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۸۵پژوهش و سازندگي

                    

شماره ۶۴ ، پاييز ١٣٨٣پژوهش و سازندگي 

اثر استفاده از بره موم در جيره بر روي 
عملكرد و سيستم ايمني مرغان

 تخمگذار تجارتي
• سيد مظفر سيدمهديزاده،  عضو هيأت علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 استاد دانشگاه صنعتي اصفهان
عضو هيأت علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 استاد دانشگاه صنعتي اصفهان
عضو هيأت علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

جواد پور رضا،• جواد پور رضا،• جواد پور رضا،
علي جوكار، • علي جوكار، • علي جوكار، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان
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در امور دام و آبزيان  

چكيده  
آزمايشـي در قالب طرح كامًال تصادفي با اسـتفاده از ۳۰۰ قطعه مرغ تخمگذار از سويه تجارتي هاي الين در سن ۳۲ هفتگي در پنج 
تيمار شامل (صفر، ۱۰، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ ميلي گرم محلول روغني بره موم در كيلو گرم جيره ) در چهار تكرار (هر تكرار شامل ۱۵ قطعه) 
در ۲۰ واحد آزمايشـي با جيره هاي متوازن به  مدت ۱۲ هفته به مورد  اجرا گذاشـته شـد. در طول آزمايش توليد تخم مرغ به طور 
روزانه ، خوراك مصرفي ،  مجموع تخم مرغ توليدي  روزانه  و ضريب تبديل غذائي به  صورت هفتگي  و همچنين پاسـخ سيسـتم 
HIايمنـي پرنـدگان از طريق اندازه گيري عيار پادتن توليدي به روش  تسـت HIايمنـي پرنـدگان از طريق اندازه گيري عيار پادتن توليدي به روش  تسـت HI  و  تعيين وزن غدد لنفاوي مورد ارزيابي قرار گرفت. 
نتايج آزمايش نشان داد كه استفاده از سطوح مختلف محلول روغني بره موم در جيره هاي آزمايشي بر روي مقدار خوراك مصرفي، 
ضريب تبديل غذائي،  توليد تخم مرغ  و مجموع تخم مرغ توليدي روزانه  داراي اثر معني دار مي باشد (p < ٪۱ ) .  بيشترين خوراك 
مصرفي مربوط به تيمار ۵ (۴۰ ميلي گرم محلول بره موم در كيلوگرم جيره) و كمترين آن مربوط به تيمار ۱ (بدون محلول بره موم) 
بترتيـب ۹  /  ۱۲۱ و  ۷/ ۱۱۹ گـرم بود. بهترين ضريب تبديل غذائي مربوط به تيمار ۵ در مقايسـه با تيمـار۱ بترتيب  ۲/ ۲ و  ۴/ ۲ بود كه 
تفاوت بين آنها معني دار بود (p < ٪۱ ). ميانگين توليد تخم مرغ با افزودن سطوح مختلف محلول بره موم در جيره روند افزايشي 
را نشـان داد كه تفاوت بين تيمارها معني دار بود (p < ٪۱ ) . بيشـترين توليد تخم مرغ مربوط به تيمار ۵ و كمترين آن مربوط به 
تيمار ۱ به ترتيب   ۱۰/  ۸۹ و  ۴/ ۵۹  درصد بود. اسـتفاده از سـطوح مختلف محلول روغني بره موم در جيره سـبب افزايش مجموع 
تخم مرغ توليدي روزانه گرديد كه در مقايسـه با تيمارهاي آزمايشـي تفاوت ها معني داربود (p< ٪۱ ). بيشترين مجموع تخم مرغ 
توليدي روزانه مربوط به تيمار ۵ و كمترين آن در تيمار ۱ به ترتيب ۰ ۹  /  ۵۵ و ۰ ۸  /  ۵۱  گرم به ازاي هر مرغ در روز بود. با افزودن 
سطح محلول روغني بره موم در جيره هاي آزمايشي وزن غده تيموس افزايش يافت، به طوريكه بيشترين وزن غده تيموس مربوط 
pبـه تيمـار ۵  و كمتريـن آن مربـوط به تيمار ۱ بترتيب  ۴/  ۴ و ۶  /  ۲ گـرم بود كه اختالف بين آنها معني دار بـود (p < ٪۱بـه تيمـار ۵  و كمتريـن آن مربـوط به تيمار ۱ بترتيب  ۴/  ۴ و ۶  /  ۲ گـرم بود كه اختالف بين آنها معني دار بـود (p < ٪۱ ). با اضافه 

نمودن محلول  روغني بره موم به جيره ها وزن غده تيموس و نيز تيتر پادتن برعليه بيماري نيوكاسـل روند  افزايشـي را نشان داد، 
به طوريكه  بيشترين مقدار توليد  پادتن در  تيمار ۵  و  كمترين مقدار آن در تيمار ۱ به ترتيب ۹  /  ۸ و ۹  /  ۵ مشاهده گرديد كه در 

 .(p < ٪۱) مقايسه با هم اختالف آنها معني دار بود

كلمات كليدي:  محلول روغني بره موم ، عملكرد ،  سيستم ايمني و مرغان تخمگذار .

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

پژوهش و سازندگي  ۸۶

اثر استفاده از بره موم...

مقدمه
ــتاي تامين نياز پروتئين جمعيت رو به افزايش كشور، محققين  در راس
ــش توليدات در  ــر افزاي ــالش وافري در ام ــعي و ت ــي همواره س ــوم دام عل
ــا صرف حداقل هزينه و كمترين عوارض جانبي  كوتاه ترين زمان ممكن و ب
ــتفاده از افزودنيهاي  ــه اس ــر توجهات خود را ب ــاي اخي ــوده و در دهه ه نم
ــته اند .  بيولوژيكي در جيره طيور جهت افزايش توليدات طيور معطوف داش
از افزودنيهاي بيولوژيكي كه در جيره دام و طيور استفاده مي شود به  عنوان 
ــلولي و مخمر را مي توان  مثال انواع آنزيمها ، پروبيوتيكها ، پروتئين تك س
نام برد. بره موم يكي از توليدات فرعي زنبور عسل مي باشد. اين ماده توسط 
ــت و صمغ درختان جمع آوري و جهت پر  ــل از غنچه گلها ، پوس زنبور عس
كردن شكافها ، تنگ كردن سوراخهاي تهويه ، ترميم شكستگي ، جال دادن 
سطح كندو، محكم كردن اتصال قابها ، ضد عفوني كردن سلولها و در نهايت 
ــراتي كه به داخل كندو راه يافته اند مورد استفاده قرار  موميايي كردن حش

مي گيرد .
ــغ ، ۱۵ درصد  ــد صم ــوم ،۵۰ درص ــد م ــوم داراي ۲۵ درص ــره م ب
ــيميايي  ــد. از تجزيه ش ــرار و ۱۰ درصد گرده گل مي باش ــن هاي ف روغ
ــيد  ــامل فالونولها ، فلونيك ها ، اس ــد فالونوئيدها ش ــي مانن آن تركيبات
ــيد كافئيك ، و انيلين و اسيد فروليك استخراج مي شود  ــيناميك ، اس س
ــت با خواص دارويي كه از محلول الكلي آن  (۴، ۶ ). بره موم ماده اي اس
ــاني و دامي استفاده مي شود . مطالعات  جهت درمان انواع بيماريهاي انس
ــان مي دهد كه كاربرد بره  ــده نش ــور انجام ش اندكي كه در خارج از كش
ــبب افزايش عمل سيستم ايمني مي شود. اين ماده  موم در جيره طيور س
ــناخته باقي مانده و فقط مقدار اندكي از آنرا به  ــور به صورت ناش در كش

ــور صادر مي كنند. خارج از كش

ــي گرم از  ــود ۳۰ ميل ــات خ ــكاران (۵) در آزمايش Bonomi و هم
ــتفاده  ــوم را در جيره مرغان تخمگذار به  مدت ۱۲ ماه اس ــول بره م محل
ــي داري در توليد تخم مرغ ، وزن تخم مرغ ، خوراك  ــرده و تفاوت معن ك
ــه با گروه شاهد  مصرفي به ترتيب ۶,۰۷، ۱,۲۷ و ۵ .۴۵ درصد در مقايس

مشاهده كردند.
ــتم ايمني  Quichanqoing (۱۰) اثرات بره موم را در باال بردن سيس
ــرده و گزارش نمود بين ميزان بره موم  ــتي ارزيابي ك بدن جوجه هاي گوش
ــتقيمي وجود دارد و در زمان  ــره و باال رفتن ايمنيت بدن  رابطه مس در جي
ــوس و غده هاي ديگر  ــوم در جيره غذايي اندازه غده تيم ــتفاده از بره م اس

لنفاوي را بزرگتر از گروه شاهد مشاهده كرد.
افزايش توليدات در دام و طيور مستلزم قدرت سرزندگي و سالم بودن 
ــيله  ــتم ايمني آنها به وس ــد كه آنهم با باال بردن قدرت سيس آنها مي باش
ــن امكان پذير  انواع محركهاي بيولوژيكي از طريق جيره يا به  صورت واكس

مي باشد.
Anderson و همكاران (۳) در آزمايشات خود از محلول ۵ ٪ الكلي بره 
موم در جيره جوجه هاي گوشتي استفاده كردند و حدود ۲۰ درصد افزايش 

وزن جوجه ها را در مقايسه با گروه كنترل مشاهده كردند .
ــاي اصلي  ــلول ه ــي بدن به حضور س ــتگاه ايمن ــت دس عملكرد درس
ــتگي دارد. سلول هاي اصلي  ــلول هاي وابسته به آن بس ــتم ايمني و س سيس
ــتق از غده تيموس و يا سلول هاي مشتق از  ــتم ايمني سلول هاي مش سيس
ــند و نهايتًا پادتن و تيموس به عنوان منشاء  ــلول هاي  B مي باش بورس يا س
لنفوسيت هاي T را بايد در نظر گرفت (۱ ) . از اين  رو طرحي با اهداف زير 
به مورد اجرا گذاشته شد تا اثرات بره موم بر روي عملكرد و سيستم ايمني 

مرغان تخمگذار تجارتي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

Pajouhesh & Sazandegi  No: 64  pp: 85-89

Effect of propolis on performance and immune response of laying hens
By: S. M. Mehdizadeh, Member of Scientific Boards, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran.
J. PorReza, Professor, University of Esfahan, Iran.
A. Jokar, M. Sc. Student, Azad University of Khoraskan, Esfahan, Iran.
H. Lotfollahian, Member of Scientific Boards, Animal Science Research institute, Karaj, Iran.
G. Tahmasebi, Member or Scientific Boards, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran.
An experiment  under complete randomized design was carried out by allotting  300 HY-line  layers at 32 weeks old. The birds were 
divided into five treatments and four replicates (15 birds in each) under 20 experimental groups. The experimental diets were prepared 
by incorporating different levels of oil extracted propolis ( 0.0 , 10, 20, 30 and 40 mg  /  kg of feed) . The birds were fed with feed and 
water ad lib  with isonitrogenous and isocaloric diets for 12 weeks.  As results indicated that , inclusions  of oil extract propolis at 
various levels in diets, had significant effect on performance (p<0.01). Higher feed intake was observed in treatment five (40mg /  kg of 
feed)  vs, to treatment one (no propolis in diets) 121.9 vs 119.7g  respectively . The improved feed efficiency was shown in treatment 
five as a comparison to treatment one 2.2 vs 2.4 respectively and differences were significant ( p<0.01) . More egg production was 
recorded in treatment five and less in treatment one , 89.1 vs 59.4 respectively. Egg mass also was affected by inclusions of oil extract 
propolis at different levels in diets as compared to control groups significantly (p<0.01). High egg mass was observed in treatment five 
and low in treatment one 55.9 vs 51.8 . Increased weight of burs fabricious gland also were observed in treatment five as compared to 
treatment one 4.4 vs 2.6 g and differences were significant (p<0.01). More antibody titrations against  Newcastle disease were observed 
in treatment five as compared to treatment one 8.9 vs 5.9 and differences were significant (p<0.01). 
Key words: Oil extract propolis, Performance, Immune system and Laying Hens.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳

۸۷پژوهش و سازندگي

ــتفاده از محلول بره موم در جيره مرغان  ــب اس ــطح مناس ۱-تعيين س
تخمگذار.

ــده تيموس و  ــي مانند وزن غ ــتم ايمن ــي پارامترها ي سيس ۲- بررس
ــل با  ــده بر عليه ويروس نيوكاس ايمينوگلوبولين خون از نظر پادتن توليد ش

 . HI  تيتراسيون خون به روش تست
مواد و روشها 

ــتفاده از روش Aliev (۲) محلول روغني بره موم مورد نياز از بره  ــتفاده از روش Alievبا اس Alievبا اس
موم استخراج گرديد. آزمايش در قالب طرح كامًال تصادفي با پنج تيمار و چهار 
تكرار (هر تكرار شامل ۱۵ قطعه مرغ تخمگذار ) در ۲۰ واحد آزمايشي به مدت 
W- ــه برروي ۳۰۰ قطعه مرغ تخمگذار از هيبريد تجاري هاي الين ۱۲ هفت

ــن ۳۲ هفتگي با جيره هاي آزمايشي محتوي سطوح مختلف (صفر  ۳۶ در س
ــوم در كيلوگرم جيره) كه با  ــرم محلول بره م ــي گ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ ميل
استفاده از جداول استاندارد (۹)  با انرژي و پروتئين يكسان تنظيم شده بودند 
، به مورد اجرا گذاشته شد. تركيبات شيميايي و اجزاء جيره هاي آزمايش در 
ــت. در طول دوره آزمايش، توليد تخم مرغ به   ــده اس ــان داده ش جدول ۱ نش
Egg و  ضريب تبديل غذايي به  صورت  mass ، طور روزانه، خوراك مصرفي
هفتگي مورد بررسي قرار گرفت و همچنين براي ارزيابي سيستم ايمني مرغان 
تخمگذار در پايان هر مرحله آزمايش به  طور تصادفي از دو قطعه مرغ هر واحد 
ــتHI۱ صورت گرفت. در پايان دوره آزمايش دو  ــي خون گيري و تس آزمايش
قطعه مرغ به  طور تصادفي از هر واحد آزمايشي انتخاب و پس از كشتار وزن 

غده تيموس نيز اندازه گيري شد.

 مدل رياضي طرح آماري فوق به شرح ذيل مي باشد.
Xij = µ+ ai+ ε ij

كه در مدل فوق : 
Xij                                         : مقدار عددي هر مشاهده 
 µ                                                  : ميانگين جمعيت 
ai                                                            : اثر هر تيمار        
      εij                                    :   اثر خطاي آزمايش مي باشد.

ــتفاده از بسته نرم افزار SAS صورت  تجزيه و تحليل آماري طرح با اس
گرفت (۱۱) و مقايسه ميانگين هاي صفات مورد مطالعه با استفاده از آزمون 

دانكن انجام شد (۷).
                             

                 
نتايج و بحث 
مصرف خوراك

ــطوح مختلف محلول  ــن مصرف خوراك با جيره هاي حاوي س  ميانگي
 (p (p ( ــت  ( ۰۱/ ۰> ــش اختالف معني داري داش ــوم در كل دوره آزماي ــر ه م ب
. همان طوري  كه در جدول ۲ مشاهده مي شود، با افزايش سطح محلول بره 
ــترين خوراك مصرفي  ــوم در جيره مصرف خوراك نيز افزايش يافت. بيش م
در تيمار ۵ و كمترين آن مربوط به تيمار ۱  بترتيب  ۹/ ۱۲۱ و  ۷/ ۱۱۹ گرم 
ــات خود چنين نتيجه گرفته  بود . Bonomi و همكاران (۵) نيز در آزمايش
ــخوراكي جيره هاي آزمايشي با  اند و افزايش خوراك مصرفي را بعلت خوش

افزايش سطح محلول روغني بره موم گزارش كردند .

توليد تخم مرغ 
ــاهده مي شود ميانگين توليد تخم مرغ  همان طوري  كه در جدول ۲ مش
با افزايش سطح محلول بره موم در جيره هاي آزمايشي روند صعودي داشته 
). به طوريكه p). به طوريكه p). به طوريكه  ــي نيز معني دار بود ( ۰۱/ ۰> و اختالف بين تيمارهاي آزمايش
ــترين توليد تخم مرغ مربوط به تيمار ۵ و كمترين آن مربوط به تيمار  بيش
ــي مي تواند  ــد بود. افزايش خوراك مصرف ــب  ۴/ ۹۵ و  ۱/ ۸۹ درص ۱ به ترتي
موجب افزايش توليد تخم مرغ باشد، يافته هاي اين موضوع نيز با گزارشات 

Bonomi و همكاران (۵) مطابقت دارد. 

مجموع تخم مرغ توليدي روزانه
در كل دوره در مجموع  تخم مرغ توليدي هر مرغ در روز در مرغاني كه 
ــطوح مختلف محلول بره موم استفاده كرده  از جيره هاي آزمايش حاوي س
). همان طوري  كه در p). همان طوري  كه در p). همان طوري  كه در  ــد ( ۰۱/ ۰> ــاهده گردي بودند تفاوت معني داري مش
جدول ۲ نشان داده شده است. مجموع تخم مرغ توليدي روزانه  در تيمار ۵ 

و تيمار ۱ به ترتيب  ۹/ ۵۵ و  ۸/ ۵۱  گرم به ازاي هر مرغ در روز بود.
ــت افزايش  مجموع تخم مرغ توليدي روزانه مربوط به افزايش توليد  عل
تخم مرغ با استفاده از جيره هاي آزمايشي محتوي محلول بره موم مي باشد 

كه با گزارشات Bonomi و همكاران (۵) نيز مطابقت دارد .

ضريب تبديل غذايي
ــره هاي مختلف  ــي داري بين جي ــالف معن ــش اخت در كل دوره آزماي
). به  p). به  p). به   ــد  ( ۰۱/ ۰> ــاهده گردي ــر ضريب تبديل غذايي مش ــي از نظ آزمايش
ــاهده مي شود با افزايش سطح محلول بره موم  طوريكه در جدول ۲ نيز مش
در جيره ضريب تبديل غذايي نيز بهبود يافته است به طوريكه ضريب تبديل  
ــوق با گزارش  ــب  ۲/ ۲ و  ۴/ ۲ بود. و نتايج ف ــار ۵ و ۱ به ترتي ــي در تيم غذاي

Bonomi و همكاران (۵) مطابقت دارد.

اثر محلول بره موم برروي سيستم ايمني 
طيور وزن غده تيموس

ــه از جيره هاي  ــده تيموس مرغاني ك ــن وزن غ در كل دوره ميانگي
ــتفاده كرده بودند با گروه شاهد  ــطوح باالي محلول بره موم اس حاوي س
ــه در جدول  ــوري  ك ــه در جدول p). همان ط ــوري  ك ــه در جدول p). همان ط ــوري  ك ). همان ط ــت  ( ۰۱/ ۰> ــي داري داش ــاوت معن تف
ــوم در جيره  وزن  ــطح محلول بره م ــود با افزايش س ــاهده مي ش ۲ مش
ــت. وزن غدد تيموس تيمار ۵ و تيمار  ــده تيموس نيز افزايش يافته اس غ
ــب  ۴/ ۴ و  ۶/ ۲ گرم بود. روند افزايش وزن غده تيموس  مرغان  ۱ به ترتي
ــوط به جيره هاي محتوي محلول بره موم حاكي از اثر مثبت محلول  مرب
ــتم  ــتاي بهبود وضعيت سيس ــت غدد تيموس در راس ــره موم در فعالي ب

ــان ميدهد. ايمني بدن را نش
ــتفاده از  ــات خود با اس ــز در آزمايش ــكاران (۸) ني Giurgea و هم
محلول بره موم در جيره جوجه هاي گوشتي ، افزايش وزن غده تيموس 
ــج اين آزمايش با گزارش  ــاير غدد لنفاوي را گزارش نموده اند. نتاي و س

فوق مطابقت دارد.
(HI تست) تيتراسيون پادتن خون

نتايح به دست آمده در اين آزمايش نشان داد كه همانند ساير پارامترها 
ي مورد بررسي ، محلول بره موم در باال بردن فعاليت  سيستم ايمني مرغان 
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۸۹پژوهش و سازندگي

ــمگيري دارد.  به طوريكه در جدول ۲ مشاهده مي شود  تخمگذار  نقش چش
ــي كه از جيره هاي  ــر پادتن خون مرغان آزمايش ــش تيت در كل دوره آزماي
حاوي محلول بره موم در سطوح مختلف استفاده كرده بودند در مقايسه  با 
مرغاني كه از جيره بدون محلول بره موم استفاده كرده اند باالتر و تفاوت ها 

.(p.(p.( معني دار بود ( ۰۱/ ۰>
ــن آن در تيمار ۱  ــن در تيمار ۵ و كمتري ــدار توليد پادت ــترين مق بيش
ــات Toma و همكاران (۱۲) مطابقت  ــات Tomaبه ترتيب  ۹/ ۸ و  ۹/ ۵ بود كه با گزارش Tomaبه ترتيب  ۹/ ۸ و  ۹/ ۵ بود كه با گزارش
Giurgeaدارد . Giurgeaدارد . Giurgea و همكاران (۸) نيز در آزمايشات خود با استفاده از محلول 
بره موم در جيره جوجه هاي گوشتي افزايش مقدار پادتن توليد شده را در 

مقايسه با گروه شاهد مشاهده كردند. 
نتيجه گيري و پيشنهادات

ــي اثر سطوح مختلف محلول روغني بره موم در  اين طرح با هدف بررس
جيره هاي غذايي برروي عملكرد و سيستم ايمني مرغان تخمگذار انجام شد. 

با توجه به نتايج بدست آمده از اين آزمايش و بررسي نتايج ديگر آزمايشات 
انجام شده كه متاسفانه تعداد آنها نيز بسيار اندك مي باشد، مشخص گرديد 
كه محلول روغني بره موم در سطح ۴۰ ميلي گرم در كيلوگرم جيره بر روي 
ــتم ايمني اثر خوبي داشت و عامل توليد بيشتر تيتر پادتن  عملكرد و سيس
ــه با گروه شاهد مي باشد. پيشنهاد  و نيز افزايش وزن غده تيموس در مقايس
مي شود مطالعات وسيع تري  در رابطه با  اندازه گيري خصوصيات داروئي بره 

موم در طيور  صورت  گيرد.  
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