/0 137/0 48/98 44/98 46/98 04/97 0/100 0×4200
250/0 746/0 968/0 70/96 11/96 46/96 33/97 88/96 50×0
497/0 00/2 951/0 43/97 89/96 15/96 47/99 20/97 50×3500
350/0 20/1 246/0 83/97 58/99 65/97 78/96 33/97 50×4200
109/0 703/0 000/0 25/97 47/97 21/97 61/97 72/96 100×0
000/0 977/0 000/0 12/99 44/99 02/99 98/98 03/99 100×3500
118/0 473/0 355/0 04/99 82/98 21/98 53/99 60/99 100×4200
179/0 655/0 322/0 919/0 32/1 35/1 21/1 27/1 SEM

P-value اثرات
168/0 414/0 040/0 306/0 568/0 415/0 589/0 129/0 عصاره
965/0 591/0 174/0 204/0 213/0 372/0 416/0 314/0 ویتامین
824/0 345/0 211/0 968/0 711/0 826/0 605/0 892/0 ویتامین×عصاره
392/0 234/0 022/0 692/0 383/0 855/0 358/0 396/0 خطی
091/0 569/0 243/0 141/0 552/0 195/0 661/0 065/0 درجه دو

.)>05/0P(هر ستون با حرف غیر مشابه داراي اختالف معنی داري هستند هايمیانگین
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دفرمه يزان تخم مرغهایانه بر میعصاره راز
با .)>05/0P(داشت يداریر معنیتاث) 4جدول (

گرم در یلیم100عصاره به سطح مقدارش یافزا
دفرمه يزان تخم مرغهایره از میلوگرم جیک

.دید رسدرص118/0به 776/0کاسته شده و از 
زان یمگزارش کردند که )9(کوکه و همکاران

کسان یل دهنده در پوسته تخم مرغها یمواد تشک
با همان یاست حال آنکه چنانچه تخم مرغ

زان یا به شکل دراز باشد میبزرگتر ،ساختار
تر فیعتخم مرغ ضیانیاستحکام در صفحه م

زان فشار وارد شده یکه منیابهاست و با توجه 
شدن پوسته هدفرمجه آنیباشد نتیمکسان ی

طور که انانه همیعصاره راز.شودیتخم مرغ م
يزان تخمگذاریم میان شد با تنظیدر باال ب

يزان تخم مرغهایباعث کاهش مممکن است
گر آمده است یدیشیدر آزما. دفرمه شده باشد

هفته به 20تواند حدود یت میروس برونشیکه و
با توجه به . ن باشدوایصورت خاموش در بدن ح

ال یتلیسطح اپیت عفونیروس برونشیکه ونیا
ب یک و آسیتحره و رحم را ی، کلیدستگاه تنفس

با ییم آن تخم مرغهایاز عالیکیزند و یم
طور نید بتوان ایشا.)8(باشدیمهپوسته دفرم

ن یجه گرفت که با توجه به اثرات مثبت اینت
و حفظ یتنفسيهايماریعصاره بر درمان ب

ن عصاره یکه ایخون پرندگانيبادیسطوح آنت
ن یت ایش مصونیرا خورده بودند باعث افزا

اثر .شده باشديمارین بیبا ايریپرندگان از درگ
یرشد و تکامل دستگاه تناسلبراستروژن 

حضور استروژن باعث دهد کهینشان مپرندگان 
ين از  سلولهایآلبوموم و اویزوزید لیش تولیافزا

ن ترشحات باعث توقف یشود که نبود ایمیاصخ
ن یبنابرا).35(شودیجمع شدن رحم موییآکار

د یزان تولیش سن از میکه با افزانیبا توجه به ا
عصاره افزودن شود یاستروژن کاسته م

تر شدن یممکن است باعث طوالنیتواستروژنیف
دفرمه شده يرحم و کاهش تخم مرغهاییآکار

بر درصد D3ره رازیانه و ویتامینعصااثر .باشد
پوسته در سته به واحد سطح وپوسته و وزن پ

اثر متقابل عصاره .نشان داده شده است5جدول 
دار یمعنبر درصد پوسته D3نیتامیانه و ویراز
50پوسته در سطح وزن زان ین میشتریب.بود

ین المللیواحد ب4200انه و یگرم رازیلیم
م ین استروژن، کلسیب.دمشاهده شD3نیتامیو

دارد که دوجويده ایچیارتباط پD3نیتامیو و
بخش .باشدیر گذار میتاثت پوسته یفیکيرو

از یتکامل به استروژن نياستخوان برايمدوالر
م یم مکانسین استروژن باعث تنظیدارد که ا

. )34(شودیه استخوان میکنترل جذب و تجز
يودنوم برادردئپرندهشده توسط مصرفم یکلس

کوله یدروکسیهيد25- 1جذب از لومن به 
یدروکسیه25د از یاز دارد که بایفرول نیکلس
لفا آ1یدروکسیهيد25فرول توسط یکلس

ين فعال سازیا. ه فعال شودیالزدر کلیدروکسیه
ن یندیکالبایسیم رونویهورمون منجر به تنظ

28Dيم ضروریجذب کلسيشود که برایم
ت یش حساسیروژن باعث افزااست.)3(است

کوله یدروکسیهيد25-1يهاهرندیگ
باشند یفرول که ممکن است داخل سلولیکلس

الز یدروکسیهياستروژن با فعال ساز.شودیم
Dنیتامــیال وـفعلــش شکـــیدایث پـباع
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ش جذب یق منجر به افزاین طریشود و از ایم
تیش حساسیاستروژن با افزا.شودیم میکلس

ل ید هورمون باعث تبدیروئیپاراتيهاهرندیگ
الت ید وابسته به آدنیروئید آزاد به پاراتیروئیپارات

يد25يفعال سازيکه براشودیکالز میس
استيضرورالزیدروکسیالفا ه1یدروکسیه
ش یم استروژن بر افزاین اثر مستقیهمچن.)13(

ه یار نازك کلیبسيهالولهم دریبازجذب کلس
.ثابت شده است

ت و ین استروژن با اثر بر استئوکالیعالوه بر ا
ییم نقش بسزایکلسسمیها بر متابولتیاستئوبال

استروژن باعث بلوغ و تکامل.)11(کندیمفا یا
گاه تجمع و یشود که جایها ماستئوبالست

کاهش حال آن که باشد یم میره کلسیذخ
بخش (ها، کانسلوزه استئوکالستیاستروژن تجز

. شودیماستخوان را باعث کال یکورتو) یاسفنج
ت ین کار را با کاهش حساسیاستروژن ا

. کندیفا میاین نواحیخود در ايهارندهیگ

بر صفات تولیدي در مرغهاي مادر گوشتیD3اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین - 4جدول 
)       گرم(افزایش وزن )       به ازاي پرنده در روز/ گرم(توده تخم مرغ  ضریب تبدیل غذایی 

92-84
هفتگی

92-84
هفتگی

92-90
هفتگی

90-88
هفتگی

88-86
هفتگی

86-84
هفتگی

92-84
هفتگی

92-90
هفتگی

90-88
هفتگی

88-86
هفتگی

86-84
هفتگی تیمارها

)کیلوگرم/ میلی گرم(عصاره رازیانه 
3/246 68/47 69/46 32/48 5/47 b 17/48 39/3 ab 48/3 ab 35/3 41/3 a 37/3 0
5/218 46/49 83/48 90/48 3/50 a 77/49 28/3 a 33/3 a 34/3 23/3 b 25/3 50
6/144 18/47 95/44 64/46 8/48 ab 31/48 46/3 b 33/3 b 52/3 35/3 ab 37/3 100

54/53 80/0 26/1 15/1 86/0 08/1 053/0 099/0 080/0 055/0 072/0 SEM

)  کیلوگرم/ واحد بین المللی( D3 ویتامین
7/277 36/48 02/47 09/49 8/48 43/48 36/3 45/3 31/3 33/3 35/3 0
0/114 18/47 84/45 45/47 0/48 41/47 45/3 57/3 44/3 39/3 42/3 3500
5/217 79/48 61/47 32/47 8/49 41/50 33/3 43/3 45/3 28/3 23/3 4200

54/53 80/0 26/1 15/1 86/0 08/1 053/0 099/0 080/0 055/0 072/0 SEM

D3ویتامین×عصاره رازیانه 

8/277 2/46 ab 4/45 92/46 ab 87/45 64/46 51/3 ab 58/3 46/3 b 54/3 b 47/3 0×0
6/205 7/48 a 5/48 94/49 a 98/47 41/48 29/3 a 29/3 20/3 ab 36/3 ab 34/3 0×3500
6/255 1/48 a 1/46 09/48 ab 81/48 50/49 38/3 a 56/3 38/3 ab 32/3 ab 29/3 0×4200
2/222 2/50 a 6/49 71/50 a 44/51 32/49 223a 26/3 19/3 a 15/3 a 29/3 50×0
3/233 5/49 a 76/4 59/50 a 54/50 11/49 30/3 a 43/3 24/3 ab 23/3 a 30/3 50×3500
0/200 6/48 a 1/49 42/45 ab 00/49 87/50 33/3 a 29/3 57/3 ab 33/3 ab 18/3 50×4200
3/333 6/48 a 0/46 64/49 a 34/49 36/49 34/3 a 52/3 27/3 ab 29/3 ab 29/3 100×0
7/96- 32/4 b 2/41 93/41 b 47/45 71/44 75/3 b 99/3 89/3 b 59/3 b 62/3 100×3500
2/197 6/49 a 5/47 44/48 a 60/51 87/50 29/3 a 44/3 39/3 a 18/3 a 20/3 100×4200

84/92 39/1 18/2 00/2 49/1 87/1 092/0 172/0 139/0 095/0 125/0 SEM

P-value اثرات
400/0 137/0 120/0 375/0 104/0 528/0 087/0 105/0 238/0 105/0 441/0 عصاره
119/0 362/0 608/0 496/0 356/0 166/0 300/0 583/0 398/0 356/0 187/0 ویتامین
192/0 044/0 321/0 035/0 083/0 482/0 016/0 179/0 020/0 038/0 420/0 ویتامین×عصاره
196/0 666/0 340/0 317/0 321/0 928/0 396/0 242/0 158/0 491/0 983/0 خطی

729/0ودرجه د 053/0 066/0 328/0 058/0 266/0 041/0 071/0 346/0 045/0 207/0
).>05/0P(هر ستون با حرف غیر مشابه داراي اختالف معنی داري هستند هايمیانگین
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ت از ن با ممانعیکمبود استروژن همچن
ساخت يگاههایها که جاتیتجمع استئوس

يبازسازاستئوبالست هستند باعث تداخل در 
با توجه به نکات . )26،36(شودیاستخوان م

دگی یچیتوان به پیگفته شده در قسمت فوق م
برد ین عوامل وجود دارد پین ایکه برابطه اي
برهمکنش .داردمطابقت ش ین آزمایج ایکه با نتا

م از روده یش جذب کلسیمار باعث افزایتن دو یا

بر خصوصیات پوسته در مرغهاي مادر گوشتیD3اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین - 5جدول 
)سانتیمترمربع/میلی گرم(وزن پوسته به واحد سطح (%)پوسته 

کل 
دوره

92
هفته

88
هفته

کل
دوره

92
هفته

88
هفته تیمارها

)کیلوگرم/میلی گرم(عصاره رازیانه 
87/78 88/78 89/78 95/8 03/9 97/8 0
01/79 70/79 39/78 06/9 08/9 90/8 50
30/78 98/77 65/78 00/9 94/8 95/8 100

913/0 27/1 05/1 089/0 165/0 122/0 SEM

)  کیلوگرم/ واحد بین المللی( D3 ویتامین
61/77 18/78 12/77 09/9 01/9 74/8 0
84/78 23/78 47/79 91/8 87/8 07/9 3500
73/79 17/80 34/79 02/9 17/9 01/9 4200

913/0 27/1 05/1 089/0 165/0 122/0 SEM

D3ویتامین×عصاره رازیانه 

17/76 37/77 07/75 06/9 ab 89/8 41/8 0×0
49/79 76/79 26/79 76/8 b 08/9 09/9 0×3500
94/80 53/79 33/82 07/9 ab 13/9 41/9 0×4200
76/78 59/80 97/86 16/9 ab 24/9 73/8 50×0
70/78 53/77 91/79 80/8 b 72/8 12/9 50×3500
57/79 99/80 29/78 33/9 a 28/9 85/8 50×4200
91/77 58/76 32/79 16/9 ab 90/8 07/9 100×0
32/78 39/77 24/79 16/9 ab 83/8 00/9 100×3500
66/78 98/79 39/79 67/8 b 10/9 79/8 100×4200

58/1 21/2 83/1 154/0 287/0 212/0 SEM

P-value اثرات
845/0 642/0 946/0 677/0 835/0 919/0 عصاره
285/0 470/0 238/0 375/0 463/0 153/0 ویتامین
671/0 757/0 194/0 040/0 790/ 080/0 ویتامین×عصاره
666/0 624/0 876/0 722/0 707/0 910/0 خطی
705/0 427/0 774/0 425/0 645/0 697/0 درجه دو

).>05/0P(هر ستون با حرف غیر مشابه داراي اختالف معنی داري هستند هايمیانگین
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ها و م در استخوانیش تجمع کلسیو افزا
م خون یزان کلسیش مین باعث افزایهمچن

شیمنجر به افزاتواندیکه مشودمی) 6جدول (
.دوساخت پوسته شيالزم برامیکلس

گرم در یلیم50انه به یش عصاره رازیافزا
رنگ زرده شاخص ش یره باعث افزایلوگرم جیک

نشان ج ینتا).6جدول (شد24/6به 01/6از 
رنگ شاخص انه بر یدهد که اثر عصاره رازیم

) افزایش و سپس کاهش(ک اثر درجه دو یزرده 
ش عصاره به یکه با افزانیایعنیبوده است 

.افتیرنگ زرده دوباره کاهش 100سطح 
گزارش کردند که )28(رنمانسون و یراب

ید چربیتوليک کبد برایاستروژن باعث تحر
زرده یش چربیق افزایشود و از طریزرده م

ش یگرم باعث افزایلیم50ممکن است در سطح 
ر یدر مورد غیگزارش. رنگ زرده شده باشد

ل ید تشکیشا.ن اثر وجود نداردیبودن ایخط
دادن مانع نشانره یگر جیکمپلکس با مواد د

از ین برخیهمچن.ه باشدات عصاره شدیخصوص
رنگ زرده ایجاديران  گزارش کردند براگپژوهش

ه فیاسترهادینوئیتول ها و بتاکارید گزانتوفیبا
ه شدن باعث بروز رنگ در زرده فیشوند و استر

ه شدن عالوه بر فیاستريشود حال آنکه برایم
که ) 15،33، 6(از استینیرنگدانه ها به چرب

بر سوخت و ریتاثتواستروژن با یا فیاستروژن 
گ زرده اثر گذاشته تواند بر رنیمیسازچرب

رنگدانه که ن نشان داده شده استیهمچن. باشد
د تکه تکه یقبل از جذب از لومن باشده ياستر

ين ممکن است سطح باالیم شود بنابرایا تقسی

ت جذب یقابلبریسم چربیاستروژن با متابول
.)33، 15، 6(اثر گذاردیرنگاستر

سرممیفسفر و کلس
جدول(م یکلسغلظت انه بر یر عصاره رازیاثت

يمرغها.)>05/0P(دار بودیپالسما معن) 6
گرم یلیم100يحاويره هایه شده با جیتغذ
م سرم را نشان یکلسغلظتن یشتریانه بیراز

ش نشان ین آزمایج این نتایهمچن.دادند
اثر يداراD3ن یتامیانه و ویکه عصاره رازدهد یم

ن یتامیحذف و.م پالسما هستندیبر کلسمتقابل
D3م سرم شده و اثر یره باعث کاهش کلسیاز ج

عصاره .باشدیممنفی یک اثر خطیعصاره 
ر یبر فسفر پالسما تاثD3ن یتامیانه و ویراز
ان یطور که در باال بهمان. نداشتيداریمعن

الز یدروکسیهيسازانه با فعالیرازشد عصاره 
D3ن یتامیباعث بوجود آمدن شکل فعال و

يم از مجرایش جذب کلسیشود که باعث افزایم
م سرم یزان کلسیجه میدر نتو شود یمیگوارش
م ین کلسیانگیسه میبر مقایبا نگاه. رودیباال م
ره یاز جD3چنانچه ، 6ذکر شده در جدول سرم 

7/25به 9/26م سرم از یزان کلسیحذف شود م
دهد یو نشان مهدیرستر یلیگرم در دسیلیم

جذب يدر اثر گذارD3ن یتامیکه چگونه و
.استموثر م یکلس

يجوجه درآور
بر D3ن یتامیسطوح مختلف عصاره و و

جوجه .)7جدول (اثري نداشتيجوجه درآور
از جملهیدر پرندگان تحت عوامل فراوانيدرآور

ت پوسته یفیه و کیپ، سن گله، تغذیژنوت
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در )5(بوزکورت و همکاران. گیردیمقرار 
ره که یبا افزودن چند نوع عصاره به جیشیآزما
درصدکه انه هم بود مشاهده کردندیرازيحاو

قابل ارسال به يتخم مرغهايجوجه درآور

حال آنکه،قرار گرفتریتاثتحت یجوجه کش
يبر جوجه درآوريداریر معنیعصاره ها تاثن یا

ن یاج یبا نتابارور نداشت که يتخم مرغها
.ش مطابقت داردیآزما

سفر پالسما در مرغهايفبر خصوصیات کیفی تخم مرغ و کلسیم و D3ف عصاره رازیانه و ویتامین اثر سطوح مختل-6جدول 
مادر گوشتی

فسفر پالسما
)لیتردسی/ میلی گرم(

کلسیم پالسما
)لیتردسی/ میلی گرم(

وزن 
مخصوص   

وزن 
مخصوص        

وزن 
مخصوص

رنگ 
زرده

هفته92 هفته92 کل دوره هفته92 هفته88 هفته92 تیمارها
)کیلوگرم/میلی گرم(عصاره رازیانه  

34/7 68/26 b 07/1 06/1 07/1 01/6 b 0
25/7 98/26 b 07/1 07/1 08/1 44/6 a 50
30/7 67/27 a 07/1 06/1 08/1 07/6 b 100
160/0 196/0 0007/0 0013/0 0007/0 114/0 SEM

)  کیلوگرم/ واحد بین المللی( D3 ویتامین
38/7 86/26 07/1 06/1 07/1 24/6 0
32/7 22/27 07/1 06/1 08/1 14/6 3500
20/7 20/27 07/1 07/1 08/1 14/6 4200
160/0 196/0 0007/0 0013/0 0007/0 114/0 SEM

D3ویتامین×عصاره رازیانه 

35/7 7/25 b 07/1 06/1 07/1 94/5 0×0
14/7 9/26 a 07/1 06/1 08/1 00/6 0×3500
54/7 3/27 a 07/1 07/1 08/1 11/6 0×4200
38/7 3/27 a 07/1 07/1 08/1 55/6 50×0
28/7 9/26 a 07/1 06/1 08/1 33/6 50×3500
09/7 6/26 ab 07/1 07/1 08/1 44/6 50×4200
42/7 4/27 a 07/1 06/1 08/1 22/6 100×0
54/7 8/27 a 07/1 07/1 08/1 11/6 100×3500
96/6 5/27 a 07/1 07/1 09/1 88/5 100×4200
277/0 340/0 0011/0 0023/0 0011/0 198/0 SEM

P-value اثرات
916/0 010/0 450/0 950/0 726/0 034/0 عصاره
713/0 373/0 469/0 399/0 220/0 806/0 ویتامین
517/0 045/0 172/0 894/0 172/0 733/0 ویتامین×عصاره
858/0 003/0 295/0 860/0 497/0 735/0 خطی
710/0 497/0 485/0 794/0 684/0 011/0 درجه دو

).>05/٠P(هر ستون با حرف غیر مشابه داراي اختالف معنی داري هستند هايمیانگین
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افزودنکه ش نشان دادین آزمایج اینتا
باعث بهبود D3ن یتامیانه به همراه ویعصاره راز

پس از تولک بري از سنيدرصد تخم گذار
يمکمل سازکه ، در حالیشدهفتگی 92-84

باعثبه تنهایی احتماال انه یرازره با عصاره یج
شیافزا. شودمیدفرمه يکاهش تخم مرغها

ز ینسرمم یکلسغلظت رنگ زرده، وزن پوسته و 
ج ینتا. ر قرار گرفتندیتحت تاثکه بودند یصفاتاز

جوجه درآوري مرغهاي مادر گوشتیD3ن اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامی- 7جدول 
(%)هچ تخم مرغهاي  بارور(%)هچ تخم مرغهاي قابل ارسال به جوجه کشی 

92-86
هفتگی

92-91
هفتگی

90-89
هفتگی

87-86
هفتگی

92-86
هفتگی

92-91
هفتگی

90-89
هفتگی

87-86
هفتگی تیمارها

)کیلوگرم/میلی گرم(عصاره رازیانه 
53/88 20/85 44/88 94/91 31/84 37/80 65/84 90/87 0
22/87 73/82 40/89 54/89 57/83 31/79 12/84 28/87 50
64/87 79/87 42/87 71/87 06/82 20/83 25/81 73/81 100

39/2 68/4 19/2 27/3 60/2 63/4 30/2 44/3 SEM

)  کیلوگرم/ واحد بین المللی( D3 ویتامین
51/87 31/84 22/89 00/89 74/80 23/77 91/82 08/82 0
38/87 81/82 55/87 77/91 97/83 46/79 68/83 76/88 3500
38/88 33/88 39/88 40/88 19/85 09/86 33/83 16/86 4200
39/2 68/4 19/2 27/3 60/2 63/4 30/2 44/3 SEM

D3ویتامین×عصاره رازیانه 

19/83 82/76 74/84 01/88 79/77 25/68 32/82 79/82 0×0
38/91 98/86 95/89 22/97 36/87 10/83 50/87 50/91 0×3500
96/91 41/92 13/91 34/92 79/88 69/90 07/85 60/90 0×4200
60/89 57/87 38/93 85/87 86/86 83/83 73/89 03/87 50×0
00/84 47/76 12/84 42/91 46/79 72/71 70/78 96/87 50×3500
07/88 15/84 72/90 34/89 40/84 41/82 94/83 85/86 50×4200
74/89 54/88 54/89 13/91 57/77 63/79 66/76 41/76 100×0
08/88 39/86 37/89 48/88 21/86 79/84 11/86 74/87 100×3500
11/85 46/88 34/83 53/83 40/82 19/85 99/80 03/81 100×4200
51/4 13/8 80/3 67/5 50/4 04/8 00/4 97/5 SEM

P-value اثرات
910/0 750/0 815/0 613/0 794/0 836/0 520/0 383/0 عصاره
972/0 736/0 908/0 685/0 457/0 403/0 939/0 399/0 ویتامین
495/0 703/0 238/0 818/0 322/0 475/0 175/0 897/0 ویتامین×عصاره
757/0 733/0 717/0 332/0 508/0 716/0 289/0 212/0 خطی
756/0 515/0 616/0 888/0 947/0 653/0 727/0 603/0 درجه دو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 20

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-214-fa.html


31....................................................................................................................................1392بهار و تابستان / 7شماره / مچهارسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

نشان داد که استفاده از عصاره پژوهشن یا
سن ره در یگرم در جیلیم100انه تا یراز

)هفتگی84-92(استفاده شده در این آزمایش 
با توجه . نداشتبر عملکرد پرنده یچ اثر منفیه

در ممیلی گر50سطح به نتایج بدست آمده
واحد بین المللی 3500عصاره رازیانه و کیلوگرم 

نه از یبه عنوان سطح بهD3کیلوگرم  ویتامین در
.شودمیشنهاد یپينظر اقتصاد

و قدردانیتشکر
ک روزه قطره یاز شرکت مرغ مادر و جوجه 

خ ی، قاسم مشارخ پویر مشایان امیآقاوطال نوشهر 
حسن زاده و ی، محمد تقییفاصي، مهدینیحس
ن یخاطر تامه بن شرکت یپرسنل محترم ایتمام
و تشکر مانه یصمو مالی یقاتیتحقيفضا

.شودیمیقدردان
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Effect of Different Levels of Fennel Extract and Vitamin D3 on Post Molt
Broiler Breeder Performance

Mohammad Kazemi-Fard1, Hassan Kermanshahi2 and Mansour Rezaei3

Abstract
A factorial arrangement with three levels (0, 50 and 100 mg/kg of diet) of fennel extract

(FE) and three levels (0, 3500 and 4200 IU/kg of diet) of Vitamin D3 (VitD3) was carried
out with 360 Ross 308 broiler breeders after molting (84 - 92 weeks). Broiler breeders were
weighed at 18 weeks after molting (82 weeks of age) and then randomly distributed into 36
pens with a similar mean body weight. Each pen consisted of 10 hens and 1 rooster. The
birds received experimental diets during 84-92 weeks of age. Performance data were
recorded daily and egg quality traits were recorded every 4 weeks. To determine the
settable hatch and fertile hatch eggs, eggs collected three times a week and incubated for 21
days. Four blood samples were taken from each pen to assay serum calcium and
phosphorus concentration at the end of the experiment. Fennel extract supplementation to
breeder diet significantly decreased deformed eggs and increased yolk color index and
serum calcium. There were significant interactions between FE and Vit D3 levels for egg
production, egg mass, feed conversion ratio, shell weight and serum calcium. The results of
this experiment showed that incorporation of 50 mg/kg FE and 3500 IU/kg Vit D3 to the
diet exhibit beneficial effects without any adverse effect on productive performance.

Keywords: Fennel extract, Vitamin D3, Embryonic mortality, Hatchability, Broiler breeder
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