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  یدهچک

، دو داردنوجود مسن گذار تخم هايمرغدر  ی،و بدون عوارض جانب نهیهز کمترینبا  ی،عیطبپرتنش  طیشرا باره غلبه بردر جا که دانش کافیاز آن
ـ یسامانه ابر  ، به عنوان یک پاداکسیدان طبیعی،ترش يچاگیاه اثر عصاره آزمایش با هدف بررسی   تیعوضـ  ،خـون یی ایمیوشـ یب هـاي ، فراسـنجه یمن

- و کلسترول زرده تخم يصفات عملکردپس از تولک و نیز ارزیابی تولک و  هايدر دوره گذار مسنتخم هايی مرغدانیپالسما و تعادل اکس یدانیپاداکس
 هاي اصلیآزمایش (بعد از تولک) طراحی شد. بعد از تعیین خواص پاداکسیدانی در مرحله پیش آزمایش، هر یک از ددوم تولی مرحله گذار درتخم هايمرغ
تیمار آزمایشی به ترتیب شـامل   5در قالب طرح کامالً تصادفی انجام گرفت. در هر دو آزمایش،  W-36الین -گذار سویه هايقطعه مرغ تخم 200با 

بـود.   کاسبرگلوگرم عصاره گرم در کیمیلی 700و  300گرم در کیلوگرم عصاره برگ و جیره پایه با میلی 700و   300جیره شاهد، جیره پایه به همراه 
و  300آمیز بود، به طوري که کاسبرگ چاي ترش در سطوح برخالف دوره پس از تولک، تالش براي افزایش پایداري اکسیداتیو در دوره تولک موفقیت

داري بهبـود بخشـید.   طـور معنـی   گذار تولک رفته را بـه هاي تخممرغ يپالسما یدانیپاداکسگرم در کیلوگرم تعادل اکسیدانی و ظرفیت کل میلی 700
گلیسرید خون در دوره تولک به دار کلسترول و تريگلیسرید خون در دوره پس از تولک  و کاهش معنیدار گلوکز، کلسترول و تريهمچنین کاهش معنی

  داري نداشت. نه ایمنی تأثیر معنیگرم در کیلوگرم عصاره برگ چاي ترش مشاهده گردید. چاي ترش بر صفات عملکردي و سامامیلی 700وسیله سطح 
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   1  مقدمه
ي در صنعت پرنـدگان  ضرور ياقتصاد میتصم کبري که یتولک

ـ به غزیرا ، است ايفراتر از یک پرریزي دوره معموالً، است اهلی از  ری
 نـرخ در  ریی)، تغ38( پرندهمثل دیتول مستیدر س یکیولوژیزیف راتییتغ

 به لینسبت هتروف ) و12( عفونتو افزایش در میزان  )56( سمیمتابول
گزارش شده اسـت   دهد.یرخ م پرتنش طیشرا نیا رد )18( تیلنفوس
تواند به احیـاي  ار در دوره تولک، میگذهاي تخممرغبهبود جیره که 

هـاي ایـن دوره،   تحمل تنشها بعد از تر آنسریعتر و عملکرد مطلوب
نیـز،  در فـاز آخـر تولیـد    ). عالوه بـر دوره تولـک،   43، 8کند (کمک 

را اکسیداتیو زیـادي   ار تنشگذهاي تخممرغهمزمان با افزایش سن، 
                                                        

  دکتري، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند دانش آموخته – 1
  نددانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرج - 2
  استاد، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند -3
  )Email: shosseini@birjand.ac.ir           نویسنده مسئول:    -(* 

DOI:10.22067/ijasr.v12i1.77717 

 اثرات محیطی خارجی است ها حساس بهآن و بدن شوندمتحمل می
ن در صـنعت پرنـدگا   ).6( شـود میها منجر آن عملکردکاهش  بهکه 

ـ  از محدود کردن اسـتفاده اهلی،  ـ وتیبیآنت مـواد نگهدارنـده   و  هـا کی
هـاي اقتصـادي را   هاي عفونی و خسـارت مصنوعی، بازگشت بیماري

). بـه همـین دلیـل، امـروزه کـاربرد      13براي مرغدار به دنبـال دارد ( 
). یکی از 79اي را به وجود آورده است (داروهاي گیاهی عالقه فزاینده

نام دارد که در ایران  )2س سابداریفااهیبیسکي ترش (این گیاهان، چا
و غنـی از  اسـت   هاي چاي قرمـز و چـاي مکـی نیـز معـروف     به نام

 استئاریک آراشیدیک،سیتریک، اسید آسکوربیک،  اسیدهاي آلی (اسید
آنتوسیانین، اسید  روتین، ایزوگوئرسیترین،ها (فنول)، پلیمالیک اسیدو 

 ،سیتوسـترول و ارگوسـترول)  -ها (بتاترولفیتوسفنولیک، فالونوئید)، 
، 59، 36() می باشـد  4نیدزیو د 3نی(گوئرست هاتواستروژنیفپکتین و 

                                                        
2- Hibiscus sabdariffa 
3- Quercetin 
4- Daidzein 
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 شودداده میبه این مواد شیمیایی گیاهی نسبت . فواید گوناگونی )73
و  یاکسـیدان اسـتروژنی، پـاد   ضـدباکتریایی،  هـاي شـامل ویژگـی  که 

هـاي  در جوجـه  .)75، 54(چربی است  سوخت و سازهمچنین تنظیم 
هاي داخلی بدن، پاسخ ایمنی گوشتی، تأثیر منفی آفالتوکسین بر اندام

گـذار تـأثیر منفـی تـنش     هاي تخم) و در مرغ46و عملکرد تولیدي (
گرمایی بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت و نرخ مرگ و میر به وسـیله  

). هیچ گزارشـی دربـاره مکمـل کـردن     45چاي ترش کاهش یافت (
گذار مسن هاي تخمو به ویژه برگ چاي ترش در جیره مرغ کاسبرگ

هاي تولک و پس از تولک منتشر در شرایط پرتنش طبیعی مثل دوره
، )15( هادانیاکسپادبه  ازین شیجا که تنش باعث افزااز آننشده است. 

ـ یاافت عملکرد و  )60( دیتولکاهش  ـ ا شـود، مـی  )42( بـدن  یمن  نی
ـ -ثر عصاره آبـی ا یبه منظور بررس ،پژوهش و بـرگ  کاسـبرگ   یالکل

 هـاي فراسـنجه  هـاي طبیعـی، بـر   چاي ترش، به عنوان پاداکسـیدان 
-گلیسرید زرده تخـم کلسترول و تري ،خون ییایمیوشیو ب يعملکرد

پالسـما و سـامانه    ظرفیـت پاداکسـیدانی  کل  ،یمرغ، تعادل اکسیدان
لـک  پـس از تو تولـک و   هايدر دورهمسن  گذارتخم هايایمنی مرغ
  .طراحی شد

 
  هامواد و روش

کاسبرگ و برگ چاي ترش از جهاد کشاورزي شهرستان دلگـان  
خریداري شده و در مجاورت هوا  و بلوچستان ستانیسواقع در استان 

ی، الکل -یآب و در سایه خشک و سپس آسیاب شد. براي تهیه عصاره
 30لیتـر آب مقطـر اسـتریل و    میلی 70گرم از ماده مورد نظر  با  10

ساعت توسـط دسـتگاه    24درصد) به مدت  96لیتر الکل (اتانول میلی
 ).5همزن مخلوط شده و در نهایت توسط کاغذ صافی صاف گردیـد ( 

در مرحله پیش آزمایش، مقدار کل ترکیبـات فنولیـک بـا اسـتفاده از     
)، آنتوسیانین با استفاده 17روش اسید گالیک و معرف فولین سیکالتو (

اکسـیدان کـل بـا اسـتفاده از روش     )، پـاد pH )67 از روش تغییـرات 
DPPH )70 و ویتـامین (C     ) در 64بـا اسـتفاده از روش تیتراسـیون (

هـاي  هر یک از آزمایششد.  گیرياندازه چاي ترشکاسبرگ و برگ 
 يپرورش تجار ياهزار قطعه  40 در سالنبه صورت جداگانه، اصلی، 

ـ ال يهـا " هیگذار سـو مرغ تخم اسـتان خراسـان    واقـع در  W-36 نی
در  ،دمشـک یمجتمع کشـت و صـنعت ب   ،)شهیشهرستان سربجنوبی (

پرنده در هر تکرار  10تکرار و  4تیمار،  5قالب طرح کامالً تصادفی با 
تیمار آزمایشی به ترتیب شامل جیره شاهد (جیره پایـه)،   5انجام شد. 

گرم در کیلوگرم عصـاره بـرگ   میلی 700و   300جیره پایه به همراه 
میلی گرم در کیلوگرم عصـاره   700و  300اي ترش و جیره پایه با چ

بـر   ایسـو  -ذرت شاهد بـر پایـه   رهیجچاي ترش انجام شد.  کاسبرگ
 4شد. مدت آزمـایش، در دوره تولـک   آماده یک جیره تجاري اساس 
تا  84هفته ( 6هفتگی) و در دوره تولید پس از تولک   84تا  80هفته (

ه شد که از نظر تولید، پرندگان در سه هفتـه  هفتگی) در نظر گرفت 90
درصد تولیـد و در سـه هفتـه دوم در     50تا  5اول پس از تولک  بین 

- درجه سانتی 23درصد تا پیک تولید بودند. دماي سالن در  50مرحله 
سـاعت  16و  یکیسـاعت تـار   16ي، برنامـه نـور  گراد تنظـیم شـد و   

ز تولـک  بـود.   هـاي تولـک و پـس ا   به ترتیـب بـراي دوره   ییروشنا
 اعمال شد. سپس تولکروز اول دوره  3در  یکیاز غذا و تار تیمحروم

گرم  10گرم سبوس گندم +  10گرم خوراك ( 20 ،هفته کی به مدت
و بعد  ) داده شد1: جدول 1 جیرههر پرنده ( يپودر پوسته صدف) به ازا

 تـا رسـیدن بـه   روز  20به مدت  ومید جیره غذایی باپرندگان از آن 
 ییغذا جیره نی. اندشد هی) تغذ1: جدول 2 جیره( درصد 5 دیتول سطح

گرم اضافه شـد   10روز  2هر پرنده آغاز شد و هر به ازاي گرم  50 با
رسید. در آزمایش پس گرم  100روزانه هر پرنده به مصرف خوراك تا 

ـ گـرم خـوراك در اخت   100 به ازاي هر پرنـده،  روزانهاز تولک  نیز   اری
سـی خـون از   در انتهاي دوره هر آزمایش، پنج سی ت.ها قرارگرفمرغ

-هاي داراي ماده ضد انعقاد جمعورید بال دو پرنده از هر تکرار در لوله
دقیقه،  15در دقیقه به مدت  3000آوري شد و بعد از سانترفیوژ با دور 

اکسیدانی به عنوان شاخص پاد  MDAآوري گردید. میزانپالسما جمع
نمونه از هر تکرار به  2) 16مرغ () و زرده تخم77در پالسماي خون (

ـ گروش انـدازه اسـاس   گیـري شـد.  انـدازه  اسـپکتوفوتومتر وسیله   يری
MDA ،  ــنش بـــا ــک  واکـ ــید تیوباربیتوریـ ــید ) TBA(اسـ و اسـ
و  يجــذب اســپکتروفتومتر يریــگانــدازه، TCA)(کلرواســتیک تــري

 200نمونـه پالسـماي خـون (    بود.استاندارد  یجذب با منحن سهیمقا
ـ مخلـوط   محلول اسید تیوباربیتوریکاز  یسیس 2با  میکرولیتر) ه و ب

قـرار   گـراد یدرجه سانت 80 با دماي گرمآب در حمام  قهیدق 30 مدت
سی بوتانول به لوله آزمایش، سی 2و افزودن  سرد شدنپس از  گرفت.

سانترفیوژ شد تا دو الیه جدا شـده و   3000دقیقه در دور  10به مدت 
 مرغ،در مورد زرده تخم د.ونانومتر خوانده ش 531در رویی  جذب الیه

 کلرواستیکتري اسید آبی محلول تریلیلیم 18زرده با از نمونه گرم  2
. داده شـد عبـور   صافی) به طور کامل همگن و از کاغذ درصد 86/3(

محلـول اسـید   از  یسیس 2شده با  هیاز محلول ته یسیس 2سپس، 
آب در حمام  قهیدق 30 ه مدتمخلوط و ب  د)درص 8/0تیوباربیتوریک (

جذب  ،سرد شدنپس از  قرار گرفت. گرادیدرجه سانت 80 با دماي گرم
ظرفیت کل پاداکسیدانی پالسـما   نانومتر خوانده شد. 531در ها نمونه

گیـري  نیز، با استفاده از دستگاه جذب نوري اسـپکتروفتومتري انـدازه  
ت راندوکس ساخت کشور انگلیس گردید. کیت مورد استفاده، از شرک

 600، طول موج و دماي مورد استفاده، به ترتیب، NX 2331)(شماره 
براي مقایسه عملکرد سامانه ). 44گراد بود (درجه سانتی 37نانومتر و 

 8گیري از ورید بـال  ایمنی بین تیمارها، در انتهاي هر آزمایش، خون
هتروفیـل بـه لنفوسـیت     گیري نسبتمرغ از هر تیمار به منظور اندازه

)H/L و عیار پادتن در برابر ویروس نیوکاسل با استفاده از روش مهار (
 انجام شد.  (HI)هماگلوتیناسیون 
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   پایه اجزاي مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول

Table 1- The ingredients and chemical composition of basal diet 
  تولک  

Molting     تولک پس از  
Post molting    (درصد) مواد خوراکی  

Ingredients  (%)   1جیره   
Diet 1  

  2جیره 
Diet 2    5  درصد تولید 50تا  

5 to 50% production  
  درصد تا پیک تولید 50

50 % to production peak    

  ذرت  47.00  50.40   55.35  -  
Corn  

  سبوس گندم  -  -   - 50.00  
Wheat bran  

  سویا 25.40 24.50   22.30  -  
Soybean  

  جو 11.00 8.50   10.00  -  
Barley  

  1سبزینه 1.00  1.50   1.50  -  
1Organic herbal powder  

  روغن سویا 2.20  1.80   1.50  -  
Soybean oil 

  دي کلسیم فسفات 1.90 1.72   1.75  -  
Dicalcium phosphate  

  کلسیم کربنات (پودر صدف) 9.20 9.00   5.00 50.00  
Calcium carbonate  

  نمک  0.20 0.20   0.20  -  
Salt  

  جوش شیرین 0.15  0.20   0.20  -  
Sodium bicarbonate  

  بنتونیت 0.81 1.01  1.00 -  
Bentonite  

  متیونین 0.12 0.12  0.15 -  
Methionine  

  لیزین 0.10 0.05  0.05 -  
Lysine  

  ترئونین 0.075 0.10  0.10 -  
Threonine  

  کولین 0.05 0.05  0.05 -  
Choline  

  2 و مینراله مکمل ویتامینه  0.60  0.60   0.60  -  
2ssupplementand mineral Vitamin   

  )complex,E,K,B3A,Dها (ویتامینتک  0.20  0.25   0.25  -  
)complexA,E,D3,K,BVitamins (  

  ترکیب شیمیایی (درصد)          
Chemical composition  (%)  

  انرژي قابل متابولیسم (کیلوکالري بر کیلوگرم) 2675.59 2676.25   2809.27 650.00 
Energy (kcal/kg)  

  پروتئین 16.84 16.48   16.13 7.85 
Protein  

  فیبر 3.58 3.58   3.61 5.50 
Fiber  

  لیزین  0.91 0.83   0.80 0.22 
lysine  
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  متیونین+سیتئین  0.77 0.75   0.73 0.19 
Methionine + Cysteine  

 19.57 2.43   3.99 
  کلسیم 4.10  

Calcium  
  فسفر 0.46 0.42   0.43 0.10 

Phosphorus  
 0.025 0.149   0.148 

0.134  
  

  سدیم
Sodium  

  فیبر است.  4/22 %چربی و  3/3 %پروتئین،   9/10 %انرژي، kcal/kg  2440هر کیلوگرم سبزینه حاوي: 1
  mg/kgآهن  ،mg/kg  88، سلنیوم mg/kg  048، ید mg/kg 3200 ، مس mg/kg 32000 ، رويmg/kg 00360 منگنز: حاويویتامینه و  مکمل مینراله کیلوگرم هر2

16000 ،mg/kg B9 360  ،Iu/kg A 3200000 ،Iu/kg D3   1320000، Iu/kg E   8000 ،mg/kg K3  1000 ،mg/kB1   1000،  mg/kg B22200 ، 
  است.  mg/kg  3000 اکسیدان پاد ، mg/kg44000 کولین، mg/kg 30 بیوتین، mg/kg 12000،mg/kg B6 1600،  mg/kg B129 نیاسین  ،mg/kg  3200کالبان

1 Each kg of herbal organic powder contains: Energy 2440 Kcal/kg, Protein 10.9%, Fat 3.3%, Fiber 22.4%. 
2Each kg of minerals and vitamins supplement contains: Manganese 36000 mg/kg, Zinc 32000 mg/kg, Copper 3200 mg/kg, Iodine 
480 mg/kg, Selenium 88 mg/kg, Iron 16000 mg/kg. 3200000 Iu/kg vitamin A, 1320000 Iu/kg vitamin D3, 1000 mg/kg vitamin K3, 
8000 Iu/kg vitamin E, 1600 mg/kg vitamin B6, 12000 mg/kg Niacin, 3200 mg/kg Calpan, 1000 mg/kg vitamin B1, 2200 mg/kg 
vitamin B2, 360 mg/kg vitamin B9, 9 mg/kg vitamin B12, 30 mg/kg Biotin, 3000 mg/kg Antioxidant, 44000 mg/kg Choline.   

 
 هـر  در پایان دوره HDL(1( لیپوپروتئین با دانسیته باال گلوکز و

 Chem Gesan)(توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اتوآناالیزر  آزمایش،
200, Italy اندازهآزمایشگاهی شرکت پارس آزمون ایران  هايو کیت
 با استفاده از فرمول LDL(2(لیپوپروتئین با دانسیته پایین  گیري شد.

  ). 19(بیانگر کلسترول تام خون است  TC که در آن شد محاسبهزیر 
1)  LDL= 3/4 (TC- HDL)  

هاي تولیدي هر تکرار بـه طـور   مرغدر مرحله پس از تولک، تخم
هفته ثبـت گردیـد. سـپس،     6ها در طی آوري و تعداد آنروزانه جمع
مرغ تولیـدي از  گذاري در کل دوره محاسبه شد. توده تخمدرصد تخم
 مرغ واحـد آزمایشـی و  درصد تولید در میانگین وزن تخم حاصلضرب

ضریب تبدیل خوراك هفتگی از تقسیم خوراك مصرفی هفتگی یـک  
مرغ تولیـدي آن واحـد در همـان هفتـه،     واحد آزمایشی به توده تخم

-گیري سطح کلسـترول و تـري  به منظور اندازه ).50محاسبه گردید (
آزمایش، از هر تیمار به طور  6و  3هاي گلیسرید زرده در انتهاي هفته

نمونه انتخاب و پس از جدا کردن زرده و مخلوط نمـودن   8تصادفی 
آزمایشـگاهی   هـاي نمونه از هر تکرار جدا و به وسیله کیـت  2ها، آن

)، غلظـت  39( لـوهمن  شرکت پارس آزمون ایـران بـا روش آنزیمـی   
ـ در اگلیسرید زرده تعیین شد. کلسترول و تري  قـاً یقروش، ابتـدا د  نی

) 05/0 تـه یبـا موالر  NaOH(سـود   تـر لییلیم 50گرم زرده با  00/1
ـ یم 50محلول توسط  نیمخلوط و سپس ا ـ کلر دیاسـ  تـر لییل  کیدری

)HCl ترلییلیم کیحدود  در مرحله بعد،شد.  ی) خنث25/0 تهیبا نرمال 
ــاالیزر    ــپکتروفوتومتر اتوآن ــتگاه اس ــه دس ــته و ب ــول را برداش از محل

)(Gesan Chem 200, Italy هاي آزمایش پس از داده گردید. قیتزر
) و 62( 4.9نسـخه    SASورود به برنامه اکسل، به وسیله نرم افـزار  

                                                        
1- High Density Lipoprotein (HDL)  
2- Low Density Lipoprotein (LDL) 

مورد تجزیـه و تحلیـل آمـاري قرارگرفـت. مقایسـه         MIXEDرویه
داري پنج درصـد  در سطح معنیها با استفاده از آزمون توکی میانگین

   .انجام شد
  

  و بحث جینتا
اکسیدانی کاسبرگ و برگ چاي تـرش  به خواص پاد نتایج مربوط

بیشـتري در بـرگ    Cگزارش شده است. اگر چه ویتامین  2 در جدول
)g100/ mg55/2 ) در مقایسه با کاسـبرگ (g100/mg 40/1  وجـود (

اکسـیدان کـل، فنـول و    اکسـیدانی شـامل پـاد   دارد، امـا فعالیـت پـاد   
 ایسا-موهدهاي یافته آنتوسیانین در کاسبرگ از برگ بیشتر بود که با

در دوره پس از تولـک، اثـر عصـاره    ) هماهنگ است. 47و همکاران (
-معنی مرغپالسما و زرده تخم  MDA کاسبرگ و برگ چاي ترش بر

به وسیله همه تیمارهاي آزمایشی کـاهش    MDAدار نبود، اما سطح
اکسیدانی چاي تـرش  ) که احتماالً به دلیل خواص پاد3یافت (جدول 

در پالسـما و    MDAترین سـطح  ). در این دوره، پایین51اشد (بمی
گـرم در  میلـی  700و  300زرده به ترتیب بـا مکمـل شـدن سـطوح     

کیلوگرم عصاره کاسبرگ چاي ترش به دست آمد کـه پاسـخی غیـر    
به علت  دیاثرات مستقل از دوز عصاره کاسبرگ شاوابسته به دوز بود. 

-یپل نیترمهمباشد که  )72( هانینایو دفع آنتوس سمیمتابول دینرخ شد
 شـدن  چاي تـرش مـی باشـد. اشـباع     کاسبرگموجود در  هايفنول

 از بـاالیی  هـاي غلظت وجود دلیل به خاص نقل و حمل هايمکانیزم
 مخلوط پایین تواند سبب نفوذپذیريعصاره نیز می در فنولپلی چندین

). 27( دشـده باشـ   روده سـد  راه از تـرش  چاي پیچیده هايفنولپلی
توان به وسیله کاسبرگ در مقایسه با برگ را می MDAکاهش بیشتر 

به مقدار باالتر آنتوسیانین، فنول کل و پاداکسیدان کل در کاسـبرگ  
). در دوره تولک، تـالش بـراي افـزایش پایـداري     2نسبت داد (جدول
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-اکسیداتیو پالسما به وسیله مکمل کردن چاي ترش به طـور معنـی  
یز بود که احتماالً به دلیل تنش بیشـتر پرنـدگان در   داري موفقیت آم

در  شـتر یب يریپـذ بیو آس یدانیدفاع پاداکس ستمینقص ساین دوره، 
 300به دنبال مصرف پایین خوراك است. سطح  ویداتیبرابر تنش اکس

الکلی کاسبرگ چاي تـرش،  -گرم در کیلوگرم عصاره آبیمیلی 700و 
رفیت پاداکسیدانی کل پالسما را داري ظدر دوره تولک، به طور معنی

 .)>05/0pپالسـماي خـون را کـاهش داد (    MDAافزایش و سـطح  
عصــاره  افــزودنگـزارش کردنــد کـه    )53اولوگانـدودو و همکــاران ( 

 لـوگرم یکه ازاي هـر  ب گرمیلیم 100چاي ترش به میزان  نیانیآنتوس
ـ بـه م را  MDAکـاهش غلظـت    ،وزن بدن  2/27و  2/9، 5/22 زانی
به دنبال داشت.  به  خرگوش مغز و کبد پالسما، ترتیب، در درصد، به

باعث  ی،چرب افزودن چاي ترش به جیره غنی از ،در موش طور مشابه،
به  ترش يچاکاسبرگ  یعصاره اتانول زیتجو). 68شد ( MDAکاهش 

باعـث   ،وزن بـدن  لـوگرم یک به ازاي هـر گرم یلیم 300و 200 میزان
، MDAعـالوه بـر   ). 71د (درصد ش 37 تاکبد موش  MDAکاهش 

در را   TBARSتشکیلهاي پاداکسیدانی، چاي ترش به دلیل ویژگی
)، پالسـماي خـون   66( گذارمرغ تخمخون  پالسماي و مرغزرده تخم

) مهار کرد که با نتایج این مطالعه 28تنی (برون طیو شرا) 14موش (
  خوانی دارد. هم

  
  اکسیدانی چاي ترشفعالیت پاد -2جدول

Table 2-Antioxidant activity of Hibiscus sabdariffa  
 صفت

Traits 
ترش يچا   

Hibiscus sabdariffa 

 گاسبرگ  
Calyx 

 برگ
Leaf 

 پاداکسیدان کل (درصد)
Total antioxidants (%) 

 61.71 61.21 

رم)گرم در صد گفنول(میلی  
Phenol (mg/100g) 
 

 0.80 0.64 

ر لیتر)گرم دآنتوسیانین(میلی  
Anthocyanin (Mg/l) 

 183.63 18.33 

C ویتامین  
گرم در صد گرم)میلی ) 

Vitamin C (mg/100g) 
 1.40 2.55 

 
دار در هر دو آزمایش، اثر عصاره چاي ترش بر سامانه ایمنی معنی

ممکن است نیاز به افزایش طـول مـدت مصـرف     که )<05/0pنبود (
ترکیبات  تأثیر يبرا مشخص دوره زمانی کجا که یاز آن باشد.عصاره 

، این احتمـال وجـود   الزم استسامانه ایمنی  ربموجود در چاي ترش 
هفته بتواند در تحریک  6تر از دارد که مصرف عصاره به مدت طوالنی

 به وسیله که هاي ایمنی اکتسابیپاسخپاسخ ایمنی مؤثرتر واقع شود. 
زوي متقابل دو با عمدتاً به صورت، شودایجاد می Bو T هاي لنفوسیت

ایمنـی هومـورال    تقویـت پاسـخ   ، به طوري که،کندیکدیگر عمل می
در نیـز،  T هاي لنفوسیت .شودمی تضعیف پاسخ ایمنی سلولی موجب

 کـه  شودمیبرخورد با یک عامل عفونی به دو دسته اصلی تبدیل  اثر
کند، یعنی تقویت یکـی موجـب تضـعیف    طرفه عمل می صورت دوبه

هـاي  موجـب ایجـاد پاسـخ   دسته اول  هايفوسیتلن. شودمی يدیگر
 ،هاي داخل سلولیباکتريو  هاویروس در برابردر دفاع  شده و سلولی

، در حالی که، کندمی هاي التهابی نقش اساسی بازيتومورها و عفونت
 بـادي براي تولید آنتیB هاي لنفوسیت عمدتاً به دسته دوم هايپاسخ

-آنتـی ش، چاي ترش سبب افـزایش  ). در این پژوه1( کندکمک می
سامانه ایمنی  تقویت، در نتیجه ویروس نیوکاسل شدها در مقابل بادي

ها و کـاهش  هتروفیلافزایش تکثیر با  اما،. داشتدنبال هومورال را به
شد. شاید بتـوان   سامانه ایمنی سلولیتضعیف ها سبب لنفوسیتتعداد 

هاي دسـته اول  ولگفت کاهش لنفوسیتی مشاهده شده مربوط به سل
  می باشد. 

گرم در کیلوگرم عصاره برگ میلی 300در هر دو آزمایش، سطح 
بادي را در برابر ویروس نیوکاسل ایجـاد  چاي ترش، بهترین تیترآنتی

بادي را در مقایسه با گروه سایر تیمارها نیز بهبود عددي تیتر آنتی کرد.
بودنـد. در همـه   تـر مـؤثرتر   شاهد نشان دادند، اگرچه سـطوح پـایین  

به  تیبه لنفوس لینسبت هتروفتیمارهاي آزمایشی در مقایسه با شاهد، 
نسـبت  و  بـادي تیتـر آنتـی  یافت. افزایش نسبی  شیافزا يعددطور 
عالوه  که چاي ترش سازگاراست قتیحقاین  اب تیبه لنفوس لیهتروف

در  ) است،C )74 نیتامیو داراي، هافنولپلیمانند  ییهادانیاکسپاد بر
 اسـت  یناکافدچار استرس در پرندگان بالغ  C نیتامیسنتز و کهیحال

  Cنیتامیو ،)57(ها دانیاکسپاد تنظیم ایمنی به وسیلهعالوه بر ). 31(
کند  فایبدن ا یمنیاامانه س بهبود عملکرددر  یتواند نقش مهمیم نیز

ـ یاسیسـتم   و اثرات نامطلوب تنش بر )9(  ).24( را کنتـرل کنـد   یمن
هـا  لفیتروه يتوزیفاگوسفعالیت ها و بهبود تیکوسول يغشا اريپاید

ـ در  ).31( اسـت  C نیتامیو يهاتیفعالاز  زین عصـاره   ،پـژوهش  کی
مصرف از  یناش C نیتامیوسطح کاهش  کاسبرگ چاي ترش یاتانول
). مشابه با این نتـایج،  71را در سرم موش مهار کرد ( کیآرسن-میسد

حاوي چاي سـبز بـه    رهیجکردند که  ) گزارش32خدادادي و رنجبر (
 ازیمورد ن هالیهتروف حیکه براي عملکرد صحC  نیتامیعلت وجود و

در ماهی کپـور شـد. عـالوه بـر      لیهتروف زانیم یشسبب افزا، است
تواند به علت می افزایش هتروفیل ، بهبود ایمنی هومورال وCویتامین 
-لکالوئیدها، ساپونینمانند آ یتوسط ترکیبات هاي لنفاوياندام تحریک
و دیگـر   هـا هـا، اسـتروئید  ، فالونوئیدها، فنولهاها، گلیکوزیدها، تانن
اوکوکو  ).48 ،40( شوند، باشدیافت می چاي ترشهایی که در ویتامین
ـ را به عنـوان  ) چاي ترش 52و اري ( ـ گ کی ـ یاثـرات ا  داراي اهی  یمن

ـ توانـد مزا یکه م کرد یکننده مهم معرفمحافظت قابـل   یـی دارو يای
 کـرد گـزارش  نیـز،   )22( فکـی  ب،یترت نیبه همتوجهی داشته باشد. 

ـ  ،لوگرمیگرم در کیلیم 100تا  50در سطوح چاي ترش عصاره  -یم
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-که با یافتـه  موش را داشته باشد یمنیا امانهس کیتحر ییتواند توانا
در هـر دو آزمـایش،    گر،ی. از طرف دخوانی داردهم هاي این پژوهش

هـاي  امانه ایمنی، مشـابه وضـعیت پاداکسـیدانی مـرغ    بهبود نسبی س
ها در دوز کم عصاره تیفعال شیافزاگذار، غیر وابسته به دوز بود. تخم

گرم بر یلیم  700با دوز باال ( سهی) در مقالوگرمیگرم بر کیلیم  300(
آب ی از بخـش مولکـول   یناش تیقطب شیتوان به افزایمرا  )لوگرمیک

مؤثر در عصاره و جذب  باتیترک تیحالل شیانسبت داد که سبب افز
همچنین، در  .)37( شودیدستگاه گوارش م از قیرقغلظت عصاره در 

ـ  شـه یهم یمنیپاسخ ا ،یاهیگ هايمورد عصاره بـا   میطـور مسـتق   هب
وابسـته بـه    تیفعال و نبود ستیمرتبط ن یمنیکنندگان امیتنظ تغلظ

 58ا گزارش شده است (هی در تعدادي از پژوهشمنیا میتنظ يدوز برا
  ).69و 

  
  گذار مسنتخم هايمرغ یدانیتعادل اکس و پالسما یدانیپاداکس تیوضعچاي ترش بر  گیاهاثر عصاره  -3جدول

Table 3- Effect of Hibiscus sabdariffa plant extract on plasma antioxidant status and oxidant balance of old laying hens 

 صفت
Traits 

 واحد
Units  دوره 

 شاهد
Control 

 

برگ چاي ترش 
گرم/کیلوگرم)(میلی  

Hibiscus sabdariffa leaf 
(mg/kg) 

 کاسبرگ چاي ترش
گرم/کیلوگرم)(میلی  

Hibiscus sabdariffa calyx 
(mg/kg) 

SEM 1P-
value 

    300 700 300 700   
اپاداکسیدان کل پالسم  
Plasma total 
antioxidant 
 

Mmol/l 
 
 

 تولک
 
 
 

0.375b 0.490ab 0.462ab 0.757a 0.735a 0.0811 0.0140 

 2MDA خون
Blood 2MDA  
 

µg/l 1.198a 0.751ab 0.813ab 0.633b 0.640b 0.1277 0.0402 

اپاداکسیدان کل پالسم  
Plasma total 
antioxidant 
 

Mmol/l  
 

پس از 
  تولک

 

0.365 0.442 0.420 0.570 0.520 0.0959 0.5902 

 MDA خون
Blood MDA  
 

µg/l 0.809 0.769 0.797 0.725 0.737 0.0485 0.6945 

 MDA زرده
Yolk MDA µg/g 2.04 1.93 2.03 1.84 1.85 0.119 0.6597 

 . >P)05/0داري است (با حروف غیرمشترك در هر ردیف سطح معنی  b-aهاتفاوت میانگین 1
1Means a-b with different letters in a row differ significantly (P<0.05). 
2 Malondialdehyde 

 
-الکلی چاي ترش بر صفات عملکردي مـرغ -هاي آبیاثر عصاره

گزارش شده اسـت.   5گذار در دوره پس از تولک در جدول هاي تخم
 داري نداشـت چاي ترش بـر شـاخص هـاي عملکـردي تـأثیر معنـی      

)05/0p>.(  مـرغ  تـوده تخـم  کمترین ضریب تبدیل خوراك، بیشترین
 700که بـا   5گذاري در پرندگان تیمار تولیدي و باالترین درصد تخم

گرم در کیلوگرم عصاره کاسبرگ چاي ترش تغذیه شـده بودنـد،   میلی
گذاري ممکن است بـه دلیـل وجـود    مشاهده شد. افزایش درصد تخم

توانایی اتصـال  باشد که  )54ي موجود در چاي ترش (اهفیتواستروژن
توانـد سـبب افـزایش    مـی  راه هاي استروژن را دارد و از اینهبه گیرند

و در نتیجه افزایش تولیـد   در کبد ساز زرده)(پیش نیتلوجنیو وسنتزیب
). گزارش شده است مکمل دیـدزین کـه یکـی از    20تخم مرغ شود (

ــرد   فیتواســتروژن ــرش اســت، عملک ــود در چــاي ت هــاي مهــم موج
) و در 78اوج تولید بهبود داد ( از ها را در مرحله بعدگذاري اردكتخم

 ).49مـرغ شـد (  گـذار نیـز سـبب افـزایش تولیـد تخـم      هاي تخممرغ
 pH تواند با کـاهش همچنین، اسیدهاي آلی موجود در چاي ترش می

 افزایش رشـد  زا،بیماري هايباکتري رشد مهار سبب دستگاه گوارش،
 شود پرنده متابولیکی نیازهاي و در نهایت کاهش مطلوب هايباکتري

خواص پاداکسیدانی چاي نیز ممکـن اسـت بـه بهبـود عملکـرد       ).3(
که، مطالعات زیـادي در زمینـه   پرندگان کمک کرده باشد. ضمن این

گذار گزارش نشـده اسـت. در   استفاده از چاي ترش در جیره مرغ تخم
مرغ، پرندگان تیمار سه کـه  مورد مصرف خوراك و میانگین وزن تخم

گرم در کیلوگرم عصـاره بـرگ چـاي تـرش     میلی 700با جیره داراي 
-تغذیه شده بودند، بیشترین کاهش را در مصرف خوراك و وزن تخم

 مرغ نسبت به تیمار شاهد نشان داد.
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  گذار مسنتخم هايمرغ سیستم ایمنیچاي ترش بر  گیاهاثر عصاره  -4جدول
Table 4- Effect of Hibiscus sabdariffa plant extract on immune system of old laying hens 

 صفت
Traits 

 دوره 
 شاهد

Control 
 

وگرم)گرم/کیلبرگ چاي ترش (میلی  
Hibiscus sabdariffa leaf 

(mg/kg) 

 کاسبرگ چاي ترش
گرم/کیلوگرم)(میلی  

Hibiscus sabdariffa calyx (mg/kg) 
SEM 1P-value 

   300 700 300 700   
باديتیترآنتی  

Antibody titer  
 

 تولک
 
 
 

8.00 8.75 8.50 8.25 8.12 0.307 0.4596 

 هتروفیل
Heterophile 

18.12 19.37 20.75 17.50 27.25 2.970 0.1932 

 لنفوسیت
Lymphocyte 
 

81.87 80.62 79.25 82.50 72.50 2.982 0.1769 

باديتیترآنتی  
Antibody titer 

 
  پس از تولک

7.12 8.50 7.87 7.87 7.25 0.595 0.5064 

 هتروفیل
Heterophile 

23.00 25.25 27.50 28.75 28.75 1.587 0.0902 

 لنفوسیت
Lymphocyte 

75.75 71.00 62.25 66.75 53.50 5.022 0.0591 

 . >P)05/0داري است (با حروف غیرمشترك در هر ردیف سطح معنی  b-aهاتفاوت میانگین 1
1Means a-b with different letters in a row differ significantly (P<0.05). 

 
مربوط  مرغپس از تیمار سه، کمترین مصرف خوراك و وزن تخم

گرم در کیلـوگرم عصـاره کاسـبرگ    میلی 300به پرندگانی بود که با 
ممکن است  خوراكکاهش مصرف ). 4چاي ترش تغذیه شدند (تیمار 

چاي ترش مثل  ردي موجود هافنولیپلپایین برخی از جذب  لیبه دل
ـ  اثـر  جهیدستگاه گوارش و در نت از هاآلکالوئیدها و تانن  دگیمهارکنن

ـ ی باشد گوارش يهامیبر آنز هاآن  پـذیري ه سـبب کـاهش گـوارش   ک
نیز  مرغوزن تخمکاهش ). 30شود (ی میو چرب دراتیکربوه ن،یپروتئ

ـ دلیل به احتماالً   نیمـرغ و سـطح پـروتئ   وزن تخـم  نیرابطه مثبت ب
گـذاري همزمـان بـا    است. افزایش نسبی درصـد تخـم  ) 10افتی (دری

مرغ که در سایر تیمارهـاي  کاهش نسبی مصرف خوراك و وزن تخم
بهبود ، )<05/0p(آزمایشی نیز در مقایسه با تیمار شاهد، مشاهده شد 

مرغ تولیدي و در نتیجه بهبود نسبی ضریب تبـدیل  عددي توده تخم
 ایـن  هـاي یافتـه  بـا  هماهنـگ  ).<05/0pخوراك را به دنبال داشت (

 فیبر و پروتئین پذیريگوارش کاهش) 23( همکاران و فیزل پژوهش،
 بـا  شده تغذیه هايخوك در را خوراك تبدیل ضریب بهبود همزمان و

 عصـاره  انگـور،  دانـه ( طبیعی هايفنولپلی از غنی منابع داراي جیره
ـ  هـا فنـول پلی کلی، طور به. کردند گزارش ،)انگور  بـر  مبهمـی  راتاث

برخـی   رسـد دارند. بـه نظـر مـی    عملکرد و مغذي مواد پذیريگوارش
ها ها، پاداکسیدانترکیبات موجود در چاي ترش از جمله فیتواستروژن

 و اسیدهاي آلی اثر منفی برخی اجزاي دیگر چـاي مثـل آلکالوئیـدها،   
  ند. اگذار کاهش دادههاي تخمرا بر عملکرد مرغ هافنولپلی و هاتانن

هاي بیوشیمیایی خون، کاهش سطح پروتئین و در میان فراسنجه
LDL  و افزایش سطحHDL ،در مقایسه بـا تیمـار    در هر دو آزمایش

دار گلـوکز،  کـاهش معنـی  ). همچنـین،  <05/0pشاهد، مشاهده شد (
- گلیسرید خون در دوره پس از تولک  و کاهش معنیکلسترول و تري

 700خون در دوره تولک به وسیله سطح گلیسرید دار کلسترول و تري
هاي شد (جدولبرگ چاي ترش مشاهده گرم در کیلوگرم عصاره میلی

یپل باتیاتصال ترکپروتئین خون، احتماالً دلیل کاهش سطح  ).7و  6
ماننـد   1زادرونو  ییغـذا  يهـا نیبه هـر دو پـروتئ  چاي ترش  یلنوف

 يمجـرا  نـال یلومواقع در قسـمت   يهانیو پروتئ یگوارش يهامیآنز
  شود. نیپروتئ يظاهر گوارشتواند سبب کاهش یم ي است کهاروده

 لیدروکسـ یه يهابرهمکنش گروه لهیبه وس تواندیها مفنولیپل
 لیتشک نیبا پروتئ ییهاکمپلکس ،نیپروتئ لیبا گروه کربون خود فعال
دهـد  را کـاهش   نهیمآدیو اس نیپروتئ پذیريو از این راه گوارشدهد 

 تحریـک  از ناشـی  است ممکن خون تام پروتئین سطح کاهش). 55(
نیز  خون گلوکز کاهش و خوراك مصرف کاهش دنبال به گلوکونئوژنز

را کاهش گلوکز خون هاي منتشر شده، در بیشتر پژوهش). 35(  باشد
کننــده زیدرولیه يهـا میآنـز  بــر تـرش  يچـا ی کننــدگمهـار بـه اثـر   

ـ کوزو آلفاگلو الزی(آلفاآم دراتیکربوه ، 26، 4، 2انـد ( نسـبت داده  )دازی
 دیاس) گزارش کردند که 34کوبایاشی و همکاران (. از طرف دیگر، )41

 هاي مهم برگ چاي ترش) به وسیله مهارفنول(یکی از پلی کیکلروژن
جذب گلـوکز از  سدیم سبب کاهش گلوکز وابسته به  يهادهندهانتقال
مصرف کمتر خوراك و بـه   شد. در دوره تولک، احتماالً به دلیل روده

هاي گوارشی، اثر کاهندگی چاي ترش بر دنبال آن ترشح کمتر آنزیم
  دار نبود.سطح گلوکز خون، برخالف دوره پس از تولک ، معنی

  
 
  

                                                        
1- Endogenous 
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  گذاريگذار در مرحله دوم تخمتخم هاي عملکردي مرغچاي ترش بر فراسنجه گیاهاثر عصاره  -5جدول
Table 5- Effect of Hibiscus sabdariffa plant extract on functional parameters of laying hens in postmolting period 

 صفت
Traits 

 
 شاهد

Control 
 

وگرم)گرم/کیلبرگ چاي ترش (میلی  
Hibiscus sabdariffa leaf 

(mg/kg) 

 کاسبرگ چاي ترش
گرم/کیلوگرم)(میلی  

Hibiscus sabdariffa calyx (mg/kg) 
SEM 1P-value 

   300 700 300 700   
 درصد تولید تخم مرغ
Egg production (%) 

 63.03 64.13 66.60 65.64 67.00 1.540 0.3597 

رم)(گ میانگین وزن تخم مرغ  
Egg weight (g) 

 66.56 65.48 64.00 64.49 65.60 0.651 0.0981 

مرغ تولیديتوده تخم  
Egg mass (g/day) 

 42.02 42.17 42.81 42.44 44.18 1.030 0.6008 

 مصرف خوراك (گرم در روز)
Feed intake (g/day) 

 98.02 97.88 96.43 97.47 97.96 0.780 0.5897 

 ضریب تبدیل خوراك
Feed conversion ratio 

 2.47 2.42 2.38 2.41 2.37 0.072 0.8999 

 . >P)05/0است (داري با حروف غیرمشترك در هر ردیف سطح معنی  b-aهاتفاوت میانگین 1
1Means a-b with different letters in a row differ significantly (P<0.05). 

  

  گذاريگذار در مرحله دوم تخمتخم مرغو چربی زرده تخمهاي بیوشیمیایی خون چاي ترش بر فراسنجه گیاهاثر عصاره  -6جدول
Table 6- Effect of Hibiscus sabdariffa plant extract on blood biochemical parameters and yolk lipid of laying hens in postmolting 

period  
 صفت
Traits 

 واحد
Units 

 شاهد
Control 

 

وگرم)گرم/کیلبرگ چاي ترش (میلی  
Hibiscus sabdariffa leaf 

(mg/kg) 

 کاسبرگ چاي ترش
گرم/کیلوگرم)(میلی  

Hibiscus sabdariffa calyx (mg/kg) 

SEM 1P-value 

   300 700 300 700   
 کلسترول
Cholesterol 

mg/dl 188.01a 178.80ab 155.50b 169.56ab 186.50ab 7.441 0.0409 

گلیسریدتري  
Triglyceride 

mg/dl 1867.76a 1825.07ab 1556.25b 1674.73ab 1940.51a 68.599 0.0084 

 گلوکز
Glucose 

mg/dl 204.96a 166.85ab 126.42b 166.74ab 197.81a 14.503 0.0125 

 پروتئین تام
Total protein 

mg/dl 6.17 5.55 4.42 5.13 6.13 0.602 0.2592 

LDL mg/dl 90.43 82.62 62.60 74.50 88.60 8.046 0.1437 
HDL mg/dl 67.43 68.63 72.02 70.22 68.36 8.966 0.9965 
 کلسترول زرده
Yolk cholesterol 

mg/g 16.86a 15.40ab 15.03b 16.77ab 16.64ab 0.414 0.0165 

گلیسرید زردهتري  
Yolk triglyceride 

mg/g 184.56 162.57 154.24 172.93 170.50 8.702 0.1993 

  . >P)05/0داري است (با حروف غیرمشترك در هر ردیف سطح معنی  b-aهاتفاوت میانگین 1
1Means a-b with different letters in a row differ significantly (P<0.05). 

 
گلیسرید خون، سطح دار کلسترول و تريهمزمان با کاهش معنی

 هـاي گلیسرید زرده نیز کاهش نشان داد که با یافتهکلسترول و تري
بعـد از چهـار   ) هماهنگ بود. در پژوهش مشـابهی،  51اچانی و میلو (

ون باال، خ یبا چرب هايترش در موش يبرگ چا هفته مصرف عصاره
-کارواجـال  ).80( افـت یکاهش خون  سرم دیسریگليترو کلسترول 

ـ  نشان دادند ) 11و همکاران (زرابال  چـاي   یکه افزودن عصـاره الکل
را در کـاهش   جـه ینت نیبهتر ،درصد 5 زانیموش به م رهیدر جترش 

موجود در چاي  سکاسیبیه دیاس داشت، به طوري که،سرم  يدهایپیل
اي در دستگاه گوارش که مهارکننده رقابتی سیترات ترش با تولید ماده

و همکـاران  گلیسرول را مهـار کـرد. لـین    اسیللیاز است، ساخت تري
وجود دارد چاي ترش در عصاره  یباتی) گزارش کردند، احتماالً ترک36(

ـ و از ا کندمیرا فعال  کالینوکورتیآدر هايکه هورمون  ریراه مسـ  نی
- یم کیتحر گرید باتیبه ترک لیتبد لهیکلسترول را به وس یکیولمتاب

  کند. 
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  گرم در دسی لیتر)تولک (میلیگذار در مرحله تخم هاي بیوشیمیایی خون مرغچاي ترش بر فراسنجه گیاهاثر عصاره  -7جدول

Table 7- Effect of Hibiscus sabdariffa plant extract on blood biochemical parameters of laying hens in molting period (mg/dl) 

 صفت
Traits 

 
 شاهد

Control 
 

وگرم)گرم/کیلبرگ چاي ترش (میلی  
Hibiscus sabdariffa leaf 

(mg/kg) 

 کاسبرگ چاي ترش
گرم/کیلوگرم)(میلی  

Hibiscus sabdariffa calyx (mg/kg) 
SEM 1P-value 

   300 700 300 700   
 کلسترول
Cholesterol  179.95a 173.02ab 143.83b 167.50ab 178.36ab 8.254 0.0457 

گلیسریدتري  
Triglyceride  609.70a 525.78ab 446.70b 510.77ab 544.72ab 31.003 0.0299 

 گلوکز
Glucose  177.67 177.03 172.79 175.11 177.43 16.220 0.9994 

 پروتئین تام
Total protein  6.05 5.88 5.67 5.79 6.00 0.704 0.9948 

LDL  81.84 76.23 50.98 69.56 80.61 8.128 0.0952 
HDL  70.82 71.37 75.85 74.75 70.87 6.908 0.9736 

 . >P)05/0داري است (با حروف غیرمشترك در هر ردیف سطح معنی  b-aهاتفاوت میانگین 1
1Means a-b with different letters in a row differ significantly (P<0.05). 
 

  
  

نه به چاي ترش را توسط  ی) مهار سنتز چرب33و همکاران (کیم 
- کلسترول و تري کنندهسنتز یسرونوی عوامل مهار باها، بلکه هورمون
ـ   )29(و همکـاران  مرتبط دانستند. هیرانپنیچ  گلیسرید  یکـاهش چرب
بتاسیتوسترول موجود در گیـاه نسـبت دادنـد.    به چاي ترش را توسط 
 دفـع  شیافـزا  وسـیله بـه  در کاهش چربی  یاهیگ يهااسترولعمل 
 1اورو تـرن دفـع   زانیم شیافزاو نیز  مدفوعاز استرول ي هاتیمتابول

 يهادیاس يبازساز زانیمدر کاهش ). 63است ( صفرا از راهکلسترول 
کلسترول  رایز را به دنبال داردکاهش غلظت کلسترول سرم  ي،صفراو
یـل دیگـر کـاهش    ). دل65شـود ( ي مـی صفراو يهادیسنتز اس صرف

هـاي  فنولخون به وسیله پلی LDLتواند کاهش کلسترول خون، می
هـاي  فنـول موجود در چاي ترش باشد. گزارش شده است عصاره پلی

 هـاي سطح سـلول  يرو LDLهاي گیرنده  mRNAانیب چاي ترش
شده  هاداد و در نتیجه، سبب افزایش تعداد این گیرنده شیافزارا کبد 
 را LDL بیشتر جذب، از پالسما به کبد LDLانتقال ه به وسیلتا  باشد

 پالسـما  LDLکاهش غلظت کلسترول سبب  نهایتدر انجام دهد و 
  ).76گردد (

به وسیله کلسترول خون، کمترین سطح کلسترول زرده نیز  مشابه
 .مشاهده شدگرم در کیلوگرم عصاره برگ چاي ترش میلی 700سطح 

 صرف تخمدان، در شده ساخته ترولکلس از اندکی مقدار کلی، طور به
 مـرغ تخم کلسترول سطح در تخمدان شود و سهممی هاتخمک رشد
 غشـاي  درون بـه  خـون  از آسـانی  بـه  کلسترول مقابل، در. است کم

 کلسـترول  بیشـتر  بنابراین. شودمی منتقل تخمک رشد براي تخمدان
                                                        
1- Turn over 

 ل،دلی همین به). 21( گیردمی نشأت خون کلسترول از مرغتخم زرده
 غلظـت  کاهش دلیل به تواندمی مرغتخم در موجود کلسترول کاهش

 را مـرغ تخـم  کلسـترول  کـاهش  دیگر، طرف از. باشد خون کلسترول
کـه   داد نسبت رشد حال در هايفولیکول تعداد افزایش به شاید بتوان
 تعـداد  در زرده، اصلی جزء عنوان به چربی، و کلسترول شودسبب می
 چربی و کلسترول مقدار نتیجه، در شود و توزیع اهفولیکول از بیشتري

  ).61( یابد کاهش مرغتخم هر در
  

  گیري کلینتیجه
الکلـی چـاي   -عصاره آبـی دهد هاي این پژوهش نشان مییافته

ترش، به ویژه برگ آن که در ایران دور ریخته شده و مصرف انسانی 
ی مثـل اثـر   تواند با کمترین هزینه، اثرات مفید قابل تـوجه ندارد، می

ضدلیپیدي، بهبود وضعیت پاداکسیدانی کل پالسـما و بهبـود تعـادل    
گذار مسن داشته باشد، بدون اینکـه اثـر   هاي تخماکسیدانی را در مرغ

  هاي عملکردي و ایمنی نشان دهد.  منفی قابل توجهی بر فراسنجه
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Introduction: Stress increases the need for antioxidants, decreases eggs production and weakens 

immune system of laying hens. Since there is insufficient knowledge about overcoming natural stress conditions 
with minimal cost and side effects in old laying hens, the medicinal herb contained flavonoid and polyphenolic 
compounds are concerned. Apart from estrogenic, antibacterial effects and cholesterol reduction property that 
will result to lower cholesterol deposition in poultry products and where calyx and leaf of Hibiscus sabdariffa 
are known as potent antioxidant. Therefore, these experiments were designed to investigate the effect of Hibiscus 
sabdariffa extract as natural antioxidants on the immune system, blood biochemical parameters, plasma 
antioxidant status and the antioxidant balance of laying hens during molting and post-molting periods, also, 
laying performance and egg yolk cholesterol in the second phase of laying hen egg production.  

Materials and Methods: In these experiments, aqueous-alcoholic extract of calyx and leaf of Hibiscus 
sabdariffa were prepared and sprayed on feed at levels of 300 and 700 mg/kg. One liter of %96 
ethanol/distilled water mixture (30:70) were used to infuse 100 g each of the plant material (calyx or leaf) 
for 24 h. During the pre-experimental stage, minerals composition and antioxidant properties of Hibiscus 
sabdariffa were measured. Each of the main experiments, were conducted with 200 laying hens in a completely 
randomized design. In both experiments, five treatments consisted of control diet (basal diet), basal diet with 300 
and 700 mg/kg of leaf extract of Hibiscus sabdariffa and basal diet with 300 and 700 mg/kg Hibiscus sabdariffa 
calyx extract. In both experiments, the blood cholesterol, total protein, triglyceride, LDL, HDL, glucose and 
malondialdehyde were evaluated by Spectrophotometer auto analyzer. In the end of each experiment, immune 
system and plasma antioxidant status for 2 samples from each replicate were determined. The egg production, 
egg weight, egg mass, feed intake and feed conversion ratio were recorded weekly. The egg malondialdehyde 
was determined during post molting period. In order to measure the level of yolk cholesterol and 
triglyceride, in the end of the experimental period, 2 samples were randomly taken from each replicate 
and after separating the yolks and mixing them, were analyzed by Spectrophotometer auto-analyzer with 
enzymatic method. The data were statistically analyzed with the general linear model by SAS software. The 
mean differences between treatments were studied by Tukey's test. 

Results and Discussion: Although there was more vitamin C in the leaf compared to calyx, the 
antioxidant activity including total antioxidants, phenols and anthocyanins in calyx were higher than 
leaf. In both experiments, plasma antioxidant status of laying hens in a dose-independent manner were 
improved. During post molt period, attempt to increase oxidative stability of plasma and egg yolk also, 
improving plasma antioxidant status by dietary supplementation of Hibiscus sabdariffa extract was not 
significant, however, the Hibiscus sabdariffa calyx at 300 and 700 mg/kg levels, significantly affected plasma 
MDA and total antioxidant capability during molting period. In both experiments, the relative increase in 
antibody titers and the ratio of heterophil to lymphocyte were observed by all treatments as compared to the 
Control treatments. Hibiscus sabdariffa showed to have no significant effect on performance parameters. 
Probably, the negative effect of polyphenol compounds found in Hibiscus sabdariffa on digestive 
enzymes decreased lipid, protein and carbohydrates digestibility, thus reduced feed intake, egg weight 
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and total blood protein, insignificantly, blood glucose and cholesterol, significantly. Also, the Hibiscus 
sabdariffa, especially leaf, decreased the yolk cholesterol and triglyceride. On the other hand, 
supplementation of Hibiscus sabdariffa at 700 mg/kg, improved production performance following 
feed conversion ratio compared with Control treatment that's probably due to quercetin and daidzein 
phytoestrogens found in Hibiscus sabdariffa. It seems that some compounds in Hibiscus sabdariffa, 
including phytoestrogens and organic acids that has been reduced the negative effect of other Hibiscus 
sabdariffa components on the performance of laying hens.  

Conclusion: It can be concluded that Hibiscus sabdariffa, especially its leaves, which are discarded in most 
countries, including Iran, have the significant beneficial effects, such as anti-lipid effects, improvement of total 
plasma antioxidant and oxidative balance of old laying hens, with minimal cost and no significant negative effect 
on functional and immune parameters. It seems that finding of effective dose of Hibiscus sabdariffa is important 
to achieve layer hens’ maximum efficacy according to the test conditions and can economically be extended the 
range of its usage. 

 
Keywords: Antibody titer, Malondialdehyde, Molting, Sour tea. 
 


