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 هچکيد

 ،موا  تخو     کیاو  بوا ملکرواه، اواد    ، آنويی    را بیرتیو   انگور   تادلوه  اسوفاده  ا   ن اثواا  ییو قیق به منظور  ت  حاین ت

 قط وه موا    483ت وااه   . این آ مدیش بد گافتانجدم  گذا تخ  هديما  خرنهدي هدي بیرشیلیدی    سطح سکرلفااسنجه

)اواا   انگر ( بد ه  سطح تادله 2×2×2فدکفر یل ) تاتیبه  قدلب طاح کدمالً تصدهف  بد  ،W36الین  -هدي گذا  سریهتخ 

ه اوا(   550/5ه اا(   ه  سطح را بیرتی  را ترسین )ااا    50/5آنيی  کلبر )ااا   ه اا(، ه  سطح مرلف  3  

اسفاده  ا  تادلوه   هافگ ( انجدم گافت. 75تد  50هافه )ا  سن  22قط ه ما  ه  ها تراا ، به ما   22تراا     3تیلد ،  8ه  

موا    رد امفاهودي   کرواه، اواد  کیاو  تخو     مل ها يآنيی  کلبر   را بیرتیو  را ترسوین بوه طور  م نو      ، مرلف انگر 

  ن بهبوره  بدمو    انگور  ه اا تادله  3اسفاده  ا   (.p<50/5)تأثیا قاا  هاه تحت  ا گذا  هدي تخ ما بیرشیلیدی  خرن 

ه اا تادلوه   3هلچنین  شا. شدخص  نگ   ه    هدي ترلیاي، ضایب تبایل غذای ما ما ، ه اا ترلیا   تره  تخ تخ 

اثواا   انگور   تادلوه  . خورن شوا   HDLگکیسوایا، ککسوفا ل   افويایش سوطرح آلبورمین        تاي حرکدهش سط بدم  انگر 

بدمو    آنويی  کلبور  مورلف  اسفاده  ا   .هد نااشتخرن ما ایلن  هدي سکرلمقاا  خر اك مصاف    سطرح ها ي با م ن 

تبوایل غوذای ، شودخص  نوگ   ه ،   ن   ه ،   ن     هدي ترلیواي   بهبوره ضوایب    ما تره  تخ  افيایش ه اا ترلیا  

 ،هودي ترلیواي  موا  ما ، ه اوا ترلیوا   توره  تخو     سایا ،   ن ررسفه    احا هد  شا. اسفاده  ا  را ترسین   ن تخ 

ها ي بوا مقواا    آنويی  کلبور   را بیرتیو  را ترسوین اثواا  م نو       . مرلف هاهبهبره  ا ضایب تبایل غذای     احا هد  

بوه هلواا     انگور   اسفاده  ا  تادلوه  .هد نااشفناما  هدي خرنهدي بیرشیلیدی    سکرل  سطرح فااسنجه  اك مصاف خر

شوا  لو     هودي ترلیواي  موا  گذا ي، ااد  کیا  تخو  آنيی  کلبر   را بیرتی  را ترسین بدم  بهبره ملکراه تخ مرلف 

هودي  ه  موا   گیواي نهودی  اینروه   نفیجوه  .نااشوت هد هدي خرن ما مفدبرلیتمقاا  خر اك مصاف     ها ي بااثاا  م ن 

ترانوا مربوب بهبوره ملکرواه   اواد  کیاو        مو   آنيی    را بیرتی به هلاا   انگر ه اا تادله  3ا  اسفاده   گذا ،تخ 

   ره.ما  شتخ 

 

 هدي خرنت، مفدبرلیگذا ، ملکراه، ما  تخ انگر  تادلهما ، تخ  کیا  ااد  کليدی: گانواژ
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 مقدمه

   امو   محصرال  فام  ترلیا گذشفه هديسدل ط  ه 

 اندیع کشود   ي    کد خدنجد  فام  هديفاآ  ه   

 اور   شندسودی    ه  کوه  است یدففه افيایش ایاان ه 

 باخو  مورا ه،   ه  آنهود  آ  يملول    غوذای   ا  ش

 خور اك هام  چاخوه   ا ه خور اك  منوران  بوه  تراننام 

 مشورال   ،هود آن هفوع  ،اور   این غیا ه  شرنا، کشر 

   رور  مکو  ( کواه  ایجوده خراهوا    یدهي محیط   یست

 تادلوه  فامو   محصورال   ایون  ا  یرو   (. 2483هلرد ان

   اسوت  گیواي آبلیور   اون ت  بدقیلدنا  که است انگر 

 انگور   هانه   تادله ررسفه، ا  مفغیاي هدينسبت حد ي

 کشوت   یوا  سوطح ). 2557 هلرود ان    بدمگد تل( است

  ي آي ا (  دهرفو  میکیورن  8/7ه  بهدن بویش ا    انگر 

 08 ا  بویش  بهودن  ه  انگور   ترلیوا  مفرسو     (2552

ترلیوا سودلیدنه انگور      ). 2552 فدئر( بدشام  تن میکیرن

میکیرن تون اسوت )آمد ندموه   ا       4بیش ا   ه  ایاان 

رس ا  اسفخااج شیا  ا  انگر  (. 2435بهده کشد   ي 

 ه  .مدناه اا آن به ار   تادله بدق  م  25بیش ا  

 سودل  ه  تن هيا  05ا  بیش انگر  تادله ترلیا مد کشر 

تادله انگر  منبوع    ).2555     بهدن   رر مک ( بدشام 

اکسوویاان  غنوو  ا  فال نرئیوواهد بووه منووران منوودبع آنفوو  

هوود، تووران بووه کوودتچینبدشووا کووه ا  بووین آنهوود موو  موو 

گورن     هود اشود   کواه )   را سویدناین هود    کودتچین ار 

(. فال نرئیوووواهد بوووه منووووران مووووراه  2557هلرووود ان  

اکسیاان نقش مهلو  ه  بکورگیاي ا  بوا   رایوا      آنف 

هدي آ اه ا  محوی  ها نوا    اهیردل اکسیااسیرن بد حذف

اي کوووه ه  ه  مطدل وووه(. 2558)بوووانیس   هلرووود ان  

انگور    اکسویاان  تادلوه  خصرص ت یین مقاا  مراه آنفو  

قسلت ه   205ار   گافت، مشخص شا که مقاا  آن 

بدشووا کووه بووه خوورب  ترانسووت ا  بووا      میکیوورن موو  

اکسیااسیرن ه    غن سرید بکرگیاي نلدیا )   بهودن  

مشووخص شووا  اسووت کووه مصوود     (.2487  هلروود ان 

اکسیاان  ه  اسفخااب  ا  هانه انگر  ها اي ف دلیت آنف 

(، گرشوت  2552لرود ان  نگهاا ي گرشت گود  )آهون   ه  

(   گرشووت بربووه 2555برقکلوورن )آهالیوون   اسوورا   

اسوفاده    بدشوا. ( م 2550کبدب  )مفسرمرتر   هلرد ان 

گوام ه   میکو   55   45ا  مصد   تادله انگر  به مقودهیا  

هافگو    5تود   4هدي گرشف  ا  سن کیکرگام بیا  بربه

هود  مربب بکرگیاي ا  اکسیااسیرن چاب  الشه بربوه 

ایواهي   -بایدن نگهاا ي آنهد ه  یخچدل شا )سیدگر ه 

ه اا تادله انگور    2تد  0اسفاده  ا   (.2553  هلرد ان 

هودي گرشوف    آ مودیش اکسیااسویرن     ه  بیا  بربه

هدي ذخیا  شوا  ه  یخچودل نشودن    چاب  با   ي الشه

هاه کووه تادلووه انگوور  یوو  بد ها نووا  قووري ه  مقدبوول     

شوره  هود محسورم مو    اکسیااسیرن چاب  الشه بربه

هدي انگر  ها اي انهه(. 2553ایاهي   هلرد ان  -)سیدگر

کوه حود ي مقودهیا     نابدشو   غن مو    مقاا  قدبل تربه

 85بویش ا      بوره    یدهي ا  اسیاهدي چام غیااشوبد  

شوره )لیوربیاا     ه اا آنهد  ا اسیا لینرلئی  شدمل مو  

 (.   2557کدنالس 

ه  تادلوه  مربوره  موثثا  بد تربه به مراه مغوذي   موراه   

انگر ، مطدل دت  چناي ه  خصورص امرودن اسوفاده  ا     

اي ار   گاففه اسوت. گويا ش   حیراند  مي مه آن ه 

ه اوا   25شا  است که اسفاده  ا  تادله انگر  تد سطح 

هد هدي را ا ي اثاا  منا  با ملکراه  شا با بیا  با 

  ا  (. هلچنوین اسوفاده  2525ناا ه )بهاامو    هلرود ان   

گکیسوایا  تادله انگر  ه  بیا   مربب افيایش سطح تاي

ه   (.2525آذ  هوود شووا )بهااموو    چروودن   خوورن بووا  

گويا ش  خصرص اسفاده  ا  تادله انگر  ه  بیا  طیر  

هدي شا  است که اسفاده  ا  تادله انگر  ه  بیا  بربه

  گوا     E یفودمین  تیلد  حود ي  گرشف  ه  مقدیسه بد 

هود نااشوفه اسوت    بوا ملکرواه بربوه    منا شدها اثاا  

(. ه  مطدل ه هیگواي اسوفاده  ا    2557)گرن    هلرد ان 

هودي گرشوف    ه اا بیا  بربوه  5تادله انگر  تد سطح 

)ه  ي    نااشووتهوود اثوواا  مناوو  بووا ملکروواه بربووه 

 (.  2522هلرد ان 

ي   ررفین لسکرهد ها اي مقدهیا  یدهي سکرلي، هل تادله

هدي تجيیه کننا  این مراه به اناا   کدف   بره  که آنيی
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ه  هسفگد  گرا ش طیر   بره ناا ه، لذا ملرن است 

هد   هدي اخفصدا  مربب بهبره اسفاده  ا  تادلهآنيی 

گيا ش هد شرنا. سدیا اقالم غذای  به کد   ففه ه  بیا 

فانگ  به ه اا تادله گربه 8ا   شا  است که اسفاده 

گذا  هدي تخ آنيی  ه  بیا  ما رلف هلاا  چنا م

ما    کدهش مربب بهبره ملکراه   ااد  کیا  تخ 

اادمها   هلرد ان ) ها  ککسفا ل سام خرن  شام ن 

ه اا  0افي هن گذا  برم  هدي تخ ه  ما  (.2525

مربب بهبره ملکراه   آنيی  تادله سیب به هلاا  مرلف 

اینره اثاا   ما  شا    با نااد  کیا  تخ 

هدي ایلن  خرن هاشفه بدشا، ها ي با سطح سکرلم ن 

  اسفاده  ا   مربب کدهش سطح اسیاا  ی  خرن شا

ه اا بیا  ه  مقدیسه بد شدها  25تد سطح  سیب تادله

 (.  2432قدیل  ) هد نااشتاثاا  منا  با ملکراه ما 

ا  را بیرتی  را ترسین به ار   آشودمیان   اسفاده  

افويایش   مربوب هودي گرشوف    فه ششو  ه  بربوه  تد ها

کبیوا  شوا )  5   0، 3هدي ه  هافه هدبربه   نها  م ن 

موا ،  ترلیا تخ  گذا هدي تخ . ه  ما (2553  هلرد ان 

مووا  بوود افووي هن کشووت موودیع    انوواا     کیایووت تخوو  

هوااهین    یدبوا ) الکفربدسیکرس به بیا  ردیه بهبوره مو   

 20/5   2/5، 50/5ده  ا  سوطرح ) (. اسوفا 2335هلرد ان 

ه اووا( را بیرتیوو  هروودکس   مخلووا سدکد  میسووس  

ها ي بوا  گوذا ، اثواا  م نو    هدي تخ سا یسیه ه  ما 

میيان خر اك مصواف ، ضوایب تبوایل موذای ، ه اوا      

موا   ما ، ه اوا ررسوفه تخو    ما ،   ن تخ ترلیا تخ 

ه  نااشفه، لیرن   ن   ضخدمت ررسوفه   ککسوفا ل     

 گیواه ها ي تحت تأثیا قاا  م ما  به ار   م ن تخ 

. ککسوووفا ل خووورن ه   (2557یرسوووا    کاکووورهي  )

 2/5هودي غوذای  حود ي    هدي تغذیه شا  بد بیوا  بربه

 8   گ ، به میويان   32تد  22ه اا الکفربدسیکرس ه  

کودال ات     ) توا ا  گوا   شودها بوره    ه اا ردیین 22تد 

اسوفاده  ا    اسودس گويا ش هیگواي    با. (2554هلرد ان 

ها ي را بیرتی  )را ترسین( اثاا  م ن  سطرح مخفکف

هوودي مووا    فااسوونجهبووا ملکروواه، اوواد  کیاوو  تخوو 

 گووذا  نوواا ههوودي تخوو بیرشوویلیدی  سووام خوورن مووا  

. نظا بوه افويایش سوطح  یوا     (2558اادمها   نربخت )

ا    انگور    حصرل مقدهیا قدبل تربه تادلوه  انگر کشت 

  محووا ه بوورهن  انگوور آ  ي کننووا  کد خدنجوود  ملوول

ه   تادلهتحقیقد  ار   گاففه ه  خصرص اسفاده  ا  

گذا ، ه  این آ مدیش امرودن اسوفاده    هدي تخ بیا  ما 

بوه منوران   به هلواا  آنويی    را بیرتیو      انگر ا  تادله 

با ملکرواه، اواد  کیاو     ه  بیا  هدی  غذای  افي هن 

گوذا  مور ه   هدي تخو  هدي خرن ما مفدبرلیت ما   تخ 

 ا  یدب  قاا  گافت.  

 

 هامواد و روش

 گوذا  سوریه  تخو   قط وه موا    483این آ مدیش بد  ت ااه 

تاتیب ه  قدلب طاح کدمالً تصدهف  بد  ،W36الین  -هدي

 3)اواا     انگور  ( بد ه  سوطح تادلوه   2×2×2فدکفر یل )

 50/5اوواا   آنوويی  کلبوور )ه اووا(، ه  سووطح موورلف 

ه اووا(   ه  سووطح را بیرتیوو  را ترسووین )اوواا     

قط وه موا  ه     22تراا     3تیلد ،  8ه اا( ه   550/5

بود   هافگو   75تود   50هافه )ا  سن  22ها تراا ، به ما  

 ههلوو( انجوودم گافووت. گووام 2705  ±  30)    ن مفرسوو 

   روا تئین  قدبل مفدبرلیس  هدي آ مدیش  بد اناژيبیا 

  بد تربه به ریشونهدها  بواا ل اسوفدناا ه     یرسدن خدم

 گذا هدي تخ بااي ما NRC  (2333 )احفیدبد  غذای  

 (.  2)با ل  ناتنظی  گاهیا
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 پايه یيغذا ترکيبات جيره -1جدول 

  انگور درصد تفاله 4  شاهد ماده خوراکی )%(

 55/05 55/05 ذرت

 25/25 30/20 گندم

 82/25 28/25 سويا کنجاله

 20/0 25/3 روغن سويا

 55/3 5 انگورتفاله 

 22/8 53/8 صدف پوسته

 55/2 25/2 دی کلسيم فسفات

 45/5 42/5 نمك طعام
 20/5 20/5 مکمل معدنی*

 20/5 20/5 مکمل ويتامينی**

 52/5 52/5 متيونين -دی ال

   ترکيبات شيميايی محاسبه شده )درصد(

 2355 2355 لری بر کيلوگرم()کيلوکا انرژی قابل متابوليسم

 05/23 05/23 )%( پروتئين خام

 35/4 35/4 کلسيم )%(

 44/5 44/5 )%( در دسترس فسفر

 25/5 25/5 سديم )%(

 72/5 72/5 ليزين )%(

 42/5 42/5 متيونين )%(

 00/5 00/5 ن )%(يمتيونين + سيست

 00/5 00/5 ترئونين )%(

 28/5 28/5 تريپتوفان )%(

 مرلل م ان  اسفاده  شا  به ا اي ها کیکرگام شدمل: تاکیب*

 ، کرلین mg0/5 ، سکنیرم mg20 ، یاا  ککسی  mg20 ، سرلاد  مس mg222 ، اکسیا   ي mg 220، سرلاد  آهن mg238 سرلاد  منگني 

mg520 اکسیاان ، آنف mg0/2 
 اسفاده  شا  به ا اي هاکیکرگام شدمل:   هديتاکیب مرلل  یفدمین **

، 2B  mg 0/25،  یفودمین  1B  mg 4/3،  یفودمین  K mg 0،  یفودمین  E  IU 30،  یفودمین  3D IU0555،  یفودمین  A  IU 22055 یفودمین 

 .4/7 (mg)رایا کسین ، mg  73، نیدسینmg 0/2، اسیافرلی  g 0/23، اسیاردنفرتنی  12B mg  53/5 یفدمین 

 

  AOACبود اسوفاده  ا    انگور  تادلوه   تاکیبد  شویلیدی  

ت یووین ه  آ مدیشووگد  آنوودلیي مووراه غووذای    2552سوودل 

  ه اا موده  87ها اي  انگر تادله ، این اسدسگاهیا. با 

، ه اوا الیودف خودم    22 ،ه اا را تئین خودم  7خش ، 

بد تربه بوه     بره ه اا فساا 20/5ه اا ککسی ،  2/5

قدبوول   ( انوواژي2483  اه گوويا ش )  غنوو    م ینوو   

کیکرکوودلاي بووا کیکوورگام  2725 گوور مفدبرلیسوو  تادلووه ان

هوودي آنوويی  کلبوور حوود ي آنوويی موورلف  .منظوور  گاهیووا

سووکرال ، بفدگکرکدنوود ، آموویال ، را تئوود ،  سووکرال ، هلوو 

کوه هوا گوام آن     آلردلین را تئد ،  ایالنود    لیاود  بوره   

را بیرتیو    .بوره هود   احوا ف ودل ا  آنويی     2555حد ي 

ا هسوفگد  گورا ش   بدکفاي مای سریه 7را ترسین شدمل 
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هدي بدکفایدی  آن شدمل: سریه  ه  گرنه قد چ است که 

، الکفربدسویکرس  امنورس   الکفربدسیکرس اسیا فیکرس،

 الکفربدسیکرس رالنفد یرم، الکفربدسیکرس برلگد یررس،

 اینفاکرکووورس فدسووویرم،  بیایوووا بدکفایرم بیایوووا م، 

هدي قد چ  شودمل    سریه اسفارفرکرکرس تامرفیکرس

بد سو  اف یور    کدنایاا رنفرلررس    رس ا  یياآسااژیک
22252  شواای  محیطو     ،ه  طورل آ مودیش   بدشا.م

 نور ي  ه. باندمبرههدي آ مدیش  یرسدن گا   هبااي هل

سدمفه ه  طرل ه    آ مودیش بوره.    25   شندی  شدمل

 خور اك حاا   محی  کنفال شا    هسفاس  به  هه ب

ره. خر اك مصاف    ببه ار   آ اه    آم آشدمیان 

ما  به ار   هافگو    بود ت یوین        مقاا  ترلیا تخ 

ما  بد ه  نظا گاففن تکاد     انه محدسبه گاهیا    ا  

اي هود، ترلیوا توره    موا    ي ه اا ترلیوا     ن تخو   

ما  محدسبه شا    بد ه  نظا گاففن مقاا  خور اك  تخ 

ردیودن    همصاف ، ضایب تبوایل غوذای  ت یوین گاهیوا.     

ما  ا  ها تراا  بوه تصودهف   تخ  ماه 4 ت ااه آ مدیش،

 هد شرسفه شا     احاما تخ ، انفخدم   ب ا ا  تر ین

گیواي ا تاود  سوایا  ه     بااي اناا   شا.ت یین آنهد  هد 

سنج اسوفدناا ه  محل چسبیان به   ه  ا  هسفگد  ا تاد 

ا شوا   اسفاده  شا.   ه  نیي بد هقت با  (CE 300)مال

هوود ب ووا ا  تخکیووه  مووا   توور ین گاهیووا. ررسووفه تخوو  

سوودمت ه  هموودي اتوود   38محفریوود  هاخکوو ، بووه مووا  

نگهوواا ي شووا    ب ووا ا  خشوو  شووان،   ن آنهوود بوود   

گووام  52/5اسووفاده  ا  توواا  ي هیجیفوودل  بوود هقووت     

هدي گیاي شا   م ال آنهد به منران میدنگین گا  اناا  

د مر ه مر ه تجایوه   تحکیول   هآ مدیش  ه  تجيیه هاه 

آمود ي قوواا  گافوت. ا  تادضوول   ن مجلور  ررسووفه      

   ن سووایا  بووه هسووت آمووا   ،مووا   ه  ا    ن تخوو 

 .(2474فاخري   هلرد ان )

آ مدیش ا  ها  احا آ مدیش  ت وااه ه     ردیدن ه  ه   

 ا روس  قط ه ما  به اور   تصودهف  انفخودم شوا        

رالسلدي آنهد بد اسفاده  ا   ،هد  یا بدل آن خرنگیاي ا 

بهوت   EDTAضواان قده    آ مدیش حد ي مده هديهلرل

هلدترکایوت،  هودي خورن  )  سوکرل   نسبت  ت یین ه اا

هفا فیول،   هدي سایا،گکبرل هدي قامي،هلرگکربین، گکبرل

    نسبت هفا فیل به لنارسویت( بواا گاهیوا     لنارسیت

 رشویلیدی  رد امفاهودي بی خورن،  سام  رس ا  بااسد ي

گکیسایا، ککسوفا ل، آلبورمین، روا تئین کول،     خرن )تاي

هووودي ( بووود اسوووفاده  ا  کیوووتHDLا  یووو     اسووویا

بوا   آ مدیشگده  تهیه شا  ا  شواکت رود س آ مورن     

  ترس  هسوفگد   آ مدیشگده   اسفدناا ههدي   شه ردی

گیواي شوانا. ت یوین    ( انواا   455-اترآندالیي  )آلیسورن 

آمیيي   تاایوق سوکرل ،   ا  طایق  نگهدي خرن  سکرل

ا  طایق شلد ش چشول  ه   یوا میرا سوررو نور ي     

 .(2475نظیا  انجدم گاهیا )

افيا  نام حداکه بد اسفاده  ا  هديهاه ، ه  ردیدن

مر ه تجيیه    SAS  (SAS Institute, 2005)آمد ي

هد ا  میدنگینه قاا  گافت   بااي مقدیس آمد ي تحکیل

مال . شا اسفاده  (2474 اه    مقام  ل ) ترک آ مرن 

 بدشا:  یا م  ار  ه آن ب آمد ي

yijk = µ +Ai +Bj+(AB)ij+εijk  

 که ه  فامرل فر :

   ijky =k  اُمین مشدها  مابرط بهj  اُمین سطح فدکفرB 

  i   اُمین سطح فدکفرA ،iA  اثا =i  اُمین سطح مدمل

A ،jB=  اثاj  اُمین سطح مدملB، ij(AB) = اثا مفقدبل

= خطدي آ مدیش  بد میدنگین ااا   A  B   jjkεمدمل 

 بدشنا.م  2α ا یدنس

 

 نتايج 

 آنيی ، مرلف انگر تادله سطرح مخفکف اسفاده  ا  اثاا  

گذا  ه  هدي تخ با ملکراه ما   را بیرتی   کلبر

 ،انگر تادله اسفاده  ا   ا ایه گاهیا  است. 2با ل 

ها ي با ها اي اثاا  م ن آنيی    را بیرتی  مرلف 

به طر ي که  (.P<50/5)گذا  بره هدي تخ ملکراه ما 

هدي ما ه  مقدیسه بد بیا  شدها، بیشفاین   ن تخ 

ما  ترلیاي   ترلیاي، بدالتاین ه اا   تره  تخ 

ه اا تادله  3بهفاین ضایب تبایل غذای  بد اسفاده  ا  
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آنيی  ه اا ترلیا، به هست آما. اسفاده  ا  مرلف   انگر

ما  ترلیاي   ضایب تبایل غذای   ا بهبره تره  تخ 

ما ، ه اا هاه. را بیرتی  نیي مربب افيایش   ن تخ 

ما  ترلیاي   بهبره ضایب تبایل ترلیا   تره  تخ 

آنيی  اسفاده  ا  مرلف  ،غذای  شا. ه  اثاا  مفقدبل

اي ا  شدها مربب ه اا ترلیا، ترلیا تره نسبت به بی

آنيی  به هلاا  تادله   ضایب تبایل غذای  شا   مرلف 

هدي ما ما ، ه اا ترلیا   تره  تخ انگر ،   ن تخ 

 بد ترلیاي  ا افيایش   ضایب تبایل غذای   ا بهبره هاه

   ه اا ترلیاما ، آنيی    را بیرتی    ن تخ مرلف 

 ا ترلیاي افيایش   ضایب تبایل غذای   ما تره  تخ 

اسفاده  ا  را بیرتی  نسبت به بیا  شدها  .یدفت بهبره

هدي ما مربب افيایش ه اا ترلیا     تره  تخ 

ترلیاي   بهبره ضایب تبایل غذای  شا که این بهبرهي 

گذا ي   ضایب تبایل غذای  ه  اسفاده  ه  ملکراه تخ 

له انگر  نیي مشدها  شا. را بیرتی  به هلاان تادا  

آنيی    را بیرتی  اثاا  ، مرلف انگر اسفاده  ا  تادله 

 .هد نااشتها ي با مقاا  خر اك مصاف  ما م ن 

آنيی    را بیرتی  اثاا  اسفاده  ا  تادله انگر ، مرلف 

 خالاه شا  است. 4ما  ه  با ل با ااد  کیا  تخ 

يی    را بیرتی  ها اي آناسفاده  ا  تادله انگر ، مرلف 

هدي ما  ه  ما ها ي با ااد  کیا  تخ اثاا  م ن 

اسفاده  ا  تادله انگر  مربب  (.P<50/5)گذا  بره تخ 

بهبره شدخص  نگ   ه ، ضخدمت ررسفه    احا هد  

آنيی ، رد امفاهدي بیشفاي ا  شا. ه  اسفاده  ا  مرلف 

ه شدخص ما  بهبره یدفت به طر ي کااد  کیا  تخ 

 نگ   ه ،   ن   ه ،   ن سایا ،   ن ررسفه    احا 

ها ي بیشفا ا  بیا  با ن هد  به ار   م ن 

آنيی  بره. اسفاده  ا  را بیرتی  به غیا ا   احا مرلف 

ها ي افيایش هاه، اثاا  هد  که آن  ا به ار   م ن 

هد نااشت. ه  ما مثبف  با سدیا ااد  کیا  تخ 

آنيی      مفقدبل تادله انگر ، مرلف با س  اثاا

آنيی  را بیرتی  مشخص شا که اسفاده  ا  مرلف 

آنيی  مربب افيایش نسبت به بیا  با ن مرلف 

هد شا. اسفاده  ا  آنيی  به ما شدخص  نگ   ه  تخ 

هلاا  تادله انگر  مربب افيایش   ن ررسفه شا. ه  

ا،   ن   ه  اسفاده  ا  را بیرتی  نسبت به گا   شده

   احا هد  افيایش یدفت. اسفاده  ا  را بیرتی  به 

هلاا  تادله انگر  مربب کدهش شدخص  نگ   ه  شا. 

آنيی    را بیرتی  اثاا  اسفاده  ا  تادله انگر ، مرلف 

آ  ه   3هدي بیرشیلیدی  خرن ه  با ل با فااسنجه

 شا  است.

بیرتی  به آنيی    را اسفاده  ا  تادله انگر ، مرلف 

هدي بیرشیلیدی  خرن  ا ها ي فااسنجهار   م ن 

ه اا تادله انگر   3اسفاده  ا   (.P<50/5)تغییا هاه 

گکیسایا   ککسفا ل خرن   مربب کدهش سطرح تاي

ه  آن شا. اسفاده  ا   HDLافيایش سطرح آلبرمین   

آنيی    را بیرتی  به ار   مسفقل   نیي هلاا  مرلف 

هدي ها ي با فااسنجهنگر  اثاا  م ن بد تادله ا

 هد نااشت.بیرشیلیدی  خرن ما 

آنيی    را بیرتی  اثاا  اسفاده  ا  تادله انگر ، مرلف 

شره. هیا  م  0هدي ایلن  خرن ه  با ل سکرل

آنيی    را بیرتی  اثاا  اسفاده  ا  تادله انگر ، مرلف 

 ااشت.هد نهدي ایلن  خرن ما ها ي با سکرلم ن 
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 گذارهای تخمآنزيم و پروبيوتيك بر عملکرد مرغ، مولتیانگوراثرات تفاله  -2جدول 

 مرغوزن تخم تيمار

 )گرم(

 مرغتوليد تخم

 )درصد(

 ضريب تبديل خوراک مصرفی )گرم( مرغگرم  تخم

 غذايی

      )درصد( انگورسطح تفاله 

 b72/55 b33/05 b55/45 52/255 a27/4 صفر

4 a50/52 a23/08 a82/04 25/255 b73/2 

SEM 253/5 328/5 405/5 438/5 544/5 

P- value 5552/5 5552/5 5552/5 4333/5 5552/5 

      آنزيمسطح 

 b03/04 b73/42 85/33 a50/4 28/52 صفر

 a84/07 a50/45 52/255 b78/2 02/52 درصد 50/5

SEM 555/5 232/5 250/5 245/5 523/5 

P- value 2233/5 5554/5 5552/5 3732/5 5528/5 

      سطح پروبيوتيك

 b23/52 b23/04 b77/42 77/33 a50/4 صفر

 a05/52 a24/08 a52/45 22/255 b78/2 درصد 550/5

SEM 555/5 232/5 250/5 245/5 523/5 

P- value 5522/5 5552/5 5552/5 3522/5 5552/5 

 c58/55 c48/33 b30/23 58/33 a42/4 آنزيم صفر× تفاله صفر

 درصد 50/5آنزيم × تفاله صفر
c73/55 b05/02 b20/42 43/255 b22/4 

 آنزيم صفر× درصد  4تفاله 
b27/52 b40/30 a45/44 23/33 c38/2 

 درصد 50/5آنزيم × درصد  4تفاله 
a54/25 a34/52 a43/48 35/255 c54/2 

SEM 253/5 328/5 4075/5 438/5 544/5 

P- value 5552/5 5553/5 5553/5 5755/5 5555/5 

 b05/55 c48/37 c57/28 45/33 a37/4 پروبيوتيك صفر× تفاله صفر

 درصد 550/5پروبيوتيك × تفاله صفر
b32/55 b05/04 b03/42 55/255 b53/4 

 درصد   550/5پروبيوتيك ×  درصد 4تفاله 
a48/52 b72/30 b08/44 00/33 c37/2 

 درصد 550/5پروبيوتيك × درصد  4تفاله 
a32/52 a05/52 a22/84 43/255 c45/2 

SEM 253/5 328/5 205/5 438/5 544/5 

P- value 5552/5 5558/5 5255/5 5034/5 5543/5 

a-c        ها  ها نا: ه  ها سفرن امااه ها اي حا ف مفاد   ا  لحدظ آمد ي اخفالف م ن (50/5>p.) 
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 گذارهای تخممرغ در مرغآنزيم و پروبيوتيك برصفات کيفی تخم، مولتیانگوراثرات تفاله  -3جدول 

شاخص رنگ  تيمار

 زرده )رش(
 وزن زرده

 )گرم(

 وزن سفيده

 )گرم(

 وزن پوسته

 )گرم(

 ضخامت پوسته

 متر()ميلی

 واحد هاو

       )درصد( انگور سطح تفاله

 b27/2 22/28 b32/40 43/7 b407/5 صفر
b22/80 

4 a84/2 02/28 a05/74 53/7 ab084/5 
a33/53 

SEM 222/5 270/5 377/5 558/5 552/5 778/2 

P- value 5552/5 7537/5 5222/5 5553/5 5522/5 5552/5 

       آنزيمسطح 

 b47/2 b27/28 b44/45 b32/7 400/5 b52/87 صفر

 a80/2 a73/28 a07/48 a85/7 403/5 a35/33 درصد 50/5

SEM 572/5 252/5 270/5 434/5 552/5 553/2 

P- value 5552/5 5427/5 5557/5 5552/5 2528/5 5288/5 

       سطح پروبيوتيك

 b45/88 404/5 55/7 27/47 45/28 72/2 صفر

 a82/38 405/5 52/7 74/47 52/28 338/2 درصد 550/5

SEM 572/5 252/5 270/5 543/5 552/5 553/2 

P- value 240/5 225/5 425/5 830/5 248/5 553/5 

 b55/2 b08/27 b82/40 b40/7 408/5 b87/75 آنزيم صفر× تفاله صفر

 درصد 50/5آنزيم × تفاله صفر
a28/2 ab53/28 b55/45 b32/7 405/5 ab08/34 

 آنزيم صفر× درصد  4تفاله 
a00/2 a75/28 b83/45 b02/7 402/5 a73/33 

 درصد 50/5آنزيم × درصد  4تفاله 
a22/4 a72/28 a33/35 a58/8 437/5 a58/38 

SEM 222/5 270/5 377/5 5582/5 552/5 778/2 

P- value 5552/5 870/5 5552/5 554/5 223/5 543/5 

 b22/2 b02/27 b27/45 b44/7 a405/5 پروبيوتيك صفر× تفاله صفر
b22/85 

 درصد 550/5پروبيوتيك × تفاله صفر
b22/2 a75/28 b53/40 b30/7 a407/5 

a22/35 

 550/5پروبيوتيك × درصد  4تفاله 

 درصد

a33/2 a55/23 ab73/47 a32/7 b433/5 
a22/30 

 550/5پروبيوتيك × درصد  4تفاله 

 درصد

ba72/2 ab32/28 a54/35 ab58/7 a403/5 
a35/252 

SEM 222/5 270/5 377/5 558/5 552/5 778/2 

P- value 5552/5 5552/5 2577/5 5552/5 5552/5 5574/5 

a-b ها  ها نا: ه  ها سفرن امااه ها اي حا ف مفاد   ا  لحدظ آمد ي اخفالف م ن (50/5>p.) 
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 گذارهای تخمهای بيوشيميايی خون مرغآنزيم و پروبيوتيك بر فراسنجهاثرات تفاله انگور، مولتی -4جدول 

 گليسريدتری تيمار

گرم بر )ميلی

 ليتر(دسی

کلسترول 

گرم بر )ميلی

 (ليتردسی

 آلبومين

گرم بر )

 ليتر(دسی

 پروتئين کل

گرم بر )

 ليتر(دسی

 اسيداوريك

گرم بر )

 ليتر(دسی

 HDL 
گرم )ميلی

بر 

 ليتر(دسی
 

       )درصد( انگورسطح تفاله 

 a83/2335 a03/280 a83/2 82/5 84/3 a73/7 صفر

4 b22/305 b43/33 a73/0 22/5 58/3 a52/25 

SEM 855/228 452/28 055/5 508/5 880/5 728/2 

P- value 5525/5 5500/5 5538/5 3304/5 7458/5 2552/5 

       آنزيمسطح 

 78/3 22/3 53/5 02/4 32/248 28/2255 صفر

 40/3 33/3 07/5 25/3 55/244 55/2558 درصد 50/5

SEM 034/58 552/25 232/5 485/5 028/5 337/5 

P- value 7523/5 4555/5 2582/5 7033/5 2285/5 7750/5 

       سطح پروبيوتيك

 78/3 22/3 53/5 02/4 32/248 30/2222 صفر

 40/3 33/3 07/5 25/3 55/244 55/2558 درصد 550/5

SEM 034/58 552/25 232/5 485/5 022/5 337/5 

P- value 2738/5 8228/5 2032/5 3228/5 3527/5 8445/5 

 25/22 33/4 25/5 27/3 25/37 74/803 آنزيم صفر× تفاله صفر

 54/25 48/5 47/7 32/7 37/252 75/353 درصد 50/5آنزيم × تفاله صفر

 72/3 83/4 38/7 82/2 22/273 42/2507 آنزيم صفر× درصد  4تفاله 

 87/0 82/0 25/5 85/2 88/235 38/2473 درصد 50/5آنزيم × درصد  4تفاله 

SEM 855/228 452/28 055/5 508/5 880/5 728/2 

P- value 5544/5 8355/5 2282/5 2377/5 4542/5 2782/5 

 70/22 24/0 85/5 08/3 83/255 40/334 پروبيوتيك صفر× تفاله صفر

 38/8 03/3 72/5 33/5 78/32 58/352 درصد 550/5پروبيوتيك × تفاله صفر

 550/5پروبيوتيك × درصد  4تفاله 

 درصد

08/2247 33/244 52/4 35/5 42/4 85/8 

 550/5پروبيوتيك × درصد  4تفاله 

 درصد

30/835 85/222 83/2 38/0 80/3 73/22 

SEM 855/228 452/8 057/5 508/5 880/5 728/2 

P- value 3532/5 5805/5 2354/5 4247/5 5232/5 4052/5 

a-b :ها  ها ناها اي حا ف مفاد   ا  لحدظ آمد ي اخفالف م ن    ها سفرن امااهه (50/5>P.) 
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 گذارهای تخمهای ايمنی خون مرغآنزيم و پروبيوتيك بر سلولاثرات تفاله انگور، مولتی -0جدول 

 های سفيدگلبول تيمار

 متر مکعب()ميليون در  ميلی

 هتروفيل

 )درصد(

 لنفوسيت

 )درصد(

نسبت هتروفيل 

 به لنفوسيت

     سطح تفاله انگور )درصد(

 205/5 57/85 55/24 55/20805 صفر

4 55/27555 55/22 84/87 247/5 

SEM 353/077 433/2 327/2 534/5 

P- value 2252/5 8555/5 7077/5 4425/5 

     آنزيمسطح 

 224/5 83/88 33/25 44/25444 صفر

 254/5 83/80 33/24 33/25833 درصد 50/5

SEM 455/444 858/5 823/5 225/5 

P- value 2252/5 3550/5 8285/5 4325/5 

     سطح پروبيوتيك

 258/5 50/35 52/3 22/25822 صفر

 285/5 72/83 28/20 57/25455 درصد 550/5

SEM 45/444 857/5 823/5 355/5 

P- value 0240/5 2220/5 4335/5 2423/5 

 222/5 57/83 55/25 44/20444/5 آنزيم صفر× تفاله صفر

 232/5 57/84 55/25 57/25455 درصد 50/5آنزيم × تفاله صفر

 225/5 84/88 27/22 57/27325 آنزيم صفر× درصد  4تفاله 

 238/5 84/85 84/22 44/25084 درصد 50/5آنزيم × درصد  4تفاله 

SEM 35/077 433/2 327/2 253/5 

P- value 2055/5 2475/5 2257/5 2045/5 

 223/5 55/88 44/22 44/27284 پروبيوتيك صفر× تفاله صفر

 272/5 44/80 57/23 57/23025 صددر 550/5پروبيوتيك × تفاله صفر

 534/5 44/32 05/8 57/27325 درصد 550/5پروبيوتيك × درصد  4تفاله 

 283/5 44/83 05/20 44/20844 درصد 550/5پروبيوتيك × درصد  4تفاله 

SEM 35/077 433/2 327/2 472/5 

P- value 5255/5 5552/5 0233/5 2275/5 

 بحث

ه  با ل هد ما با ملکراه  نگر ااسفاده  ا  تادله  تأثیا

هلدنطر ي که ه  با ل فر   .خالاه شا  است 2

ه  انگر  ه اا تادله  3اسفاده  ا   ،شرهمشدها  م 

  ن  ها بدم  بهبره م ن مقدیسه بد بیا  شدها 

ضایب تبایل    ايما ، ه اا ترلیا، ترلیا تره تخ 

 تادله . مکت بهبره ملکراه بد اسفاده  ا است شا غذای  

 تران به تاکیبد  مراه مغذي   سدخفلدن  ا م  انگر 

هد ا   یفدمین منبع مندسب انگر   تادله آن نسبت هاه.

(A، C   2B(     مراه م ان  )ککسی ، رفدسی ، منیيی  

هد به مراه هدي ما که بد تأمین نید مناي بدشام آهن( 

  ماافيایش   ن   ه اا ترلیا تخ  ،شا  یده مغذّي
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 ؛2485نربخت   هلرد ان ) بربره آما  است

ا  آنجد که ترلیا  (.2552ردتارنگسایایرن   هلرد ان 

  ه اا ترلیا آن  ما به   ن تخ ما  اي تخ تره 

این رد امفا  انگر تادله لذا بد اسفاده  ا    ابسفه است،

ه  مقاا  ها  نیي بهبره یدففه   به مکت نبره تاد   م ن 

اف ، بهفاین ضایب تبایل غذای  نیي بد خر اك مص

هد حدال گشفه ه  بیا انگر  ه اا تادله  3اسفاده  ا  

بد  انگر  تادلهه  هدي مربره اکسیاانآنف احفلدالً  است.

بکرگیاي ا  اکسیاشان مراه مغذّي حسدس به 

، محفري (2553سیدگرایاهي   هلرد ان ) اکسیااسیرن

رفدسی  مر ه نید     بد تأمین انگر  تادله  رفدسیل

نربخت   هلرد ان ) باقاا ي ترا ن الرفا لیف  مندسب

بد بهبره  ض یت فیيیر   آن الیدف خدم   (2485

مربب هض    بذم ( 2385کد ل  )هسفگد  گرا ش 

بهبره ااد   بدم مراه مغذّي بیشفاي شا    لذا 

هدي   که ه  بربهه  مطدل دتترلیاي گاهیا  است. 

فت، اسفاده  ا  تادله انگر  اثاا  منا  گرشف  انجدم گا

بهبره ملکراه مشدها   هد نااشفه است.با ملکراه بربه

مرامک  نظیا به تران گذا   ا م هدي تخ شا  ه  ما 

هد، سن   ماحکه ترلیا هسفگد  گرا ش ترس ه یدففه ما 

 آنهد نسبت هاه. 

مربب افيایش ه اا  آنيی  ه  بیا اسفاده  ا  مرلف 

ما  ترلیاي   بهبره ضایب تبایل یا   تره  تخ ترل

هد بد سد  کد هدي مف اهي ا  غذای  شا  است. آنيی 

هدي هاخک ، کدهش قبیل افيایش کد آی  آنيی 

هدي غذای    تغییا بدفت هسفگد  گرا ش بد ها نا 

مربب افيایش بد ه  هض    بذم مراه مغذي 

، سکرلي تدننی  ا  ها اي مقدهیا بدال انگر شرنا. تادله م 

که  (2555رر       بهدن مک ) سکرلي بره   هل 

محا هیت بل یت میرا ب     به مکک  نظیاهد ما 

ا  ترانلناي ال م بهت هض     ،آنيیل  هسفگد  گرا ش

مراه بد ها نا  مربره ه   هیگا بذم این تاکیبد   

فاده  اس باخر ها  نیسفنا، لذاهد غذای  بیا  اقالم سدیا

 ،آنيی  ا  طایق کدهش اثاا  سرء این تاکیبد ا  مرلف 

بهبره مربب افيایش هض    بذم مراه مغذي   

اثاا   يه  مرا ه مف اه شا  است.هد ملکراه ما 

هدي ه  بیا  با ملکراه ما  آنيی مرلف اسفاده  ا  

یرسا    کاکرهي گذا  مثبت گيا ش شا  است )تخ 

 (. 2525د ان اادمها   هلر   2557

اسفاده  ا  را بیرتی  ه  مقدیسه بد بیا  با ن 

 .گذا  شاهدي تخ را بیرتی  مربب بهبره ملکراه ما 

هدي مایا اي ا  میرا ا گدنیيمهد مجلرمهرا بیرتی 

بره  که بد اضدفه شان به محی  هسفگد  گرا ش بد 

سد  کد هدی  مف اهي ا  قبیل تغییا بل یت میرا ب  

  بدفت   ه ، حذف مرامل  pHرا ش، تغییا هسفگد  گ

مربب بهبره هض    بذم مراه مغذي   ا،بیلد ي

بد افي هن  آ مدیش بهبره ملکراه ه  اینشرنا. م 

گاهه که بد هد مشدها  م را ترسین به بیا  ما 

؛ کبیا   هلرد ان 2555رد ان هااهین   هل) هديگيا ش

قت ها ه. ه  مطدب (2557 یرسا    کاکرهي   2553

اادمها   نربخت ار ت  که ه  گيا ش هیگاي )

( آما  است که اسفاده  ا  را بیرتی  را ترسین 2558

گذا  ناا ه. مکت هدي تخ اثاا  مثبف  با ملکراه ما 

هد، تاکیب ترانا ندش  ا   ض یت ترلیا ما م  تاد  

 هد بدشا.سد ي بیا هدي غذای    نحر  آمده بیا 

آنيی    اسفاده  ا  مرلف  ،اثاا  مفقدبل  با سه  

مربب بهبره ملکراه  انگر را بیرتی  به هلاا  تادله 

ها اي مقدهیا  انگر گذا  شا  است. تادله هدي تخ ما 

سکرلي   بدالی  ا  مراه بد ها نا  ا  قبیل سکرلي، هل 

آنيی    را بیرتی  بد بدشا که اسفاده  ا  مرلف م  تدنن

، بد کدهش اثاا  این هدي ذکا شا  ه  بدالس مردنی

گذا   ا افيایش هدي تخ ملکراه ما  مرامل بد ها نا ،

 ؛2335هااهین   هلرد ان ) هديانا که بد گيا شهاه 

 ( 2525اادمها   هلرد ان    2557یرسا    کاکرهي 

 ه  این خصرص مطدبقت ها ه. 

  ه  بیا ر انگ تادلهه اا  3اسفاده  ا   4مطدبق با ل 

 ها بدم  افيایش م ن ه  مقدیسه بد گا   شدها هد ما 

افيایش شدخص  نگ    ه  شا  است. شدخص  نگ
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هدي مربره ه  ترانا ندش  ا  انفقدل  نگاانه  ه  م 

تادله به هاخل   ه    افي هن  نگ آن بدشا.  انگر تادله 

 بدشا که مراهم  Aانگر  ها اي بفدکد  تن    یفدمین 

       مثثاي ه  افيایش شدخص  نگ   ه  محسرم 

تا شرنا که بد انفقدل به هاخل   ه  مربب  نگینم 

 .(2473)رر  ضد  اناشان آن شا 

آنيی  مربب بهبره شدخص  نگ اسفاده  ا  مرلف 

  ن ررسفه    احا هد     ه ،   ن   ه ،   ن سایا ،

 تجد ي يهدشا  است. نقش ااک  اضدفه نلرهن آنيی 

هدي هاخک  ه  هدي غذای  ترلیل اثاا  آنيی به بیا 

هدي غذای    افيایش هض   مینه کدهش اثاا  بد ها نا 

هااهین   هلرد ان )بدشا هد م   بذم مراه مغذي بیا 

ه  بیا  احفلدالً بد  آنيی . که اسفاده  ا  مرلف (2335

ي   این سد  کد  مربب افيایش هض    بذم مراه مغذ

ما  گاهیا  است که بد تخ  ه  نفیجه بهبره ااد 

فاخري   گيا شد  مربره ه  این  مینه مطدبقت ها ه )

 (. 2525اادمها   هلرد ان    2335هلرد ان 

آنيی  ه  ه  با س  اثاا  مفقدبل، اسفاده  ا  مرلف 

شدخص  نگ   ه   مربب بهبره مقدیسه بد بیا  شدها

ش  ا  افيایش هض    بذم   ترانا ندشا  است که م 

هدي بیشفا اقالم غذای  بیا  به هاخل انفقدل  نگاانه

آنيی  به هلاا  تادله ما  بدشا. ه  اسفاده  ا  مرلف تخ 

  ن ررسفه بهبره  ،تنهد انگر ه  مقدیسه بد تادله انگر  

آنيی  یدففه است که احفلدالً ندش  ا  اثاا  مثبت مرلف 

ض    بذم مراه مغذي   به ه  بهبره قدبکیت ه

مراه بد ها نا  مربره ه  تادله کدهش اثاا  خصرص 

به مجااي تخلاان،  بدشا که بد انفقدل ککسی  بیشفا انگر 

  مربب  نلره ه  ررسفه  سرم مقاا  بیشفاي ا  آن 

    ن آن شا  است.افيایش 

اسفاده  ا  را بیرتی  نسبت به بیا  شدها مربب 

است، ه  ار ت  که بد اسفاده  ا  بهبره  احا هد  شا  

ه  مقدیسه بد بیا   انگر را بیرتی  به هلاا  تادله 

نه تنهد اثاا  مثبف  با ااد  تنهد،  انگر حد ي تادله 

بکره مربب کدهش شدخص  ،ما  نااشفه استکیا  تخ 

ترانا م   نگ   ه  نیي شا  است. افيایش  احا هد 

 ه  شا  به بیا  ندش  ا  اثاا  مثبت را بیرتی  افي

محی  هسفگد   pH  ه  تغییا تاکیب بل یت میرا ب  

هدي هدي مربره ه  بیا گرا ش، کدهش اثا بد ها نا 

آ مدیش    ه  نفیجه افيایش هض    بذم مراه مغذي 

     بدشا که مطدبق گيا شد  قبک    احا هد   بهبره 

 یرسا    کاکرهي   2335 هااهین   هلرد انبدشا )م 

. کدهش شدخص  نگ   ه  ه  بیا  حد ي تادله (2557

ما  انگر    آنيی  احفلدالً ندش  ا  افيایش ترلیا تخ 

بره  است که ه  نفیجه آن مقاا   نگاانه اخفصدص 

  ما  کدهش یدففه است.یدففه به ها تخ 

ه  مقدیسه بد بیا   انگر اسفاده  ا   3مطدبق با ل 

ایا، ککسفا ل   گکیسشدها مربب کدهش سطرح تاي

 .هد شا  استخرن ما  HDLآلبرمین   ح رافيایش سط

ا  مکل ملا  کدهش  انگر الیدف خدم مربره ه  تادله 

گکیسایا   ککسفا ل خرن ذکا شا  سطرح سام  تاي

بد افيایش خدم ( که ه  آن الیدف 2383کد ل  است )

سامت مبر  مراه مغذي   افيایش هفع اااا، مربب 

 اا  قدبل تربه  ا  چاب  بیا  ااف بد گاهنا مقم 

 ترلیا اااا ه  کبا شا    ه  نفیجه مقاا  سام  آن

کدهش یدبا که افيایش ترلیا   ه  نفیجه انفقدل قسلت 

ترانا ا  ما  نیي م ا  مراه مغذي به هاخل تخ  يبیشفا

این نفدیج با آنهد بدشا. بلکه مکل کدهش سطرح سام  

بدشا که ( م 2525آذ   )دن خالف گيا ش بهاام    چر

ه  آن گيا ش شا  است که اسفاده  ا  تادله انگر  ه  

هدي را ا ي مربب افيایش سطح بیا  با 

گکیسایا خرن آنهد شا  است. افيایش سطح تاي

آلبرمین خرن احفلدالً ندش  ا  افيایش هض    بذم 

مراه مغذي به خصرص اسیاهدي آمینه بره  که مربب 

طح آن ه  خرن شا  است. فال نرئیاهد بد افيایش س

هد، مربب افيایش چاب  بکرگیاي ا  اکسیا شان چاب 

           شرنا خرم خرن   کدهش چاب  با م 

خرن  HDL( که افيایش سطح 2484الصدم شای ت )

 شدیا ندش  ا  این مرضر  بره  است. 
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 آنيی    را بیرتی  اثاا اسفاده  ا  تادله انگر ، مرلف 

  .هد نااشفه استخرن ما ایلن  هدي ها ي با سکرلم ن 

که اسفاده   اههنشدن م به طر  کک  نفدیج باست آما  

آنيی    به هلاا  مرلف انگر   ه اا تادله 3ا  

هدي ما  ما ترانا ملکراه   کیایت تخ را بیرتی  م 

  هها.  ا بهبره گذا تخ 
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Abstract  

This experiment was conducted to evaluate the effects of grape pomace, enzyme and probiotic in 

diet on performance, egg traits, biochemical parameters and blood cells of commercial laying hens. 

This experiment carried out with 384 Hi-line (W36) laying hens in a completely randomized design 

as (2×2×2) factorial arrangement with two levels of grape pomace (0 and 4%), two levels of combo 

multi-enzyme (0 and 0.05%) and two levels of protexin probiotic (0 and 0.005%) in 8 treatments, 4 

replicates and 12 birds per replicate for 12 weeks (65-76 weeks). Using grape pomace, combo 

multi-enzyme and probiotic (protexin) significantly affect the performance, egg quality traits and 

blood parameters of laying hens (P<0.05). 4% grape pomace in diets improved the amount of egg 

weight, egg production, egg mass, feed conversion ratio and yolk color index. Also 4% grape 

pomace decreased the blood levels of triglyceride and cholesterol, while in this condition the levels 

of albumin and HDL increased. Grape pomace had no significant effects on the amount of feed 

intake and blood immune cells. Combo multi-enzyme in diets improved egg production percentage, 

egg mass, feed conversion, yolk color index, yolk weight, albumin weight, eggshell weight and 

Haugh unit. With use of protexin, egg weight, egg production percentage, egg mass, feed 

conversion ratio and Haugh unit were improved. Combo multi-enzyme and probiotic (protexin) had 

no significant effects on the amount of feed intake. Using grape pomace with combo multi-enzyme 

and probiotic (protexin) improved the performance and egg quality traits of laying hens, while had 

no any significant effects on the amount of feed intake and blood metabolites (P>0.05). The overall 

results indicated that in laying hens, using 4% of grape pomace with 0.05% of enzyme and 0.005% 

of probiotic can improve the performance and egg traits.  
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