
 

 140تا  127 صفحات /1400سال /4شماره  31جلد  هاي علوم دامی/مقاله علمی پژوهشی/نشریه پژوهش

 
DOI: 10.22034/AS.2021.38676.1559 

 هايسنجهآفر مرغ،تخم كیفیت عملکرد، بر (Vitex agnus castus) انگشتپنج گیاه میوه پودر اثر

 هايمرغ نيدرشت استخوان خصوصیات ايمني، سیستم تولیدمثلي و پاسخ خوني، بیوشیمیايي

 دوم تولید دورهدر  تخمگذار
  

 4احمد طاطارو  3، صالح طباطبايي وكیلي*3و2، محمدرضا قرباني1ندا فتحي مقدم

 

 29/9/99 :تاریخ پذیرش                  12/12/98تاریخ دریافت: 
 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعلوم دانشگاه صنایع غذایی و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی  1
 مهندسی طبیعت دانشکده کشاورزی شیروان دانشگاه بجنورددانشیار گروه  2
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گروه علوم دامیانشیار د 3
 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان استادیار 4
 :Ghorbani@cheshirvan.ac.ir Email مسئول مکاتبه: *

 

 چکیده

و نیز کیفیت پوسته تخم مرغ با سرعت  یات، کیفیت محتودتولی درصد با افزایش سن مرغان تخمگذار :زمینه مطالعاتي

. مهم باشدتواند از نظر اقتصادی میدر سیکل دوم تولید تولید و کیفیت تخم مرغ ظ یا بهبود فح کند.بیشتری افت پیدا می

 تخمگذار هایمرغ مرغ درعملکرد و صفات کیفی تخم بررسد نظر میبه هافیتواستروژندلیل غنی بودن به انگشتپنج گیاه

 کیفی صفات عملکرد، بر انگشتپنج گیاه میوه پودر مختلف سطوح تاثیر بررسی منظور به آزمایش این :هدف .باشد موثر

 هایمرغ نیدرشت استخوان هایویژگی از برخی و تخمدان مورفولوژی خونی، هایسنجهآفر ایمنی، پاسخ مرغ،تخم

 90 تا 80 سن از( W-36) الینهای سویه تخمگذار مرغ قطعه 150 از استفاده با شآزمایروش كار:  .گردید انجام تخمگذار

 هایتیمار. شد انجام تکرار هر در پرنده قطعه 6 و تکرار 5 تیمار، 5 با تصادفی "کامال طرح قالب در (تولید دوم دوره) هفتگی

 تنظیم سویا و ذرت اساس بر . جیره پایهنگشتا پنج گیاه پودر درصد 2 و 5/1 ،1 ،5/0 ،0 سطوح ی عبارت بودند ازآزمایش

 به خام فیبر و خاکستر خام، چربی خام، پروتئین نشان داد که مقادیر انگشتپنج گیاه شیمیایی آنالیز : نتایجنتايج .گردید

دوم و در چهار هفته اول، چهار هفته  انگشتپنج پودر . استفاده ازبودند خشک ماده درصد 56و  6/12 ،6/5 ،5/10 ترتیب

 تبدیل ضریب و تولید درصد مرغ،تخم توده مرغ،تخم وزن خوراک، مصرف میزان برداری کل دوره آزمایش تاثیر معنی

 تیمارهای تاثیر تحتنیز در طول دوره آزمایش  مرغتخم کیفی هایسنجهآفر(. P>05/0) نداشتتخمگذار  هایمرغ غذایی

کاهش  زرده درصد آن موازات به و افزایش سفیده درصد اول هفته ارچه در هر چند ،(P>05/0) نگرفت قرار آزمایشی

 غلظت نی،درشت استخوان هایویژگی تولیدمثلی، هایفرآسنجه ایمنی، پاسخ بر انگشتپنجگیاه  از استفاده(. P<05/0) یافت

 و گلیسریدتری غلظت اما ،(P>05/0) نداشت داریمعنی اثر کبدیAST و ALT هایآنزیم سرم خون و  HDLگلوکز،

حاصل از  نتایجبا توجه به : گیري نهايينتیجه(. P<05/0) یافت کاهش داریمعنی طور به سطح افزایش با سرم کلسترول

 اما ،نداشت تخمگذار مرغ عملکرد بر داریمعنی اثر درصد 2تا سطح  انگشتپنج دارویی گیاهاستفاده از مایش، زاین آ

 .گردد سرم کلسترول و ریدگلیستری میزان کاهش سبب توانست
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 تخمگذار مرغ انگشت،پنج گیاه استروژن،فیتو عملکرد،: كلیدي واژگان

 

 مقدمه

ها در بیوتیکهمراه با ممنوعیت استتتفاده از آنتی امروزه

در  صنعت طیور و عالقه برای مصرف مواد غذایی سالم

 به منظور دارویی گیاهان از استتتتفادهجوامع بشتتتری، 

 استتتت افزایش حال در طیور رشتتتد یکتحریا  و درمان

 علمی نام با انگشتتت پنج گیاه(. 2009 همکاران و الوینیا)

 خانواده و ویتکس جنس در 1کاستتتتوس آگنوس ویتکس

 جدید هایدیدگاه به توجه با اما شده، بندیرده پسندشاه

عات در طال ندیرده م فاده بر مبنی ب  هایروش از استتتت

 و کرده تغییر آن انوادهخ جایگاه و موقعیت فیلوژنتیکی،

 و عظیمی عباس) استتتت گرفته قرار نعناییان خانواده در

ست گیاهانی ترینمهم از یکی گیاه این(. 2006 همکاران  ا

یاهی طب در که مان برای گ ماری در  هورمونی هایبی

 کاسوتا) است هورمونی کننده تنظیم و رفته کار به زنان

کاران و ها(. 2008 هم ید  ایزو تیستتتین،کاستتت) فالوونوئ

یدو ،(اورنیتین ویتکستتتین، هایایر ید، آکوبین،) ید  آگنوز

 ،(ترپنسزکویی و مونوترپن) فرار هایروغن ،(اوروستید

سید لینولئیک ستین نام به تلخی ترکیبات و ا  اجزای از کا

یاه ندمی گ له) باشتتت یاهاین (. 2005 همکاران و دانی  به گ

 شتتتناخته هافیتواستتتتروژن از غنی منابع از یکی عنوان

 و ساختار ترکیبات اینو  (2009 همکاران و سمیچ) هشد

 همکاران و پارک) دارند استتتترادیول به شتتتبیه عملکرد

عات .(2008 طال فت بین که استتتت داده نشتتتان م یا  در

 ارتباط استتتخوان معدنی مواد چگالی و هافیتواستتتروژن

 به استخوان و وضعیت (2010 لویس) دارد وجود مثبتی

( متاتارس و ران نی،درشتتتت) پا ستتتا  استتتتخوان ویژه

یت بر مستتتتقیم طور به استتتتت ممکن  و مرغ تخم کیف

شت کیفیت همچنین شته تأثیر مرغ گو شد )اربان و  دا با

 استتتتروژن غلظت ،در مرغان تخمگذار .(1999همکاران 

سن  تولید چرخهطی  سن) یابدمی کاهشو با افزایش   هن

ستروژن ینب ای پیچیده متقابل اثر و (2003 همکاران و  ا
                                                            

1 Vitex agnus castus. L 

کل با برهمکنش. این دارد وجود کلستتتیم و عال شتتت  ف

سیم جذب افزایش باعث D ویتامین  گوارش مجرای از کل

 نشان بسیاری هایفرضیه(. 1979 هریتز و بار) شودمی

 کاهش دنبال به روده در کلستتیم جذب کاهش که اندداده

 تجزیه افزایش به منجر و شتتده آغاز پالستتما استتتروژن

 در کلستتتیم ستتتازی آزاد افزایش نتیجه در و استتتتخوان

 باالی غلظت بنابراین. شتتتودمی ستتتلولی خارج فضتتتای

 ترشتتتح مهار باعث ستتتلولی خارج فضتتتای در کلستتتیم

ید هورمون تا که شتتتودمی پاراتیروئ های  کاهش باعث ن

 نیاز مورد کلستتیفرول کوله هیدروکستتی دی 1-25 تولید

مد و یا گاه از کلستتتیم جذب کاهش آن پ  گوارش دستتتت

 و تولید برای استروژن و کلسیم(. 1979 گاالگر) شودمی

 ضتتترورینیز  پروژستتتترون و LH هورمون ترشتتتح

نشان داده شده است (. 1989 پدی و اناگبسن) باشندمی

 یتتاهتتانمخلوط گ یتتدروالکلیاستتتتفتتاده از عصتتتتاره ه

 بهار یشتتهو گل هم ، استتطوخدوسیشتتن، آوانگشتتتپنج

باعث  بری،ها در دوران تولکیقنار یدنیآب آشتتتامدر

 یخط یشپالسما و افزا ینپروالکت یزاندر م یکاهش خط

، 45 یغلظت استروژن و پروژسترون پالسما در روزها

 یبردوره تولک یو سبب کوتاه یشدوره آزما 135و  90

 مرغان در همچنین .(2016و همکاران  ی)ستتتاالر یدگرد

گذار لک تخم مایش 21 روز در تو ظت آز  پروالکتین، غل

سترون ستروژن و پروژ  افزایش سبب و یافت افزایش ا

 آزمایش ستتتوم و دوم اول، هایهفته در مرغتخم تولید

 .(2016و همکاران  ی)ساالر گردید

ید مرغادر او کاهش خر دوره تول یل  به دل های تخمگذار 

ها ضعیف جذب و ذخیره سازی کلسیم پوسته تخم مرغ

نده وارد می ید کن به تول یادی را  که خستتتارات ز گردد 

لب به توجهبا  . ستتتازدمی طا و خواص  شتتتده ذکر م

شت،  ستروژنیک گیاه پنج انگ  منظور به پژوهش اینفیتوا

 بررستتتی و انگشتتتتپنج گیاه میوه غذایی ارزش تعیین
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 هاروش و مواد

 غذايي هايجیره و آزمايشي تیمارهاي طرح، كلیات

به منظور تعیین ارزش غذایی پودر میوه حاضر  آزمایش

انگشت و بررسی تاثیر استفاده از آن در جیره گیاه پنج

 پاسخ مرغ،تخم کیفی صفات مرغان تخمگذار بر عملکرد،

 برخی و تخمدان مورفولوژی خونی، هایسنجهآفر ایمنی،

دوم تولید  دورهدر  نیدرشت استخوان هایویژگی از

 پروتئیین خشک، ماده درصد، اول شبخ در .گردید انجام

انگشت پودر میوه پنج خام فیبر خاکستر، خام، چربی خام،

گیری اندازه های معمول آزمایشگاهیروش از استفاده با

 با نیزآن  متابولیسم قابل انرژی و (AOAC 2000) شد

)جدول  گردید ( برآورد1985پائوزنگا ) روش از استفاده

1) . 

 تخمگذار مرغ قطعه 150 ش ازدر بخش دوم این آزمای

)شش هفته بعد از شروع ( W-36) الینهای تجاری سویه

 با هفتگی 90 تا 80 سن تولید تخم در دوره دوم تولید،

 "کامال طرح قالب در گرم( 1690 ± 50وزن  میانگین

تکرار  هر در پرنده قطعه 6 و تکرار 5 تیمار، 5 با تصادفی

 نگهداری قفس در پرورش روش به هامرغ استفاده شد.

 آب به آزاد طور به هامرغ آزمایش دوره در طول. شدند

 شامل آزمایش تیمارهای. داشتند دسترسی خوراک و

 انگشت پنج گیاه پودر درصد 2 و ،5/1 ،1 ،5/0 ،0 سطوح

 در شده احتیاجات توصیه مبنای بر پایه جیره و بوده

الین های تجاری سویه تخمگذار مرغ تغذیه راهنمای

W36 (2016 )گردید تنظیم سویا ذرت، اساس بر و 

 و آب به آزاد طوربه آزمایش دوره طی هامرغ (.2جدول )

 محیطی شرایط امکان حد تا و داشتند دسترسی خوراک

 نوردهی برنامه و کسانی آزمایشی هایگروه همه برای

در نظر  تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت 16 صورتبه

هفته پیش از  دو مدتذار به گهای تخممرغ. گرفته شد

دهی در شرایط آزمایش قرار شروع آزمایش جهت عادت

مرغ تولیدی و وزن گرفتند. مصرف خوراک، تعداد تخم

گیری شد و درصد تولید صورت هفتگی اندازهمرغ، بهتخم

محاسبه گردید و بصورت ( گرم) مرغمرغ و توده تخمتخم

دوم و کل دوره( ای ) چهار هفته اول، چهار هفته دوره

گزارش شد. با توجه به مصرف خوراک )گرم/ مرغ/ روز( 

و توده تخم مرغ )گرم/ مرغ/ روز( ضریب تبدیل خوراک 

ای  نیز به صورت هفتگی محاسبه و بصورت دوره

های کیفی گیری ویژگیمنظور اندازهبه .گزارش شد

واحد هاو، استحکام پوسته، ضخامت پوسته، ) مرغتخم

ته، درصد سفیده، درصد زرده و شاخص درصد پوس

های دوم، چهارم، ششم و ، در پایان هفته(رنگ زرده

مرغ از هر تکرار هشتم دوره آزمایش، دو عدد تخم

 .صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه ارسال شدندبه

 آنالیز دستگاه از هاو واحد و سفیده ارتفاع تعیین جهت

( ژاپن ،Robotmation) EMT 5200 مدل مرغتخم

 فاکتور سه پوسته کیفیت تعیین برای .گردید استفاده

 وزن. شد گیریاندازه پوسته استحکام و ضخامت وزن،

. شد توزین گرم 001/0 دقت با دیجیتالی ترازوی با پوسته

( 20FE) ریزسنج از استفاده با مرغ تخم پوسته ضخامت

 مرغ تخم پوسته از نقطه سه در متر میلی 001/0 دقت با

 میانگین و گیریاندازه( وسط و پهن انتهای باریک، انتهای)

.شد گرفته نظر در پوسته نهایی ضخامت عنوان به آنها
Table 1- Analyzed composition of the VAC*(n=3) 

Metabolizable energy 

(kcal/kg)** 

 

Nitrogen free 

extract (%) 

Crude 

fiber (%) 

Ash 

(%) 

 

Ether 

extract (%) 

Crude 

protein (%) 

Dry matter 

(%) 

1080.8 6.6 56 12.6 5.6 10.5 91.3 

* Vitex Agnus Castus ** ME= (37 × CP%) + (81.8 × EE%) + (35.5 ×NFE%)   ( Calculated with Pauzenga method, 

1985) 
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 سنجمقاومت دستگاه از استفاده با پوسته استحکام

 تعیین برای. گردید عیینت، آلمان( Karl Kolb) مکانیکی

 جهت بررسی. شد استفاده رش واحد از زرده رنگ

 آزمایش، هشتم و ششم هایهفته ابتدای در ایمنی سیستم

 20 گوسفندی قرمز گلبول سوسپانسیون لیترمیلی 5/0

 دو قطعه سینه ماهیچه به فسفات سالین بافر در درصد

 (2018 همکاران وکردزنگنه ) شد تزریق تکرار هر از مرغ

 بال سیاهرگ طریق از مذکور هایهفته پایان در و

 از استفاده و با آمد عمل به خونگیری

 در و تهیه سرم (دقیقه 15 مدت به g1500×)سانتریفیوژ

شد. سرم جمع آوری شده  نگهداری درجه -20 دمای

 قرمز گلبول سوسپانسیونبادی به برای پاسخ آنتی

ناسیون مورد با استفاده از روش هماگلوتی گوسفندی

 پایان در (.1995و همکاران  نلسون) بررسی قرار گرفت

 صورت به مرغ قطعه یک تعداد تکرار هر از آزمایش دوره

به عمل  خونگیری آن بال سیاهرگ از و انتخاب تصادفی

 هایسنجهآفر غلظت. و سرم جداسازی شد آمد

 هایکیت از استفاده با خون سرم بیوشیمیایی

 دستگاه توسط و آزمون ارسپ شرکت آزمایشگاهی

 (آمریکا ،Abbott) 300ونیآلسمدل  اتوآناالیزر

 مرغ قطعه یک تکرار هر ازهمچنین . گردید گیریاندازه

( 2010 همکاران و رنما) تولیدمثلی هایسنجهآفر و کشتار

 1997 کوون و ژانگ) نی درشت استخوان هایویژگی و

. رفتندگ قرار بررسی مورد( 2006 همکاران و موتوس و

 SAS آماری افزار نرم از استفاده با آزمایش هایداده

 واریانس تجزیه(، رویه مدل خطی عمومی، 1/9 ویرایش)

 مقایسه آزمون از ها میانگین مقایسه برای و گردید

 5 آماری سطح در( 1955) دانکن ایدامنه چند هامیانگین

  .شد استفاده درصد

 
Table 2- The ingredients and nutrients composition of experimental diets 

2% VAC 1.5% VAC 1% VAC   0.5% VAC1 Control Ingredients (%) 

57.60 58.30 59.00 59.80 60.19 Corn 

22.30 22.30 22.30 22.20 22.4 Soybean meal 

3.74 3.54 3.34 3.14 3.05 Vegetable Oil 

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 Dicalcium phosphate 

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Oyster Shell 

5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 Calcium carbonate 

0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 NaHCO3 

0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 Common salt 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 L-Lysine 

0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 DL-Methionine 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Vitamin Premix2 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Mineral Premix3 

  Calculated analysis of chemical composition  

2798 2798 2798 2798 2802 Metabolizable energy (Kcal/kg) 

15.01 15.02 15.03 15.00 15.05 Crude protein (%) 

4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 Calcium (%)  

0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 Available phosphorous (%)  

0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 Lysine (%)  

0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 Methionine + Cystine (%) 
1VAC= Vitex agnus castus 

2Vitamin premix provided the following per kilogram of diet: vitamin A: 8,000 IU; vitamin D3: 33000 IU; vitamin E: 

20.00 mg; vitamin K3: 2.20 mg; vitamin B1: 1.50 mg; vitamin B2: 4.00 mg; vitamin B3: 8.00 mg; vitamin B5: 35.00 

mg; vitamin B6: 2.50 mg; vitamin B9: 0.50 mg; vitamin B12: 10 µg; choline chloride: 468.70 mg. 
3Mineral premix provided the following per kilogram of diet: Mn: 80.00 mg; Fe: 75.00 mg; Zn: 64.00; Cu:6.00 mg; 

I: 0.87 mg; Se: 0.30 mg. 
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 و بحث نتايج

  تولیدي صفات و عملکرد

 میزان بر داریمعنی اثر انگشتپنج میوه پودر از استفاده

 درصتتد مرغ،تخم توده مرغ،تخم وزن خوراک، مصتترف

 نداشتتتت تخمگذار مرغان غذایی تبدیل ضتتتریب و تولید

(05/0<P .)جه با توافق در  و کاراکولکچو حاضتتتر نتی

 مرغان جیره ازیسمکمل کردند گزارش( 2016) همکاران

گذار  روغن کیلوگرم بر لیترمیلی 2 با( هفتگی 30) تخم

 خوراک، مصرف بدن، وزن بر داریمعنی اثرانگشت پنج

ید . نداشتتتت تخمگذار مرغ خوراک بازده و مرغتخم تول

کاران و گوکلو ند گزارش( 2016) هم فاده کرد  از استتتت

 کیلوگرم بر گرممیلی 300 میزان به انگشتتتپنج استتانس

 گوشتتتی هایجوجه در Eو  A ،Cهایویتامین با مراهه

 و دوره پایان وزن بر داریمعنی اثر حرارتی تنش تحت

شت، کل وزن افزایش صرف اما ندا  ضریب و خوراک م

 نتایج مخالف. گرفت قرار تیمارها تاثیر تحت غذایی تبدیل

 گزارش( 2016) همکاران و حاضتتتر ستتتاالری آزمایش

 گیاهان مخلوط هیدروالکلی عصتتتاره از استتتتفاده کردند

شت،پنج شن، انگ سطوخدوس آوی شه گل و ا  به بهار همی

شامیدنی آب لیتر یک در گرم 25/2 و گرم 25/1 میزان  ،آ

 دوم اول، هایهفته در تخمگذار مرغان در مرغتخم تولید

 ،داد افزایشرا  بریتولک دوره از پس آزمایش ستتتوم و

 . ندنگرفت قرار تاثیر تحت مصرفی خوراک و آب میزان اما

 
Table 3 – Effect of VAC1 fruit powder on performance of laying hens 

Treatments Experimental 

periods 

Control 0.5% 

VAC 

1% 

VAC 

1.5%  

VAC 

2% 

VAC 

SEM2 P.Value 

Feed intake 

(g) 

weeks  82-86 109.99 106.35 107.42 105.99 112.15 1.43 0.55 

weeks  86-90 105.96 103.38 107.41 107.18 110.38 1.00 0.32 

weeks  82-90 107.98 104.87 107.41 106.58 111.62 1.14 0.48 

         

Egg 

weight(g) 

weeks  82-86 64.65 65.15 64.73 65.14 65.21 0.28 0.95 

weeks  86-90 64.12 64.95 65.05 64.76 64.47 0.30 0.89 

weeks  82-90 64.39 65.05 64.90 64.95 64.84 0.25 0.96 

         

Egg 

production 

(%)  

weeks  82-86 84.64 82.44 82.50 85.12 81.19 1.13 0.84 

weeks  86-90 80.47 78.57 83.21 82.62 77.85 1.42 0.72 

weeks  82-90 
82.56 80.50 82.85 83.87 79.52 1.17 0.79 

          

Egg mass 

(g) 

weeks  82-86 54.77 53.77 53.40 55.43 52.86 0.75 0.81 

weeks  86-90 51.67 51.06 53.95 53.56 49.24 0.95 0.53 

weeks  82-90 53.22 52.61 53.67 54.50 51.05 0.77 0.70 

         

FCR 

(g/g) 

weeks  82-86 2.02 1.99 2.02 1.62 2.16 0.04 0.40 

weeks  86-90 2.07 2.04 2.00 2.02 2.29 0.04 0.18 

weeks  82-90 2.04 2.01 2.01 1.97 2.23 0.04 0.25 
1 Vitex agnus castus; 2 Standard error of means 

 مرغتخم كیفي هايسنجهآفر

 صتتفات بر انگشتتتپنج گیاه پودر مختلف ستتطوح تاثیر 

 چهار ،اول هفته چهار) ایدوره صورت به مرغ تخم کیفی

. آمده استتتت 4در جدول  (و کل دوره آزمایش دوم هفته

 مختلف ستتطوح از استتتفاده آزمایش اول هفته چهار در

نظیر،  غمرتخم کیفی هایفرآستتتنجه بر انگشتتتتپنج گیاه

ستحکام هاو، واحد  زرده رنگ و پوسته درصد پوسته، ا

 ستتتطح افزایش با اما ،(P>05/0) نداشتتتت داریمعنی اثر

یاه پودر میوه  به و کاهش زرده درصتتتتد ،جیره در گ

 در. یافت افزایش مرغتخم ستتتفیده درصتتتد آن موازات

 صتتفات از کدام هیچ آزمایش دوره کل و دوم هفته چهار

حت مرغ تخم کیفی های تاثیر ت مار مایشتتتی تی  قرار آز
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 کاراکولکچو حاضر نتیجه با توافق در (.P>05/0) نگرفتند

 ستتازیمکمل نتیجه در کردند گزارش( 2016) همکاران و

 هاو، واحد ،انگشتتتتپنج روغن با تخمگذار مرغان جیره

 تحت سفیده شاخص و زرده شاخص پوسته، ضخامت

ند قرار تاثیر کاران و نوبخت دیگر ستتتوی از .نگرفت  هم

ستفاده کردند گزارش( 2013)  دارویی گیاه درصد 1 از ا

صد افزایش باعث تخمگذار مرغ جیره در پونه  سفیده در

( 2014) حسینی و شالیی همچنین. گردید زرده درصد و

 باعث ماریتیغال بذر با جیره ستتازیمکمل کردند گزارش

 بر اما ،گردید مرغتخم ستتتفیده درصتتتد دارمعنی افزایش

 دارمعنی تاثیر هاو واحد و زرده درصد پوسته، اماستحک

 با کهگزارش کرد  ایمطالعه ( در2011) وکیلی. نداشتتتت

 هایمرغ جیره به رازیانه و آویشتتتن افزودن استتتانس

. یافت بهبود داریمعنی صتتتورت به هاو واحد تخمگذار

 ستتاختمان بر موثر عوامل از تولید مرحله و پرنده ستتن

 پوستتته ستتاختمان تغییر. ندباشتتمی مرغ تخم پوستتته

 نتیجه در و مرغ تخم از رطوبت رفتن دستتتت از موجب

 ترکیبتتات (.2011 وکیلی) گرددمی هتتاو واحتتد کتتاهش

 جمعیتتت بر تواننتتدمی گیتتاهی هتتایافزودنی در موجود

 نتیجه در باشتتند موثر گوارش دستتتگاه محیط میکروبی

شح افزایش باعث شی های آنزیم تر  و لوزالمعده از گوار

 ستترینی و ستتورش) گردند گوارشتتی هایاندام ستتایر

این ترکیبات  رستتتدمی نظر به بنابراین ،(2007 واستتتان

غذی مواد تجمع و جذب بازده له از م  و هاپروتئین جم

سیدهای شیده بهبود مرغتخم سفیده در را آمینه ا  و بخ

 زرده درصد کاهش. ه استشد آن کیفیت افزایش موجب

 و متابولیسم بر فیبر ندگیش دهاهک اثر با بتوان شاید را

 زرده بیشتتتتر بخش زیرا ،دانستتتت مرتبط هاچربی جذب

شکیل لیپیدها از مرغتخم ست یافته ت از  خورراکی فیبر .ا

با  طریق هایی  ند ندگی و برقراری پیو جاد اثر پوشتتت ای

 چربی هضتتتم باعث کاهش قابلیتهای صتتتفراوی نمک

 (.2019 همکاران و ساالرنیا)شود می

 تحت مرغتخم کیفی هایستتتنجهفرآ دوم هفته رچها در

رستتد به نظر می ،نگرفتند قرار آزمایشتتی تیمارهای تاثیر

با گذشت زمان این سطوح از گیاه قادر به اعمال تغییرات 

مرغ نبوده است و علت آن را بیشتر در صفات کیفی تخم

   پذیری پرنده دانست.شاید بتوان در ارتباط با عادت

  ايمني سیستم

تاثیر ستتطوح مختلف  میانگین مقایستته از حاصتتل تایجن

 گلبول علیه بادیآنتی تیتر بر پودر میوه گیاه پنج انگشت

بادی  آنتی پاستتخ داد ( نشتتان5)جدول  گوستتفندی قرمز

تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشتتتی  ثانویه اولیه و

مغایر با نتایج مطالعه حاضتتتر (. P>05/0) قرار نگرفت

هانمحققین نشتتتان دا یا که گ  صتتتورت به دارویی دند 

 گوارش دستگاه در لنفاوی بافت تحریک طریق از مستقیم

یت تغییر طریق از مستتتتقیم غیر صتتتورت به و  جمع

 ایمنی ستتیستتتم بر گوارش دستتتگاه در موجود میکروبی

ضایی) گذارندمی تاثیر به  (.2013 همکاران و ثانی غالمر

 در بادیآنتی پاستتخ تاثیرپذیری عدم رستتد علتنظر می

 ستتطوح ناکافی و یا  هاپرنده باالی ستتن با آزمایش، این

 .در ارتباط باشدگیاه 
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Table 5 – Effect of VAC1 fruit powder on immunity response of laying hens(log2) 

Treatments Control 0.5% VAC 1% VAC 1.5%  VAC 2% VAC SEM2 P.Value 

Primary response 4.00 4.00 5.33 4.20 4.60 0.21 0.34 

Secondary response 4.50 4.25 5.50 4.75 5.25 0.19 0.23 
1 Vitex agnus castus; 2  Standard error of means 

 

  خوني بیوشیمیايي هايسنجهآفر

 هایسنجهآفر بر انگشتپنجمیوه  رپود مختلف سطوح اثر

شان 6 جدول در خونی ست شده داده ن  گلوکز، غلظت. ا

HDL شی تیمارهای تاثیر تحت کبدی هایآنزیم و  آزمای

 غلظتاین در حالی استتتت که  ،(P>05/0)  نگرفتند قرار

 ستتطح پودر میوه افزایش با کلستتترول و گلیستتریدتری

 یافتند کاهش ،درصتتتد 5/1 ستتتطح تا انگشتتتتپنج گیاه

(05/0>P .)گام ید افزودنی کارگیری به هن  جیره در جد

 بر غتتذایی متتاده آن تتتأثیر بررستتتی پرنتتده، غتتذایی

 گلوکز، جملتته از خون بیوشتتتیمیتتایی هتتایشتتتتاخص

سرید،تری سترول گلی  به ضروری کبدی هایآنزیم و کل

 از خون در گلوکز غلظت بررستتی اهمیت. رستتدمی نظر

 کنترل کارهای و ستتاز از یکی که شتتودمی ناشتتی آنجا

 گلوکواستتتاتیک فرضتتیه مبنای بر طیور در غذا مصتترف

Table 4  – Effect of VAC1 fruit powder on egg quality characteristics of laying hens 

Treatments 
Experimental 

periods 

Control 0.5% 

VAC 

1% 

VAC 

1.5%  

VAC 

2% 

VAC 

SEM2 P.Value 

Haugh unit 

weeks  82-86 84.30 83.05 87.16 84.24 86.48 0.77 0.43 

weeks  86-90 85.84 84.33 85.54 86.74 85.94 0.90 0.95 

weeks  82-90 85.07 83.69 86.35 85.49 86.21 0.69 0.77 

         

Shell Strength 

(kg/cm2) 

weeks  82-86 1.60 1.15 1.28 1.32 1.20 0.05 0.09 

weeks  86-90 1.38 1.11 1.65 1.42 1.40 0.07 0.26 

weeks  82-90 1.49 1.32 1.47 1.37 1.30 0.05 0.14 

         

Shell thickness 

(mm/100) 

weeks  82-86 38.82 38.23 38.75 39.46 38.70 0.25 0.66 

weeks  86-90 40.49 40.56 40.54 40.23 40.54 0.24 0.99 

weeks  82-90 39.66 39.40 39.65 39.84 39.62 0.17 0.96 

         

Shell (%) 

weeks  82-86 10.74 10.74 10.60 11.01 10.66 0.07 0.47 

weeks  86-90 9.98 10.00 10.39 9.88 10.22 0.12 0.69 

weeks  82-90 10.37 10.37 10.50 10.45 10.44 0.08 0.98 

         

Albumin 

(%) 

weeks  82-86 60.85b 60.82b 61.78ab 61.63ab 62.52a 0.20 0.03 

weeks  86-90 61.52 61.96 61.64 61.21 61.36 0.36 0.97 

weeks  82-90 61.18 61.39 61.71 61.42 61.94 0.21 0.83 

         

Egg yolk 

(%) 

weeks  82-86 28.41a 28.44a 27.62ab 27.35ab 26.31b 0.18 0.01 

weeks  86-90 28.49 28.03 27.96 28.90 28.42 0.30 0.86 

weeks  82-90 28.45 28.23 27.79 28.13 27.61 0.18 0.60 

         

Egg yolk  

color 

weeks  82-86 7.70 7.75 7.80 7.75 7.85 0.04 0.83 

weeks  86-90 8.00 8.05 8.00 8.05 8.00 0.02 0.84 

weeks  82-90 7.85 7.90 7.90 7.90 7.92 0.21 0.87 
1 Vitex  agnus castus ; 2  Standard error of means 
ab Mean within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
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 مقدار کننده تعیین خون گلوکز غلظت میزان یعنی ،استتت

 غلظت افزایش که صتتورت بدین ؛باشتتدمی غذا مصتترف

 آن غلظت کاهش و اشتها کاهش باعث پرنده خون گلوکز

 به و هیپوتاالموس در گرستتتنگی مرکز کننده تحریک نیز

 گرنات و فرکت) شتتد خواهد غذا مصتترف افزایش نآ تبع

 آزمایش دوره طول در شد مشاهده که طورهمان(. 2006

 تفتتاوت خوراک مصتتترف میزان نظر از تیمتتارهتتا بین

 هایآنزیم ترینمهم از یکی. نداشتتتت وجود داریمعنی

 1فستتفوهیدروالز فستتفاتیدات هاچربی متابولیستتم کلیدی

(PAP) در ستترم گلیستتریدیتر میزان کاهش. باشتتدمی 

ضر آزمایش سید باالی مقادیر به توانمی را حا  اولئیک ا

 استر و چرب اسید این زیرا داد نسبتانگشت در گیاه پنج

یت آن کوآنزیم عال جه در کرده کم را PAPف  ستتتنتز نتی

یلتری ندمی کاهش را گلیستتترول آستتت بادی) ده  و الع

کاران ندمینیز  خون کلستتتترول کاهش(. 2005 هم  توا

)آنزیم  کبتتدی 2COA-HMG مهتتارآنزیم از اشتتتینتت

بیوستتتنتز کلستتتترول در شتتتبکه محدودکننده ستتترعت 

مواد موثره موجود در  توستتتطاندوپالستتتمی صتتتاف( 

و ستترینی واستتان  1999 کراول) باشتتد دارویی گیاهان

قادیر به توانمی را کاهش این همچنین(. 2004  باالی م

شتپنج گیاه در موجود فیبر سبت نیز انگ صرف .داد ن  م

سم دو با فیبر سترول کاهش باعث مکانی  و سرم کبد، کل

 دفع افزایش و کلستتتترول جذب کاهش شتتتود؛می روده

 ستتتنتز کاهش و مدفوع راه از صتتتفراوی هایاستتتترول

 چرب استتیدهایبواستتطه وجود  اندوژنوس کلستتترول

تاه زنجیر نات(  کو ید)پروپیو از تخمیر فیبر  شتتتتده تول

 همکاران و ارجمندی) شگوار دستگاه هایباکتری توسط

سته آب نگهداری ظرفیت و توده ایجاد(. 1992  پلی به واب

 خاصتتتیت با کامل طور به ویستتتکوز هایستتتاکارید

 این. دارد همبستتتگی پالستتما کلستتترول دهندگیکاهش

یت نایی خاطر به خاصتتت  تغییر در محلول فیبرهای توا

 باشتتدمی صتتفراوی استتیدهای ترشتتح و لیپیدها جذب

 کلستتترول نامحلول فیبرهای (.1996 کارانهم و الریون)

 کنندمی کمک خون گلوکز کاهش به و دهندمی کاهش را

عث همچنین  ستتترعت افزایش و مدفوع توده افزایش با

ستگاه در غذا عبور  .(2010 راخوگ)  شوندمی گوارش د

 و نوذری ،حاضتتر این بخش از مطالعه یجانت با توافق در

 نر بزهای تغذیه یجهنت در کردند گزارش( 2019) چاجی

 انگشتتتپنجگیاه  برگمصتترف  ستتطح افزایش با پرواری

یل کلستتتترول غلظت ما (. P=07/0) داشتتتت کاهش به ت

 استفاده کردند گزارش( 2017) حسینی و نجاتی همچنین

 میزان کاهش باعث انگشتتتتپنجگیاه  الکلی عصتتتاره از

 ماده صحرایی هایموش سرم گلیسریدتری و کلسترول

ی بالغ ( 2010) همکاران و بربهره دیگر ستتتوی از. دگرد

 انگشتپنجگیاه  برگ عصاره دهانی تجویز کردند گزارش

 ستترمی کلستتترول غلظت بر نر صتتحرایی هایموش به

 مطالعات در کردند بیان همچنین. نداشتتتت دارمعنی تاثیر

بات پیشتتتین به شتتتیمیایی ترکی  هایهورمون با مشتتتا

 را یدهایاسترواکدی و هافیتواستروژن مانند یدییاسترو

 استتتتروژنی توانایی که اندکرده جدا انگشتتتتپنج گیاه از

 به وابستتته مکانیستتم یک با ترکیبات ایندر نتیجه  ؛دارند

 ترکیبات وجودو  گذاشتتته اثر لیپیدها متابولیستتم بر دوز

یدان آنتی ند اکستتت هاایریدوی و یدهاوونویفال مان در  ید

 .اندهبود مفید لیپیدها میزان سازی طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Phosphatidate phosphohydrolas 2 3-Hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A reductase 
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Table 8 – Effect of VAC1 fruit powder on tibia characteristics of laying hens 

Treatments 
Weight 

(g) 

Relative weight ( 

g/100g BW) 

Length 

(cm) 

Epiphyseal 

diameter (mm) 

Volume 

(cm3) 

Dry 

matter 

(%) 

Ash 

(%) 

Control  8.30 0.58 11.42 20.78 8.30 65.98 40.93 

0.5% VAC 8.43 0.53 11.46 20.66 8.43 68.60 40.82 

1% VAC 8.30 0.57 11.34 20.23 8.36 69.61 41.17 

1.5%  VAC 8.19 0.57 11.42 20.59 8.25 70.66 41.74 

2% VAC 8.54 0.51 11.46 20.55 8.54 67.54 41.71 

SEM2 
0.10 0.01 0.05 0.82 0.11 0.63 0.20 

P. Value 0.88 0.33 0.94 0.14 0.94 0.15 0.49 

1 Vitex agnus castus; 2  Standard error of means 

 

  

Table 6 – Effect of VAC1 fruit powder on blood parameters of laying hens 

Treatments glucose 

(mg/dl) 

Triglyceride

s (mg/dl) 

Cholester

ol (mg/dl) 

High density 

lipoprotein 

(mg/dl) 

 Aspartate amin

otransferase 

(IU/DL) 

Alanine amin

otransferase 

(IU/DL) 

Control  225.00 a2068.00 a166.60 31.93  167.75 3.33 

0.5% VAC 200.20 bc983.00 b101.20 29.90  163.75 5.20 

1% VAC 229.40 c862.00 ab150.40 36.00  179.00 5.00 

1.5%  VAC 200.20 c803.70 b103.80 29.30  174.00 6.50 

2% VAC 207.00 ab1616.30 ab143.50 29.03  177.25 6.67 

SEM2 5.23 153.86 8.71 1.51  3.16 0.42 

P. Value 0.21 0.003 0.03 0.56  0.59 0.10 
1 Vitex agnus castus;   2  Standard error of means    

abc Mean within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

Table 7 – Effect of VAC1 fruit powder on reproductive traits of laying hens 

Treatments Control 
0.5% 

VAC 

1% 

VAC 

1.5%  

VAC 

2% 

VAC 
SEM2 P.Value 

Ovary weight (g) 30.62 36.47 25.82 39.25 33.92 2.03 0.28 

Ovary relative weight ( g/100g 

BW) 
1.92 2.52 1.90 2.56 2.22 0.13 0.38 

Oviduct weight 45.98 55.32 49.75 47.03 50.47 1.81 0.51 

Oviduct  relative weight( g/100g 

BW) 
2.93 3.75 3.68 3.06 3.33 0.14 0.23 

Oviduct length (cm) 64.76 66.52 64.87 64.8 62.10 1.02 0.87 

F13 weight (g) 13.83 14.06 12.48 15.16 14.67 0.53 0.66 

F1 diameter (mm) 31.83 33.17 31.77 33.30 32.22 0.56 0.86 

F2 weight (g) 7.57 9.23 7.03 9.93 9.86 0.52 0.36 

F2 diameter (mm) 25.49 28.46 25.55 28.69 28.47 0.74 0.45 

F3 weight (g) 3.53 5.11 2.85 5.18 6.00 0.46 0.19 

F3 diameter (mm) 19.00 23.32 17.00 23.42 22.79 0.89 0.08 
1 Vitex  agnus castus ; 2  Standard error of means ; 3F1 -F3: Largest ovarian follicles decreasingly 
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 نيدرشت استخوان هايويژگيو  تولیدمثلي سیستم

شت  ستفاده از پودر میوه پنج انگ صل از تاثیر ا نتایج حا

بر صتتتفات تولیدمثلی و استتتتخوانی مرغان تخمگذار در 

 نشان نتایج 7با توجه به جدول آمده است.  8و  7جداول 

شتپنج پودر میوه افزودن که داد  بر داریمعنی تاثیر انگ

 قطر و اویتتداکتتت و وزن تخمتتدان، وزن و طول وزن

شت بزرگ زرد هایفولیکول افزایش وزن  (.P>05/0) ندا

نسبی تخمدان و لوله تخم بواسطه استفاده از پودر میوه 

. (P>05/0) انگشتتت نیز از نظر آماری معنی دار نبودپنج

 پودر میوه جیره مرغتتان بتتا ستتتتازیمکمتتلهمچنین 

ستخوان، طول و وزن بر داریمعنی اثر انگشتپنج  قطر ا

 نیدرشتتت استتتخوان حجم و خاکستتتر درصتتد فیز،اپی

با توجه به خواص فیتواستتتتروژنی (. P>05/0) نداشتتتت

گشت که در مطالعات مختلف به آن اشاره شده ناگیاه پنج

(، تصور بر این بود که در 2009 همکاران و )سمیچ است

 مطالعه حاضتتر نیز تولید تخم مرغ و صتتفات مربوط به

سلی تحت تاثیر قرار گیرد  ،کیفیت تخم مرغ و دستگاه تنا

یدی،  به عملکرد تول که در جداول مربوط  ولی همانطور 

شود دیده میصفات کیفی تخم مرغ و صفات تولید مثلی 

تاثیر قرار نگرفت کدام تحت  باالی مرغان ندهیچ  . ستتتن 

تخمگذار، ستتتیکل دوم تولید و شتتتکل گیاه دارویی مورد 

استتت از عوامل موثر بر عدم تاثیرگذاری استتتفاده ممکن 

 حاضر باشد. هاین گیاه دارویی در مطالع
 

 نهايي گیرينتیجه

 گیاه میوه پودراستفاده از داد نشان حاضرنتایج مطالعه 

شتپنج دارویی سطح  انگ صد  2تا   بر داریمعنی اثر در

ست اما ،شتندا تخمگذار مرغ عملکرد  کاهش سبب توان

 .گردد سرم کلسترول و گلیسریدتری میزان
 

 تشکر و قدرداني

شاورزی و از معاونت محترم پژوهشی  شگاه علوم ک دان

به تان  نابع طببیعی خوزستتت یتم ما مالی خاطر ح های 

 گردد.پروژه، تشکر و قدردانی می
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Introduction: For millenniums, aromatic plants have been used for the treatment of many diseases 

worldwide. These plants contain a wide variety of active phytochemicals including flavonoids, 

terpeniods, lignans, sulfides, polyphenolics, carotenoids, coumarins, saponins, plant sterols and 

phthalides (Craig 1999). Among all, Vitex agnus-castus (VAC) fruit extract, known as a 

phytoestrogenic herb, has been used for the treatment of menstrual disorders (amenorrhoea, 

dysmenorrhoea), premenstrual syndrome (PMS), corpus luteum insufficiency, hyperprolactinaemia, 

infertility, acne, menopause, and disrupted lactation (Daniele et al. 2005). Previous studies have 

reported the efficacy of VAC in PMS, cycle disorders, hyperprolactinaemia and mastalgia in human 

and other animals. However, no study has yet been published on the effect of VAC on laying hens' 

performance in second cycle of production. Therefore, the aim of present study was to investigate the 

effect of dietary supplementation of VAC fruit powder on performance, egg quality, immune 

responses, blood biochemical parameters, tibial characteristics, and reproductive traits of laying hens 

in second cycle of production. 

Material and methods: This experiment was conducted to determine the nutritional value of VAC 

and to investigate its effects on performance and egg quality of laying hens in the second cycle of 

production. In the first step, AOAC methods were used for determination of the nutritional value of 

VAC. In the second step, 150 Leghorn Hy-Line (W-36) laying hens (80 to 90 weeks of age) were 

used based on a completely randomized design with 5 treatments, 5 replicates and 6 hens per each 

replicate. Treatment diets included 0 (control), 0.5, 1, 1.5, and 2% of VAC fruit powder. The birds 

received basal diet (corn- and soybean-based diet with 15.05% crude protein and 2802 kcal/kg 

metabolizable energy) in a mash form and formulized according to the Hy-Line W-36 (2016) nutrient 

requirements. The diet did not have any antibiotics and coccidiostats. Water and feed were provided 

ad-libitum during the experiment. Lighting program was 16 hours light and 8 hours darkness during 

the experiment. Egg weight (EW, gr), egg production (EP, %) and egg mass (EM, gr/hen/day) were 

recorded daily. Feed intake (FI, gr) was measured weekly and feed conversion ratio (FCR, grams of 

feed: grams of egg mass) was calculated weekly. In the present study, all performance parameters 
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were presented in three periods (first 4 weeks, second 4 weeks, and entire 8 weeks). At the end of 2, 

4, 6, and 8 weeks of the experiment, two eggs from each replicate were randomly selected for 

measurement of the egg qualitative traits and presented for each period. For determination of immune 

response, at 6 and 8 weeks of experiment, 0.5 mL of 20% sheep red blood cells (SRBC) were injected 

to the breast muscle of 2 hens per replicate. Then blood samples were taken from brachial vein 7 days 

after each injection (Nelson et al. 1995). At the end of experiment, one bird per each replicate was 

slaughtered for evaluating tibial characteristics (Zhang and Coon 1997) and reproductive traits 

(Renema et al. 2010). 

Results and discussion: The results showed that crude protein (CP), ether extract (EE), crude fiber 

(CF), and crude ash were 10.5%, 5.6%, 56.0% and 12.6% of dry matter, respectively. Performance 

parameters such as FI, EP, EM, EW and FCR were not significantly affected by various levels of 

VAC fruit powder (P>0.05). Egg quality factors such as Haugh unit, shell strength, shell percentage, 

shell thickness, and egg yolk color were not affected significantly by dietary treatments (P>0.05). 

However, albumin percentage was increased, but yolk percentage was decreased significantly during 

the first 4 weeks of experiment (P<0.05). In this regard, Karacollokcu et al. (2016) reported the 

insignificant effect of myrtus and vitex essential oil supplementation (alone or in combination) on 

production performance and internal and external quality traits of the eggs (except for egg specific 

gravity and yolk color) during the peak of egg production period in laying hen. Vakili (2011) indicated 

that, adding essential oils of thyme and fennel into the diet of the laying hens significantly improved 

Haugh unit scores. Vakili (2011) suggested that bird’s age and production cycle are the effective 

factors on eggs' internal and external quality. Nonetheless, addition of 40 mg of thyme extracts per 

kg of diet had insignificant effect on eggshell quality parameters of laying hens (Vakili 2011). 

Immune responses, tibia characteristics and reproductive traits of laying hens were not significantly 

affected by various levels of VAC powder (P>0.05). Also, blood concentration of glucose, high 

density lipoprotein, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes were not 

affected by dietary treatments (P>0.05), but triglyceride and cholesterol were decreased (P<0.05). A 

decrease in serum cholesterol concentration could be related to hypocholesterolemic activity of herbal 

essential oils via the inhibition of hepatic 3-hydroxyl-3-methyl-glutaryl-coenzyme A reductase, the 

rate-limiting enzyme of cholesterol biosynthesis in smooth endoplasmic reticulum (Srinivasan 2004), 

and also high levels of VAC fiber. Moreover, steroid like compounds (phytoestrogens and 

ecdysteroids), capable of binding to estrogen receptors, have been previously isolated from VAC 

(Bahrebar et al. 2010). It is concluded that these compounds can affect lipid metabolism in a dose 

dependent manner (Bahrebar et al. 2010). Furthermore, the existence of antioxidant compounds such 

as flavonoids and iridoids, were beneficial in the normalizing of serum lipid levels (Bahrebar et al. 

2010). 

Conclusion: The results of this experiment indicated that feeding VAC at 0.5-2% had insignificant 

effect on performance, but could improve lipid metabolism via decreasing the blood concentrations 

of triglyceride and cholesterol in laying hens. 
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