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چکیده
گذار تجاري، تخمهايمرغبر عملکرد ،مرغخمهاي تگذاري و برخی ویژگیبتاآگونیست تیوفیلین بر تخممنظور بررسی اثربه

هر کیلوگرم وزن بدن، تغذیه و در آزمایشی با طرح گرم تیوفیلین به ازاي، یک، سه و پنج میلی)شاهد(صفر هاي با سطوح جیره
ها با آزمون مقایسه میانگین.، با چهار تیمار و سه تکرار به مدت پنجاه روز بررسی شدندتصادفیکامال 

ها شد گذاري مرغنتایج نشان داد استفاده از تیوفیلین در جیره سبب افزایش تخم. اي انجام گرفتچند مشاهدهکرامر- یکتو
)05/0≤P(،گرم تیوفیلین بیشتر از دیگر تیمارها ها، ارتفاع سفیده و زرده در سطح پنج میلیمرغچنین وزن و اندازه تخمهم

دار داشت م تیمارهاي آزمایشی تیوفیلین، شاخص رنگ زرده نسبت به شاهد کاهش معنیدر تما).P≥05/0(افزایش نشان داد 
)05/0≤P .(دار گرم تیوفیلین، نسبت به شاهد کاهش معنیقطر زرده در تیمار سه میلی)05/0≤P(و سفیده و واحد هانشان داد

نتایج ). P≥05/0(سبت به گروه شاهد افزایش نشان داد گرم تیوفیلین در جیره را استفاده نمودند، نی که یک میلیهایمرغتخم
گذاري و بهبود برخی گذار موجب افزایش تخمتخمهايمرغنشان داد که افزودن تیوفیلین به جیره در دوره پایانی تولید 

ها در مرغندازه تخمگرم و بیشترین افزایش وزن و اگذاري در سطح سه میلیها شد که باالترین عملکرد تخممرغهاي تخمویژگی
.گرم تیوفیلین مشاهده شدسطح پنج میلی

مرغگذار،  خصوصیات تخمتخمهايمرغگذاري، آدرنرژیک، تیوفیلین، عملکرد تخمبتا: هاي کلیديواژه

مقدمه
اي بـراي  رشد جمعیت کره زمین و دالیل اقتصادي انگیزه

بـاروري  گذاري و افزایش سرعت تخمگران است تا با پژوهش
، بـه یـاري   -محسور می شـود حلقه آغازین در چرخه رشدکه 

هاي مـوثر بـر   بر همین اساس، سازه.دهندگان بپردازندپرورش
مرغ در صنعت پـرورش پرنـدگان اهلـی،    ترکیبات و اندازه تخم

-هـاي هورمـونی  در مورد نقش پیام. اهمیت بسیار زیادي دارد
نجام شده اسـت  هاي مختلفی اریزي پژوهشعصبی بر تخمک

هـاي محـور   نقـش هورمـون  شـدن  که بـه روشـن  ) 22،19،8(
ها در تنظیم اعمال تخمـدان در  گوناد-هیپوفیز-هیپوتاالموس
ــدگان و  ــرهپرن ــایر مه ــزداران تخــمس ــذار و نی ــر گ ــات اث اثب

ــاتکوالمین ــاکـ ــازي 1هـ LHو GnRHدر کنتـــرل و آزادسـ
کردنـد  گـزارش ) 8(ابید و همکاران ). 7،8،19(شده است منجر

بـه  هاي طبیعـی کاتکوالمینکه 3نفرینو اپی2نفرینکه نوراپی
هـاي آدرنرژیـک تخمـدان بـر     از طریق گیرنـده شمارمی روند

گـذار تـاثیر   تخـم هـاي مـرغ ریزي موفولوژي و سرعت تخمک
در تخمدان پرندگان هماننـد پسـتانداران، فیبرهـاي    . گذارندمی

هـاي  ارد و فولیکـول بسیاري وجود د5و کلینرژیک4آدرنرژیک
تخمدانی سرشار از تارهاي عصـبی کاتکوالمینرژیـک هسـتند    

ــا پیشــرفت رشــد فولیکــول ،)8،11( ، هــاآنهــا و بلــوغ کــه ب
6هاآگونیستبتاآدرنرژیک). 20،4(یابد رسانی افزایش میعصب

هـا  ترکیباتی هستند که از لحاظ ساختمانی مشابه کـاتکوالمین 
هاي بتـا فعـال   با اتصال به گیرندههاآن،)3(به شمار می روند

دنـوزین مونوفسـفات حلقـوي    شده و سبب افـزایش سـاخت آ  
تـرین اثـر ایـن ترکیبـات،     مهـم ،)23(شـوند  پیامبر ثانویه مـی 

هاي اسکلتی همراه بـا کـاهش چربـی    افزایش پروتین ماهیچه
F1هاي آدرنرژیک بـر فولیکـول   نقش آگونیست). 5،22(است 

نقش اعصاب آدرنرژیک در انقبـاض  ریزي و در تسهیل تخمک
و انبساط عضالت صاف اویـداکت و انتقـال تخـم در دسـتگاه     

). 8،20(ها، اثبات شده است تولید مثل ماده
هاي آدرنرژیک در اویداکت و با توجه به وجود گیرنده

سازي و نقش اعصاب آدرنرژیک در استرویید) 8،20(تخمدان 
، یک 7تیوفیلینبررسی اثريدربارهاین پژوهش ،)8(

گذار به تخمهايمرغگذاري ، بر تخم8آگونیستآدرنرژیکبتا
منظور استفاده از ترکیبات طبیعی داراي این مواد، در بهبود 

تیوفیلین، آلکالوئید .  مرغ، انجام شدهاي تخمویژگی
که از گیاه چاي استخراج شده و باشدمیرنگ ي بیکریستاله

است که 10فنلیکترکیبات پلیدارايو 9آمیناتانولیک فنیل
).14،10(شود محسوب می11آنتاگونیست نیرومند آدنوزین

هامواد و روش
ــداد  ــم120تعـ ــرغ تخـ ــه مـ ــویهقطعـ ــذار سـ ــايگـ هـ

گـرم  1650هفتگی، با میانگین وزن 84در سن w-36الین-
گذار تجـاري واقـع در شهرسـتان نکـا، بـه     از یک مزرعه تخم

ی انتخاب و به چهار تیمـار آزمایشـی اختصـاص    صورت تصادف
، بـا ده پرنـده در نظـر    )قفـس (براي هر تیمار سه تکرار . یافتند

گـرم  ، یـک، سـه و پـنج میلـی    )شـاهد (مقدار صفر . گرفته شد
تهیـه شـده از شـرکت    (درصد 8/99تیوفیلین با درصد خلوص 

بـه ازاي هـر کیلـوگرم وزن بـدن، در     ) داروسازي دکتر عبیدي
. هاي تیمارهاي آزمایشـی افـزوده شـد   به جیرهاه روزپنجطول 

ــا انــدازه  50×48×50هــاي هــر پــنج پرنــده در یــک قفــس ب
جیره مصرفی پرندگان بر اساس . شدندمتر نگهداري میسانتی

تنظـیم  w-36الیـن -گذار سویه هايهاي مرغ تخمنیازمندي
براي . گرم بود110مصرف دان روزانه هر مرغ ). 1جدول (شد 

1- Catecholamines 2- Norepinephrine 3- Epinephrine 4- Adrenergic
5- Cholinergic 6- Beta Adrenergic Agonists 7- Theophylline 8- Beta Adrenergic Agonist
9- Phenylethanol amine 10- Polyphenollic 11- Adenosine

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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متـر دانخـوري در   سانتی48نج مرغ، یک آبخوري نیپل و هر پ
دماي(پرندگان در شرایط کنترل شده محیطی . شدنظر گرفته 

Cº23-19 ( سـاعت  10ساعت روشـنایی و  14و برنامه نوري
.شدندتاریکی نگهداري می

صورت تصادفی براي مرغ به روزانه از هر تکرار، دو تخم
مرغ، وزن پوسته، طول وزن تخم(مرغ هاي تخمبررسی ویژگی

هاوواحدمرغ، ضخامت پوسته، ارتفاع و و عرض تخم
) سفیده و زرده، ارتفاع، قطر و شاخص رنگ زرده pH،1سفیده

.شدانتخاب 
تولیدي هر هايمرغگذاري، با شمارش روزانه تخمدرصد تخم

هر تیمار به صورت درصد هايمرغتیمار و تقسیم آن بر تعداد 
. سبه شدمحا

هاي خالی شده، در ها، پوستهمرغپس از شکستن تخم
هاآنساعت خشک شده و ضخامت 24به مدت Cº23دماي

001/0با دقت 2در سه نقطه با استفاده از یک میکرومتر
ضخامت و میانگین این سه قسمت گیري متر، اندازهمیلی

ها و غمروزن تخم. مرغ در نظر گرفته شدنهایی پوسته تخم
گرم، 01/0پوسته با استفاده از یک ترازوي دیجیتال با دقت

طول و عرض، ارتفاع سفیده و زرده و . دعمل آمگیري بهاندازه
pHسفیده و زرده با pHو3ها، با کولیسمرغقطر زرده تخم

سنج گیري و شاخص رنگ زرده با استفاده از رنگاندازه4سنج
. شدتعیین 5چشمی

مرغ عرض تخم[مرغ با استفاده از فرمول ل تخمشاخص شک
)cm(مرغ تقسیم بر طول تخم)cm(×100[گیري شداندازه .

تقسیم بر )mm(ارتفاع زرده [شاخص زرده، بر اساس فرمول 
.محاسبه شد]mm(×100(قطر زرده 

:با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد) 10(واحد هاو سفیده 
)]37/0W×7/1(-57/7+H[Log100=HU

) مترمیلی(ارتفاع سفیده : Hواحد هاو، : HUکه در این فرمول
. بود) گرم(مرغ وزن تخم: Wو 

ها در قالب طرح کامال تصادفی چند در پایان آزمایش، داده
تجزیه SASافزار و با استفاده از نرمGLMاي با رویه مشاهده
کرامر -نه توکیها با آزمون چندگامقایسه میانگین). 22(شدند 

در مدل اثرات تیمار، . درصد انجام گرفت5در سطح آماري 
و اثر متقابل ) نسبت به روز آغاز آزمایش(گذاري زمان تخم

اثرات ثرات قفس و خطاي آزمایش اثر ثابت و ا، هاآنبین 
صورت زیر مدل آماري طرح به. مانده در نظر گرفته شدندباقی
:بود

Yijmk = µ + Ti +Hm + e ij + εimjk
Yijk : مشاهدهkاز تکرارjو تیمارiدر فاصلهm

µ :میانگین
Ti :راثر تیما

Hm :شروع آزمایشگذاري از روزفاصله روز تخم
eij :قفساثر تصادفی ،εimjk :ماندهاثر خطاي باقی.

مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم از خوراك مقادیر زیر را 
المللی، کوله واحد بینA،9000ویتامین: نمودتامین می

واحد E ،18المللی، ویتامینواحد بین2000کلسیفرول، 
B ،015/0میاي گرم، ویتامینk ،4المللی، ویتامین بین

گرم، میلی1، فوالسین، گرممیلی15/0گرم، بیوتین، میلی
گرم، میلی25، پانتوتنیک اسید، گرممیلی30نیاسین، 

، گرممیلی6/6، ریبوفالوین، گرممیلی9/2پیرودوکسین، 
مکمل معدنی در هر کیلوگرم از خوراك . گرممیلی8/1تیامین، 

H2O5،10)سولفات مس(مس: نمودمقادیر زیر را تامین می
سولفات (، آهنگرممیلی99/0، )یدات کلسیم(، یدگرممیلی

99، )اکسید منگنز(، منگنزگرممیلیH2O7،50) نآه
اکسید (، رويگرممیلی2/0، )سدیم سلنیت(، سلنیومگرممیلی
.گرممیلی84، )روي

w-36الین-هايگذار سویههاي مرغ تخممواد خوراکی جیره و نیازمندي-1جدول 
Table 1. Ingredient composition of experimental diet and nutrient recommendations of Hy-Line W36 laying hens

درصداجزاي جیره
40دانه ذرت

20کنجاله سویا
33/4روغن سویا
85/17دانه گندم

5سبوس گندم
11/10پودر صدف

63/1دي کلسیم فسفات
32/0نمک خوراکی
1جوش شیرین
25/0مکمل معدنی

25/0مکمل ویتامینی
2800)کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم

56/14خام، درصدپروتئین
3/4کلسیم، درصد

39/0فسفر قابل دسترس، درصد
17/0سدیم، درصد

37/0متیونین، درصد
62/0سیستیین، درصد+ متیونین 

74/0لیزین، درصد
57/0تریونین، درصد

1- Haugh unit 2- Micrometer 3- Caliper
4- pH meter 5- Yolk color fan
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بحث نتایج و 
هـاي  هاي گروههاي آماري و مقایسه میانگیننتایج بررسی
نتایج . نمایش داده شده است2ش در جدول تیماري این پژوه

گذاري پرندگان، در هر پژوهش حاضر نشان داد که درصد تخم
و ) P≥05/0(دار داشـت  سـه سـطح تیـوفیلین، افـزایش معنـی     

گــرم تیــوفیلین بــود بیشــترین افــزایش، در ســطح ســه میلــی
)05/0≤P .(  گـذازي، بـا افـزایش سـطح     اثر تیوفیلین بـر تخـم

کــه پاســخ بــه ه بــه ایـن بـا توجــ . درف کــاهش نشــان دامصـ 
آگونیسـت، طـی تحریـک شـدید از     هاي بتاآدرنرژیـک محرك

یابـد  ، کـاهش مـی  1هاطریق کم شدن و تنظیم کاهشی گیرنده
ــوفیلین    ،)16،5( ــدید تی ــوالنی و ش ــرف ط ــال دارد مص احتم
هاي بتا و ، سبب کاهش حساسیت گیرنده)محرك بتاآگونیست(

زمـان بـا افـزایش سـطح     گـذاري، هـم  کمتر شدن روند  تخـم 
بر اساس نتـایج آمـاري، اثـر تیـوفیلین بـر      . مصرف  شده باشد
مـرغ  مرغ، ارتفاع و واحـد هـاو سـفیده تخـم    اندازه و وزن تخم

ــی ــود معن ــفیده  ). P≥05/0(دار ب ــاع س ــژوهش ارتف ــن پ در ای
گرم تیوفیلین، در مقایسه با مرغ تیمارهاي یک و پنج میلیتخم

کـه  بـه دلیـل آن  ). P≥05/0(داد تیمار شـاهد افـزایش نشـان   
،)18(شـوند  هاي اصلی سفیده در اویداکت ساخته مـی ینئپروت

ممکن است افـزودن بتاآگونیسـت تیـوفیلین بـه جیـره باعـث       
افــزایش وزن و فعالیــت تخمــدان و در نتیجــه افــزایش تولیــد 

.فیده و ارتفاع سفیده شده باشدهاي سینئپروت
را بر L-Dopaاثر )19(و همکاران پرساددر پژوهشی 

هاآنهاي یافته،کردندهاي ژاپنی بررسی وزن تخم بلدرچین
سبب افزایش اندازه و وزن تخم L-Dopaنشان داد تغذیه 

ها، همچنین افزایش وزن تخمدان و اندازه بلدرچین
هاي پژوهش این بخش از یافته. هاي تخمدانی شدفولیکول

، هماهنگ )19(ن حاضر با نتایج آزمایش پرساد و همکارا
.است

اثر افزودن چاي سبز را به جیره بر کیفیت ) 2(الحرتی 
مرغ بررسی و گزارش نمود که افزودن چاي سبز موجب تخم

ها شد، اما او اثر مرغافزایش ارتفاع زرده و سفیده تخم
. و سفیده مشاهده نکردداري از چاي بر واحد هامعنی

هشی اثر پودر چاي سبز را در پژو) 6(همچنین بیسواز و واکتیم 
بررسی و گزارش کردند که مرغبر عملکرد و کیفیت تخم

در جیره، واحد هاو و ضخامت %) 3(سطوح پایین چاي سبز 
، نیز اثر )1(ابدو و همکاران . ها را بهبود دادمرغسفیده تخم

مرغ بررسی چاي سبز و عصاره آبی آن را بر کیفیت تخم
عالم شد که  افزودن چاي سبز و اهاآندر گزارش ،کردند

ها و افزایش مرغعصاره آبی آن، موجب کاهش سفیده تخم
که تیوفیلین از چاي استخراج با توجه به این. شاخص زرده شد

با ) 2(و الحرتی) 6(هاي بیسواز و واکتیمشود، گزارشمی
هاي پژوهش حاضر در مورد تاثیر تیوفیلین بر ارتفاع یافته

که با نتیجه ابدو و همکاران درحالی،استسفیده هماهنگ
. مطابقت ندارد

دار بوددر پژوهش حاضر، اثر تیوفیلین بر ارتفاع زرده معنی

)05/0≤P(،دار با الف معنیاما اثر آن بر شاخص زرده اخت
رسد که تیوفیلین مصرفی سبب به نظر می،گروه شاهد نداشت
سازهاي زرده در جگر و افزایش ارتفاع و افزایش تولید پیش

اندازه زرده در تیمارهایی که غلظت بیشتري از تیوفیلین را 
اثر تیوفیلین بر ارتفاع زرده با . دریافت کرده بودند، شده باشد

.نتیجه پژوهش الحرتی هماهنگ است
ي همـه هايمرغو سفیده تخمدر پژوهش حاضر واحد ها

اما ایـن  ،فیلین، افزایش نشان دادي تیوکنندههاي مصرفگروه
گرم تیوفیلین، با گروه شاهد اختالف اثر تنها در تیمار یک میلی

بر اساس نتـایج ایـن پـژوهش، بـا     ). P≥05/0(دار داشت معنی
ها در پرندگان گـروه  مرغوجودي که ارتفاع سفیده و زرده  تخم

گـرم تیـوفیلین نسـبت بـه تیمـار شـاهد، بـه        تیماري پنج میلی
و سـفیده در  اما واحد هـا ،دار بیشترین بوده استت معنیصور

، را )گـرم یک میلـی (پرندگانی که کمترین سطح تیوفیلین تخم 
ایــن نتیجــه ،)P≥05/0(دریافــت کردنــد، بیشــتر بــوده اســت 

تواند به دلیل افزایش ارتفـاع زرده و فشـرده شـدن سـفیده     می
. باشدمرغمرغ و در پی آن کاهش واحد هاو سفیده تخمتخم

ها در تیمار سه مرغدر این پژوهش قطر زرده تخم
دار گرم تیوفیلین، در مقایسه با تیمار شاهد، کاهش معنیمیلی

ها در مرغهمچنین شاخص رنگ زرده تخم،)P≥05/0(داشت 
ي تیوفیلین، در مقایسه با تیمار هر سه گروه مصرف کننده

با توجه ). 2جدول) (P≥05/0(دار نشان داد شاهد کاهش معنی
هاي ها، میسلاي از ریزدانهمرغ، مجموعهکه زرده تخمبه این

هاي کروي است، که این چگالی و پروتینهاي کملیپوپروتین
شاید کاهش ،)15(هاي بزرگی قرار دارند ساختارها درون کره

هاي کرهيمرغ، سبب کاهش اندازهها، در زرده تخمچربی
تواند سبب هاي زرده میکاهش چربییزمنظم و قطر زرده و ن

.رنگ شدن زرده شده باشدکم
هاي آماري نشان داد که اثر تیوفیلین بر ضخامت بررسی

ها مرغسفیده و زرده تخمpHو وزن پوسته، شاخص و 
زرده pHهرچند که وزن و ضخامت پوسته و ،دار نبودمعنی
. شان دادها در تیمارهاي آزمایشی روند کاهشی نمرغتخم

ها بر کاتابولیسم آگونیستبا توجه به اثر بتاآدرنرژیک
توانند موجب ها و تولید اسیدچرب، این ترکیبات میچربی

و 4، استواستات3، استن2افزایش تولید اجسام کتونی
بر این اساس، ،)17(شوند ، در جگر 5بتاهیدروکسی بوتیرات

تواند به میزرده در تیمارهاي آزمایشی، pHروند کاهشی
ها و دلیل اثر بتاآگونیست تیوفیلین بر سوخت و ساز چربی

.تولید اجسام کتونی باشد
یک هورمون موثر در تامین که اهمیت نقش استروژن 

ها و و اثر منفی افزایش سن مرغاستمرغکلسیم پوسته تخم
هاي مرغ در پژوهشها بر کیفیت پوسته تخممرغاندازه تخم

رسد افزایش نظر میبه). 13(ار شده است گوناگون آشک
ها در این پژوهش سبب مرغگذاري و اندازه تخمعملکرد تخم

در این پژوهش امکان بررسی ،کاهش وزن پوسته شده باشد
.مرغ نبودو پوسته تخمهاي پرندگانکلسیم استخوان

1- Down Regulation 2- Ketone bodies 3- Acetoaceton 4- Acetoacetate
5- Beta-hydroxy butyrate
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مرغهاي تخمبر ویژگی) کیلوگرم وزن بدن/ گرممیلی( اثر سطوح مختلف تیوفیلین -2جدول
Table 2. Effect of different levels of theophylline (mg /kg B.W) on egg characteristics

تیمار
135صفر)در جیرهTسطح (

c311/1±95/60a311/1±17/73a311/1±50/76b311/1±93/67گذاريدرصد تخم
b385/0±60/62b385/0±51/61b382/0±58/61a382/0±29/64(g)مرغ تخموزن 

cm(ab015/0±48/4ab014/0±48/4b014/0±43/4a014/0±49/4(مرغ تخمعرض 
cm(b022/0±62/5b022/0±60/5b022/0±66/5a022/0±78/5(مرغ طول تخم

cm(ab409/0±823/79a4079/0±139/80bc406/0±404/78c406/0±837/77(مرغایندکس شکل تخم
mm(c095/0±92/5ab093/0±27/6bc094/0±99/5a095/0±38/6(سفیدهارتفاع

b482/1±52/53a465/1±96/58ab470/1±21/54ab488/1±26/57واحد هاو سفیده
cm(a005/0±28/0a005/0±27/0a004/0±27/0a004/0±27/0(ضخامت پوسته 

a063/0±04/7ab063/0±83/6b063/0±70/6a063/0±00/7(g)وزن پوسته 
pHسفیدهab041/0±27/9b040/0±25/9ab040/0±28/9a039/0±39/9
pHزردهa023/0±48/6a021/0±47/6b021/0±39/6ab022/0±43/6

mm(ab196/0±42/38bc193/0±02/38c191/0±70/38c191/0±75/38(قطر زرده
mm(b097/0±27/15b096/0±23/15b095/0±28/15a095/0±70/15(ارتفاع زرده

a316/0±89/39a311/0±12/40a309/0±73/40a309/0±65/40شاخص زرده
a0710/0±50/6b0708/0±14/6b0702/0±21/6b0705/0±21/6شاخص رنگ زرده

خطاي : SE. اندگزارش شدهSE±اعداد در جدول به صورت میانگین . است)P≥05/0(دار دهنده وجود تفاوت آماري معنیحروف متفاوت بر روي اعداد هر سطح نشان
.تیوفیلین: Tاستاندارد،

مدت زمان زیادي است که ساختمان و نحوه عمل 
ها شناسایی شده است، اما این ترکیبات آگونیستبتاآدرنرژیک

صورت عمده در زمینه بهبود راندمان رشد و کیفیت الشه به
اي پژوهش هبه همین دلیل یافته،اندمورد ارزیابی قرار گرفته

ها آگونیستها در مورد تاثیر بتاآدرنرژیکحاضر با سایر پژوهش
. مرغ مقایسه نشدهاي تخمبر ویژگی

کار اثرات این وهدف و تالش بر آن بود تا با شناخت ساز
در جیره غذایی هاآنهاي طبیعی داراي ترکیبات، از ترکیب

تیوفیلین بر اساس نتایج این پژوهش،. حیوانات استفاده شود
گذاري در ها در اواخر دوره تخمگذاري مرغسبب بهبود تخم
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن پرنده و سطح سه میلی

سفیده، pHها، ارتفاع و مرغافزایش وزن و اندازه تخم
گرم به ها در سطح پنج میلیمرغهمچنین ارتفاع زرده تخم

ابراین تعیین سطح بن،ازاي هر کیلوگرم وزن بدن پرنده شد
همچنین با توجه . مناسب تیوفیلین نیاز به بررسی بیشتر دارد

ها الزم است اثر این ها بر کاتابولیسم چربیبه اثر بتاآدرنرژیک
مرغ بیشتر مورد بررسی قرار هاي زرده تخمترکیبات بر چربی

.گیرد

تشکر و قدردانی
قرار دادن به دلیل در اختیار"تشنی"از شرکت مرغداري 

امکانات مزرعه، همچنین شرکت داروسازي دکتر عبیدي در 
فراهم نمودن تیوفیلین مصرفی، صمیمانه تشکر و قدردانی 

.شودمی
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Abstract:
This study was conducted to consider the effect of theophylline in laying and some of egg

characteristics on laying hens. Commercial egg type Hy-Line hens were used in a completely
randomize design with 4 treatments and 3 replicates for 50 days period. The levels of different
theophylline supplements (treatment) were 0 (control), one, three, and five mg per kg of body
weight for 50 days. The average data were compared by using Tukey–Kramer multiple
comparison tests. All levels of theophylline significantly increased laying performance. The best
laying performance was observed in 3 mg/kg of theophylline. The best effect on egg size,
weight, yolk and albumen height was found in hens receiving highest concentration of
theophylline (p≤ 0.05). All levels of theophylline significantly decreased yolk color index (p≤
0.05). The lowest yolk diameter was observed in 3 mg/kg theophylline. The highest albumen
Haugh unit was in 1 mg/kg theophylline (p≤ 0.05). Results showed that theophylline increased
the rate of laying and some of egg characteristics in hens. The best laying performance was
showed in 3 mg/kg and the highest egg weight and size in 5 mg/kg of body weight theophylline.

Keywords: Beta-Adrenergic, Egg Characteristics, Hens, Laying Performance, Theophylline
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