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تأثیر افزودن پودر زغالاخته ،پودر سیر و اسانس ترکیبی گیاهی به جیره غذایی بر
عملکرد و کیفیت تخم در مرغهای تخمگذار
ذبيحاله نعمتي* ،مقصود بشارتي ،امير کریمي

استادیار ،گروه علوم دامي ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعي اهر ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

تاریخ وصول مقاله9911/50/91 :

تاریخ پذیرش مقاله9911/99/50 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر افزودن پودر زغالاخته ،پودرسیر و اسانس ترکیبی پوسته بادام هندی و دانه کرچک بر عملکرد،
کیفیت تخممرغ و برخی فراسنجههای خون در مرغهای تخمگذار تجاری انجام شد .تعداد  821قطعه مرغ تخمگذار سویه
لوهمن الیت در سن  81هفتگی در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار ،چهار تکرار و هشت پرنده در هر تکرار استفاده
شدند .جیرههای آزمایشی شامل  -8جیره پایه (شاهد) -2 ،شاهد  +یک درصد پودر سیر -3 ،شاهد  +یک درصد پودر زغالاخته
و  -4شاهد  0/88 +درصد اسانس ترکیبی دانهکرچک و پوسته بادامهندی بودند .جیرههای آزمایشی از هفته  85الی 33تغذیه شد.
عملکرد مرغها در سنین  38و  33هفتگی و میزان فراسنجههای خون و زرده تخممرغ در پایان دوره آزمایش ،اندازهگیری شدند.
عملکرد مرغهای تخمگذار در بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری نداشت .زغالاخته باعث افزایش ارتفاع و واحد هاو
سفیده تخممرغ در مقایسه با شاهد شد ( .)P<0/08غلظت کلسترول ،HDL ،تریگلیسرید و آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و
آالنینآمینوترانسفراز خون در بین تیمارهای آزمایشی ،تفاوت معنیداری نداشت .مکمل کردن جیره غذایی با پودر سیر و
زغالاخته سبب کاهش معنیدار غلظت کلسترول زرده تخممرغ شد ( )P<0/08اما غلظت کلسترول زرده تخممرغ تحت تأثیر
معنیدار اسانسگیاهی قرار نگرفت .براساس نتایج این آزمایش ،میتوان نتیجه گرفت افزودن پودر زغالاخته و یا سیر به جیره
مرغ تخمگذار کیفیت داخلی تخممرغ را بهبود داده و کلسترول زرده را نیز کاهش

میدهد.

کلیدواژهها :پوسته بادام هندی ،تخممرغ ،زرده تخممرغ ،زغالاخته ،سیر ،کرچگ.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

وزن و تولید تخممرغ و همچنین بهبود کیفیت

تقاضا برای فراوردههای جایگزین ترکیبات شیمیایی

تخممرغ میشود [ .]8در بررسیهایی استفاده از پنج و 80

مصنوعی برای بهبود سالمتی انسان و حیوان در حال

گرم پودر سیر در کیلوگرم جیره بلدرچینهای تخمگذار اثر

افزایش است .افزودنیهای طبیعی و دارویی مشتق از

معنیداری بر وزن بدن ،تولید تخممرغ ،ضریب تبدیل غذا،

گیاهان جایگزین آنتیبیوتیکها هستند .عصارههای گیاهی

بازده خوراک ،ضخامت پوسته تخم ،شاخص سفیده،

بهتنهایی و یا بهصورت مخلوط از طریق تحریک اشتها،

شاخص زرده تخم و واحد هاو نداشت اما موجب

افزایش قابلیت هضم و مداخله در پاسخ ایمنی در غشای

افزایش وزن تخم و کاهش غلظت کلسترول سرم و زرده

موکوسی روده [ ]21سبب بهبود عملکرد رشد و وضعیت

تخم شد [.]25

سالمتی حیوانات اهلی میشوند .گزارش شده است که

مایع حاصل از پوسته بادام هندی

(L. anacardum

استفاده از افزودنیهای گیاهی بهمیزان هشت الی  82گرم

 )accidentaleترکیبی چسبنده ،تند ،روغنی و به رنگ

در کیلوگرم در جیره سبب بهبود وزن تخممرغ و

قهوهای سوخته است که نزدیک به  28درصد کل دانه را

خصوصیات فیزیولوژیکی تخمدان شد [ .]24یکی از

تشکیل میدهد .اسانس حاصل از آن غنی از لیپیدهای

Cormus

ایزوپرنوئید فنولی از قبیل اسید آناکاردیک ،کاردانول

 mas L.و متعلق به خانواده کورناسه مورد مطالعه قرار

کاردول و متیل کاردول است .از فعالیتهای بیولوژیکی

گرفته و نشان داده شده است که این میوه دارای

ترکیبات اسانس پوسته بادام هندی میتوان به فعالیت

ویژگیهای آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی است .اکثر اثرات

آنتیاکسیدانی و آنتیبیوتیکی آن اشاره کرد [ .]81دانه

زیستی زغالاخته به سطوح باالی ترکیبات فنولیک مانند

کرچک با نام علمی ریسینوس کامیونیس (

فالونوئیدها و اسیدهای فنولیک نسبت داده میشود .این میوه

 )communisدارای ترکیب فعال اسید ریسینولئیک است

دارای ترکیبات با اثرات دارویی و غنی از آنتیاکسیدانهای

که حدود  50درصد از کل ترکیب اسید چرب روغن

طبیعی مانند اسید آسکوربیک ،فالونوئیدها و آنتوسیانینها

کرچک را به خود اختصاص داده و اسانس آن دارای

است ،همچنین میوه زغالاخته حاوی قند ،تانن ،اسیدهای

اثرات ضدمیکروبی و ضدالتهابی است .مکمل کردن جیره

آلی و اورزولیک اسید میباشد [ .]83عالوه بر این اثرات

غذایی با سطوح  8/8و دو گرم در کیلوگرم مخلوط

کاهندگی چربی و قند خون بهدنبال مصرف میوه زغالاخته

اسانس گیاه کرچک و پوسته بادام هندی در جوجههای

در انسان گزارش شده است.

گوشتی سبب بهبود افزایش وزن بدن و بازده خوراک شد

افزودنیهای گیاهی میوه زغالاخته با نام علمی

Ricinus

سیر یکی از مواد جایگزینهای آنتیبیوتیکها میباشد

[ .]85اطالعاتی در مورد تأثیر استفاده از اسانس دانه

چرا که سیر و ترکیبات فعال آن از قبیل آلیسین دارای

کرچک و پوسته بادام و پودر زغالاخته بر عملکرد

نقشهای بیولوژیکی متنوعی از قبیل کاهشدهندگی

مرغهای تخمگذار در دسترس نیست .این تحقیق با هدف

فسفولیپید ،کلسترول و کل لیپید سرم ]8[ ،و تغییر جمعیت

بررسی تأثیر افزودن پودر زغالاخته ،پودر سیر و اسانس

میکروبی روده به سمت جمعیت میکروبی غیربیماریزا و

دانه کرچک و پوسته بادام هندی بر عملکرد تولید ،کیفیت

کاهشدهنده ساخت کلسترول است .نتایج آزمایشهای قبلی

تخممرغ و برخی از فراسنجههای خونی در مرغهای

نشان داد که استفاده از سیر در جیره غذایی سبب افزایش

تخمگذار ،انجام شد.
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تأثير افزودن پودر زغالاخته ،پودر سير و اسانس ترکيبي گياهي به جيره غذایي بر عملکرد وکيفيت تخم در مرغهای تخمگذار

مواد و روشها

پایان هفته پنجم ،تعداد سه عدد تخممرغ بهصورت

تعداد  821قطعه مرغ تخمگذار از سویه لوهمن سفید (LSL-

تصادفی از هر تکرار آزمایشی نمونهبرداری شد .طول و

 )Liteدر سن  81هفتگی با میانگین وزنی  8318 ±808گرم

عرض تخممرغ با استفاده از کولیس دیجیتال (با دقت

انتخاب شدند .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی شامل

 0/008میلیمتر) اندازهگیری شد .بعد از خشک کردن و

چهار تیمار آزمایشی ،چهار تکرار و هشت قطعه مرغ در هر

جدا کردن غشاهای پوسته ،ضخامت پوسته با استفاده از

تکرار بهمدت پنج هفته ( 85الی  33هفتگی) انجام شد.

ریزسنج و از سه نقطه میانی و دو انتهای تخممرغ تعیین

تیمارهای آزمایشی شامل  -8جیره شاهد (بدون افزودنی)،

گردید .رنگ زرده و واحد هاو با استفاده از دستگاه

 -2جیره شاهد +یک درصد پودر زغالاخته -3 ،جیره

) Multi Tester (EMT-5200ساخت کشور ژاپن

شاهد +یک درصد پودر سیر و  -4جیره شاهد 0/88 +درصد

اندازهگیری شد گرفت .واحد هاو شاخصی است که در

اسانس مخلوط پوسته بادام هندی و دانه کرچک بودند.

آن ارتفاع سفیده برای وزن تخممرغ از طریق رابطه ()8

اسانس مورد آزمایش شامل اسانس دانه کرچک و پوسته

تصحیح لگاریتمی میشود.

بادام هندی بوده که بهصورت گرانول و تجاری در بازار در

Egg

( =800×log10)H+1/81-8/1×)W(0/31واحد هاو

()8

دسترس بود تهیه شد .اسانس مورد استفاده بهترتیب حاوی

در این رابطه  ،Hارتفاع سفیده غلیظ برحسب میلیمتر

 40 ،200و  50گرم در کیلوگرم کاردانول ،کاردول و اسید

و  ،Wوزن تخممرغ برحسب گرم است .برای محاسبه

رسینولیک بود .جیره غذایی پایه براساس نیازمندیهای مواد

وزن مخصوص تخممرغ از رابطه ( )2استفاده شد [.]1

مغذی مرغهای تخمگذار در سیستم پرورشی قفس مطابق با

()2

= ESG
[𝐸𝑊 ⁄(0.968 × (EWSW) + (0.4921 × SW)].

توصیه راهنمای پرورش الاسالالیت تنظیم شد .ترکیب
جیره غذایی پایه در جدول یک نشان داده شده است.

که در آن  ،ESGوزن مخصوص تخممرغ (گرم بر

جیرههای آزمایشی از سن  85هفتگی بهمدت پنج هفته به

سانتیمتر مکعب)؛  ،EWوزن تخممرغ و  ،SWوزن پوسته

مرغهای تخمگذار با دسترسی آزاد به آب و خوراک و توزیع

تخممرغ برحسب گرم است.

دان در دو وعده غذایی صبح و عصر تغذیه شدند.

شاخص زرده از طریق نسبت ارتفاع زرده به قطر زرده

صفات عملکرد شامل درصد تولید تخممرغ ،وزن

محاسبه شد .تعداد تخممرغهای شکسته ،ترکدار ،سوراخ

تخممرغ ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بهطور

و پوسته نازک بهعنوان تخممرغهای شکسته برای هریک

هفتگی ثبت و در پایان دوره صفات کیفی تخممرغها

از واحدهای آزمایشی درنظر گرفته شد .برای محاسبه

اندازهگیری شد .تعداد تخممرغ تولیدی بهصورت روزانه

سطح تخممرغ و شاخص پوسته بهترتیب از رابطههای ()3

یادداشت و درصد تولید تخممرغ براساس مرغ روز محاسبه

و ( )4استفاده شد [.]1

شد .مصرف خوراک در پایان دوره از تفاضل خوراک توزیع

((0/31 )3وزن تخممرغ) ×  =4/881سطح پوسته تخممرغ

شده و خوراک باقیمانده اندازهگیری گردید .میانگین توده

()4

تخممرغ ،میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی با

( ×800سطح پوسته/وزن پوسته) = شاخص پوسته
در رابطه ( )3سطح پوسته تخممرغ برحسب سانتیمتر

لحاظ کردن تعداد مرغ تلفشده محاسبه گردید.

مربع ،وزن تخممرغ برحسب گرم است .در رابطه ( )4وزن

برای بررسی صفات مربوط به کیفیت تخممرغ ،در

پوسته برحسب میلیگرم ،سطح پوسته برحسب سانتیمتر

دوره   12شماره   2بهار 2318

02

ذبيحاله نعمتي ،مقصود بشارتي ،امير کریمي

برای اندازهگیری فراسنجههای خون در پایان دوره

مربع و شاخص پوسته برحسب گرم در 800سانتیمترمربع

آزمایش از هر تکرار دو قطعه مرغ انتخاب و خونگیری از

میباشد.

ورید بال آنها بهوسیله سرنگهای استریل انجام شد.
جدول  .2مواد خوراکي و ترکيب مواد مغذی جيره آزمایشي پایه
ماده خوراکی
دانه ذرت
کنجاله سویا ( % 41پروتئین خام)
دانه گندم
سبوس گندم
روغن سویا
پودر صدف
دی کلسیم فسفات
نمک
8
مکمل مواد معدنی
8
مکمل مواد ویتامینی
2
زئولیت (کلینوپتیلولیت)
دی ال – متیونین
ال – ترئونین
بیکربنات سدیم
کولین کلراید
آنتی اکسیدان (هیدروکسی بوتیل تولوئن)
ترکیب مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل استفاده (درصد)
سدیم
کلر
ال الیزین (درصد)
متیونین (درصد)
متیونین -سیستئین (درصد)

نمونههای خون درون لولههای حاوی ماده ضد انعقاد

درصد
44/4
22/2
80
8
3/8
80/88
8/51
0/20
0/28
0/28
8/8
0/84
0/02
0/38
0/02
0/04

 EDTAریخته شده و بالفاصله پالسمای خون با استفاده
از سانتریفوژ نمونههای خون با سرعت  8800دور در
دقیقه و بهمدت  88دقیقه در دمای  28درجه سانتیگراد
جدا و داخل میکروتیوب ریخته و در فریزر در دمای -20
درجه سانتیگراد تا زمان اندازهگیری فراسنجههای
موردنظر ،نگهداری شد .فراسنجههای خونی شامل
کلسترول ،تریگلیسرید ،لیپوپروتئینها با چگالی باال و
آنزیمهای

کبدی

آسپارتات

آمینوترانسفراز

و

آالنینآمینوترانسفراز با استفاده از کیت تجاری تشخیص
کمی پارس آزمون بهکمک دستگاه اتوآناالیزر مدل آلیسون
 300اندازهگیری شد .در پایان دوره آزمایش بعد از
اندازهگیری فراسنجههای کیفی تخممرغ ،زردههای جدا

2128
83/3
4/33
0/43
0/28
0/881
0/133
0/313
0/33

شده از سه تخممرغ در داخل بشر با هم مخلوط کرده و
نمونههای تهیهشده از هر تیمار تا زمان اندازهگیری
فراسنجههای موردنظر در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .برای تعیین میزان کلسترول زرده تخممرغ
مقدار یک گرم زرده با کلروفرم -متانول با نسبت حجمی
دو به یک مخلوط و بعد از جداسازی عصاره زرده [،]5

 .8مقادیر ویتامینها و مواد معدنی تأمینشده توسط مکملها در هر کیلوگرم از

میزان کلسترول آن اندازهگیری شد .میزان کلسترول کل و

جیره غذایی 82 :هزار واحد بین المللی ویتامین ( Aترانس رتینالاستات) 8 ،هزار
واحد بین المللی ویتامین ( D3کوله کلسیفرول) 28 ،میلیگرم ویتامین ( Eتوکوفرول

تریگلیسرید زرده با استفاده از کیت تجاری شرکت پارس

 3/3میلیگرم ویتامین  8/8 ،B2میلیگرم ویتامین  38 ،B3میلیگرم ویتامین 4/8 ،B5

آزمون توسط دستگاه اتوآناالیزر مدل آلیسون  300تعیین

استات) 3/8 ،میلیگرم ویتامین ( K3منادیون بیسولفات) 2/2 ،میلیگرم ویتامین
میلیگرم ویتامین  2 ،B6میلیگرم ویتامین  0/023 ،B9میلیگرم ویتامین

،B1

B12

شد.

(سیانوکوباالمین) 0/023 ،میلیگرم بیوتین800 ،میلیگرم کولین کلراید ،منگنز 50

دادهها حاصل از آزمایش ،با استفاده از آزمون شاپیرو-

میلیگرم (سولفات منگنز) ،روی 50میلیگرم (اکسید روی) ،آهن  88میلیگرم
(سولفات آهن) ،مس  88میلیگرم (سولفات مس) ،ید  8/1میلیگرم (یدید پتاسیم)

ویلک از لحاظ نرمال بودن بررسی شدند .بهمنظور ایجاد

و سلنیوم  0/4میلیگرم (سلنیت سدیم).
 .2ترکیب شیمیایی زئولیت براساس اعالم معدن تولیدی شهرستان سمنان شامل

یکنواختی واریانس ،دادههایی که بهصورت درصد بودند قبل

اکسید سیلیسیوم ،اکسید آلومینیوم ،اکسید کلسیم ،اکسید پتاسیم ،اکسید آهن ،اکسید

از تجزیه آماری از طریق انجام آرکسینوس ریشه دوم بر روی

 0/08 ،0/2 ،1/82 ،0/35 ،8/48 ،3/82 ،8 ،80/11 ،30/83و  0/02درصد بود.

آنها ،مورد تبدیل قرار گرفتند .سپس با استفاده از رویه

منیزیم ،اکسید سدیم ،اکسید تیتانیم ،اکسید منگنز و اکسید فسفر بهترتیب به میزان
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تأثير افزودن پودر زغالاخته ،پودر سير و اسانس ترکيبي گياهي به جيره غذایي بر عملکرد وکيفيت تخم در مرغهای تخمگذار

نرمافزار آماری  SASنسخه  5و مدل پنج تجزیه و میانگین

چون ویتامین  ،E ،B2 ،B1 ،Cآنتوسیانینها و فالونوئیدها

تیمارهای آزمایشی با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در

است ،دارای مقادیر بسیار باالیی از اسیداگزالیک نیز

سطح خطای پنج درصد مقایسه شدند [ .]23مدل آماری

میباشد [ .]84این میوه بهدلیل داشتن ترکیباتی چون

طرح کامالً تصادفی بهصورت رابطه  8بود:

فالونوئیدها دارای خاصیت ضدمیکروبی است که با

()8

ضدعفونی نمودن دستگاه گوارش جلوی تجزیه اسیدهای

Yij=µ+Ti+eij

که در این رابطه :Yij :مقدار هر مشاهده :µ ،میانگین

آمینه توسط میکروبهای مضر را گرفته و زمینه جذب بیشتر

جمعیت :Ti ،اثر جیره آزمایشی و  :eijاثر خطای آزمایشی

مواد مغذی را فراهم میسازد .افزایش جذب مواد مغذی

میباشد.

میتواند موجب بهبود یا افزایش اندازه تخممرغ شود .برخی
پژوهشگرانپژوهشگران بر این اعتقاد هستند که تفاله میوه

نتایج و بحث

کرن بری (میوه نزدیک به خانواده زغالاخته) حاوی ترکیبات

نتایج مربوط به اثر افزودن پودر سیر ،پودر زغالاخته و

زیادی با فعالیت آنتیاکسیدانی خوب مانند پلیفنلها است

اسانس ترکیبی پوسته بادام هندی و دانه کرچک به جیره

که به بهبود سالمت پرنده کمک میکنند [ .]88براساس نتایج

بر عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار از سن  85تا 33

آزمایشی افزودن سه درصد پودر سیر به جیره غذایی تأثیری

هفتگی در جدول  2آورده شده است .افزودن پودر سیر و

بر صفات عملکرد افزایش وزن ،ضریب تبدیل غذایی و

زغالاخته به میزان یک درصد و پودر اسانس پوسته بادام

درصد تولید مرغهای تخمگذار نداشت [ .]28همچنین

هندی و دانه کرچک به میزان  0/88درصد در مقایسه با

استفاده از پنج و  80گرم در کیلوگرم پودر سیر در جیره

گروه شاهد اثر معنیداری بر صفات عملکرد شامل درصد

بلدرچینهای تخمگذار اثر معنیداری بر وزن بدن ،درصد

تولید تخممرغ ،توده تخممرغ ،مصرف خوراک و

تولید تخممرغ ،ضریب تبدیل غذایی و بازده خوراک نداشت

ضریبتبدیل مرغهای تخمگذار نداشت .وزن تخممرغ

اما موجب افزایش وزن تخم شد [ ]25که با نتایج آزمایش

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی وزن

حاضر مطابقت دارد ولی با نتایج آزمایش دیگر [ ]28مبنی بر

تخممرغ در گروه پودر زغالاخته در مقایسه با شاهد

افزایش وزن تخممرغ به هنگام تغذیه سطوح باالی پودر سیر

تمایل به معنیداری داشت (.)P<0/05

به میزان پنج درصد در جیره پایه مرغهای تخمگذار سویه
دکاب سفید همخوانی ندارد.

میوه زغالاخته عالوه بر اینکه حاوی ویتامینهایی

جدول  .1اثر افزودن پودر سير ،پودر زغالاخته و اسانس ترکيبي پوسته بادام هندی و دانه کرچک به جيره بر عملکرد مرغهای تخمگذار
گروههای آزمایشی
شاهد
شاهد  8 +درصد پودر سیر
شاهد  8 +درصد پودر زغالاخته
شاهد  0/88 +درصد اسانس دانه کرچک و پوسته بادام
SEM
P value

وزن تخممرغ
(گرم)
38/38
32/82
33/54
32/30
0/811
0/05

تولید تخممرغ
(درصد)
14/31
13/38
14/85
12/84
3/380
0/12

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
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توده تخممرغ
(گرم)
82/03
84/88
84/05
88/85
2/023
0/31

میانگین خوراک
مصرفی (گرم)
888/33
888/28
888/11
888/53
0/221
0/88

ضریب
تبدیل
2/84
2/01
2/01
2/28
0/010
0/38

ذبيحاله نعمتي ،مقصود بشارتي ،امير کریمي

همچنین پژوهشگران دیگری گزارش کردند که

بهصورت پودر و یا اسانس کپسوله شده بر تأثیرگذاری

محصوالت سیر اثری بر وزن تخممرغ ندارند [ .]3چنین

آنها مؤثر است .چرا که افزودن مخلوط پودر نعناع و

تفاوتهایی در نتایج ممکن است ناشی از تفاوت در

رازیانه تأثیری بر عملکرد نداشت اما اسانس پوششدار

سطح مورد استفاده ،مدت زمان تغذیه از سیر و سویه مرغ

(کارواکول ،تیمول و لیمونن) سبب بهبود عملکرد و

باشد.

قابلیت هضم مواد مغذی در جوجههای گوشتی شد [.]82

اسانس گیاه کرچک و پوسته بادام هندی در جیره

بنابراین عدم تأثیرپذیری مرغ تخمگذار از افزودن اسانس

غذایی جوجههای گوشتی به میزان  0/88درصد در جیره

به جیره شاید بهخاطر جذب سریع یا سوختوساز آن به

غذایی تأثیری بر عملکرد مرغهای تخمگذار نداشت

محض ورود به دوازدهه و یا نوع اسانس افزوده شده

(جدول  )2اما افزودن اسانس گیاه کرچک و پوسته بادام

باشد.

هندی به جیره غذایی جوجههای گوشتی به همین مقدار

نتایج مربوط به تأثیر افزودنی پودر سیر ،پودر

موجب افزایش وزن بدن و بازده خوراک شد [ ]85اما

زغالاخته و اسانس ترکیبی پوسته بادام و دانه کرچک بر

نتایج استفاده از اسانس در جیره غذایی بر عملکرد

صفات کیفی تخممرغ در جدولهای  3و  4نشان داده

مرغهای تخمگذار ،متناقض بوده و نتایج برخی تحقیقات

شده است .همانگونهکه مشاهده میشود ،شاخص شکل و

موید بهبود [ ]3و برخی دیگر حاکی از عدم پاسخ مؤثر

درصد تخممرغهای شکسته بهطور معنیداری تحت تأثیر

میباشد [ .]2اسانس احتماالً با کاهش میکروبهای مضر

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند .مطابق با نتایج آزمایش

دستگاه گوارش پرنده ،بهبود ضخامت دیواره روده و

حاضر ،افزودن پودر گزنه به میزان  0/328الی 2/28

ساختار فیزیکی روده موجب بهبود عملکرد پرنده میشود.

درصد [ ]83به جیره غذایی مرغهای تخمگذار ،اثر

سن و سویه مرغ تخمگذار از جمله عواملی هستند که

معنیداری بر صفات کیفی تخممرغ از جمله وزن تخم،

ممکن است اثرات اسانس را تحت تأثیر قرار دهند [.]4

سطح پوسته ،وزن مخصوص ،شاخص پوسته و ضخامت

همچنین شکل استفاده از افزودنی فیتوژنتیک و اسانسها

پوسته تخممرغ نداشت.

جدول  .3اثر افزودن پودر سير ،پودر زغالاخته و اسانس ترکيبي پوسته بادامهندی و دانهکرچک به جيره بر صفات کيفي خارجي تخممرغ
فراسنجههای پوسته

وزن مخصوص

تخممرغ

(گرم بر سانتیمتر

شکسته

مکعب)

(درصد)

شاهد

13/41

8/0102

3/00

18/13

شاهد  8 +درصد پودر سیر

13/43

8/0188

2/18

12/84

1/11

شاهد  8 +درصد پودر زغالاخته

13/80

8/0118

2/28

14/43

1/11

0/422

شاهد  0/88 +درصد اسانس دانه کرچک و پوسته بادام

13/08

8/0131

8/80

12/04

1/14

0/421

SEM

0/134

0/008

0/328

0/114

0/814

0/0013

0/2015

P value

0/535

0/881

0/314

0/884

0/552

0/818

0/512

گروههای آزمایشی

شاخص
شکل

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
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سطح پوسته

شاخص پوسته

ضخامت

وزن

(سانتیمتر

(گرم در صد

پوسته

پوسته

مربع)

سانتیمتر مربع)

(میلیمتر)

(درصد)

1/18

0/403

5/83

0/488

5/81
5/80
5/81

تأثير افزودن پودر زغالاخته ،پودر سير و اسانس ترکيبي گياهي به جيره غذایي بر عملکرد وکيفيت تخم در مرغهای تخمگذار

جدول  .9اثر افزودن پودر سير ،پودر زغالاخته و اسانس ترکيبي پوسته بادام هندی و دانه کرچک به جيره بر صفات کيفي داخلي
تخممرغ
فراسنجههای سفیده
گروههای آزمایشی

وزن سفیده واحد

فراسنجههای زرده

ارتفاع سفیده

وزن نسبی زرده

رنگزرده

شاخص زرده

(درصد)

هاو

(میلیمتر)

(درصد)

(مقیاسرش)

(درصد)

شاهد

32/54

15/3b

3/35b

21/15

8/34

0/358

شاهد  8 +درصد پودر سیر

38/38

10/5ab

3/31b

25/28

4/82

0/313

شاهد  8 +درصد پودر زغالاخته

32/38

18/5a

3/58a

21/81

8/88

0/481

شاهد  0/88 +درصد اسانس دانه کرچک و پوسته بادام

38/01

b

b

3/33

25/13

4/11

0/313

15/0

SEM

0/513

0/111

0/8235

0/1315

0/8235

0/0255

P value

0/818

0/034

0/081

0/45

0/833

0/238

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف متفاوت در هر ستون ،معنیدار است (.)P≤0/08
 :SEMخطای استاندارد میانگینها

افزودن پودر سیر ،زغالاخته و اسانس گیاهی به جیره

افزودن پودر سیر به جیره غذایی در این آزمایش سبب

غذایی اثر معنیداری بر فراسنجههای درصد وزن سفیده و

کاهش میزان کلسترول زرده شد ( )P<0/08و تمایل به

زرده ،ارتفاع سفیده ،واحد هاو ،شاخص زرده و رنگ

کاهش کلسترول کل پالسمای خون مرغهای تخمگذار

زرده تخممرغ نداشت اما پودر سیر بهصورت عددی و

مشاهده شد ( )P=0/01و تأثیری بر غلظت تریگلیسیرید

زغالاخته از نظر آماری موجب افزایش ارتفاع سفیده و

پالسمای خون و زرده تخممرغ نداشت .افزودن یک

واحد هاو تخممرغ شد ( .)P<0/08مشابه نتایج این

درصد پودر زغالاخته به جیره غذایی در مقایسه با گروه

آزمایش ،افزودن اسانسهای مختلف گیاهی از قبیل

شاهد ،میزان کلسترول کل پالسمای خون را از نظر عددی

اسانس آویشن ،پونه کوهی ،رزماری یا پودر زردچوبه

و میزان کلسترول زرده را بهطور معنیداری کاهش داد

[ ]22و مخلوط آویشن و سیر [ ]80و اسانس ترنج [ ]2اثر

( .)P<0/08افزودن پودر زغالاخته به جیره غذایی تأثیر

معنیداری بر واحد هاو تخممرغ نداشته است .همچنین

معنیداری بر میزان  HDLپالسما و غلظت تریگلیسیرید

سطح  8درصد پودر سیر در جیره غذایی ،تأثیر معنیداری

پالسمای خون و زرده تخممرغ نداشت .اسانس ترکیبی

بر درصد سفیده ،زرده ،شاخص سفیده و واحد هاو تخم

پوسته بادام هندی و دانه سبب کاهش عددی میزان

بلدرچینهای تخمگذار نداشت که با نتایج آزمایش حاضر

کلسترول پالسمای خون شد ( )P= 0/01و نتوانست

هماهنگ است [.]25

میزان کلسترل زرده تخممرغ را بهطور معنیدار

نتایج مربوط به تأثیر افزودن پودر سیر ،پودر زغالاخته

کاهش دهد .همچنین استفاده از اسانس ترکیبی پوسته

و اسانس ترکیبی پوسته بادام هندی و دانه کرچک به

بادام هندی و دانه کرچک تأثیر معنیداری بر میزان

جیره بر فراسنجههای خونی مرغ و کلسترول و

 HDLو تریگلیسیرید پالسمای خون و زرده تخممرغ

تریگلیسرید زرده تخم در جدول  8ارائه شده است.

نداشت.

دوره   12شماره   2بهار 2318

00

ذبيحاله نعمتي ،مقصود بشارتي ،امير کریمي

جدول  .0اثر افزودن پودرسير ،پودر زغالاخته و اسانس ترکيبي پوسته بادام هندی و دانهکرچک به جيره بر فراسنجههای خون و
زردهتخممرغ
فراسنجههای زرده

فراسنجههای خون
کلسترول

تری گلیسرید

HDL

AST

ALT

کلسترول زرده

(میلیگرم

(میلیگرم

(میلیگرم در

(واحد

(واحد

(میلیگرم در

زرده (میلیگرم

در دسیلیتر)

در دسیلیتر)

دسیلیتر)

در لیتر) در لیتر)

گرم)

در گرم)

شاهد

288/33

8331/1

8/00

22/00 283/31

85/58 a

883/28

شاهد  8 +درصد پودر سیر

822/31

8428/1

3/33

81/00 208/00

82/33 c

835/18

شاهد  8 +درصد پودر زغالاخته

848/31

8355/0

83/33

84/33 853/31

b

83/81

818/28

شاهد 0/88 +درصد اسانس دانه کرچک و پوسته بادام

833/00

8301/3

80/00

818/31

1/33

ab

85/33

گروههای آزمایشی

تری گلیسرید

811/81

SEM

22/48

220/81

3/553

4/518 82/154

8/823

88/335

P value

0/01

0/38

0/28

0/38

0/002

0/83

0/421

 :a-cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حروف متفاوت از نظر آماری دارای اختالف معنی دار هستند (.)P≤0/08
 :SEMخطای معیار میانگین :HDL .لیپوپروتئینهای با چگالی باال :AST ،گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز :ALT ،گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز.

تیمارهای آزمایشی اثر معنیداری بر غلظت گلوتامیک

همچنین ،مصرف پودر سیر به مقدار  8/8درصد جیره

اگزالواستیک ترانسآمیناز و گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز

غذایی بهمدت شش هفته ،موجب کاهش در کلسترول

پالسمای خون مرغهای تخمگذار نداشتند (جدول .)8هنگام

زرده تخممرغ شد [ .]23دلیل این موضوع و کاهش

به کارگیری افزودنی جدید در جیره غذایی پرنده ،بررسی

غلظت کلسترول ممکن است به دلیل وجود ترکیبات

تأثیر آن ماده غذایی بر شاخصهای بیوشیمیایی خون الزم

گوگردی موجود در سیر از قبیل آلیسین و دیسولفید

است .در این آزمایش سطح آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینو

پروپیل آلیل و کاهش فعالیت آنزیمهای مؤثر در ساخت

ترانسفراز و آالنین آمینو ترانسفراز در مرغهای تغذیهشده با

کلسترول باشد .ترکیبات گوگردی ،ساخت کلسترول را

پودر سیر ،پودر زغالاخته و اسانس گیاهی ترکیبی پوسته

مهار میکنند ،بهطوریکه گزارش شده است که با مصرف

بادام هندی و دانه کرچک در مقایسه با گروه شاهد افزایش

سیر فعالیت آنزیمهای کبدی مؤثر در سنتز کلسترول-3 ،

معنیداری نداشت .میزان فعالیت این آنزیمها بیانگر وضعیت

هیدروکسی  3متیل -کوآنزیمآ ردوکتاز ( )HMG-COAو

کارکرد کبد است .بطوریکه افزایش فعالیت آنزیمهای کبدی

-1آلفا -هیدروکسیالز کلسترول و آنزیم فتیاسید سنتتاز

در پالسمای خون نشان از آسیب سلولهای کبدی است.

کاهش مییابد [.]2

میزان آنزیمهای مورد اشاره تحت تأثیر افزودنی خوراکی قرار

گزارش شده است که تغذیه میوه زغالاخته در

نگرفت که این موضوع بیانگر عدم تأثیر منفی افزودنیها بر

هامستر باعث کاهش معنیدار غلظت کلسترول کل و

فعالیتهای بیوشیمیایی بدن مرغهای تخمگذار است.

لیپوپروتئینهای با چگالی پایین و افزایش میزان

مشابه با نتایج آزمایش حاضر ،گزارش شده است که

لیپوپروتئینهای با چگالی باال و عدم تغییر در میزان

استفاده از پودر سیر در جیره غذایی مرغهای تخمگذار

تریگلیسیرید سرم میشود [ ]81که با نتایج آزمایش

باعث کاهش سطح کلسترول زرده تخممرغ گردید [.]3

حاضر مبنی بر عدم تغییر در میزان تریگلیسیرید خون،
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تأثير افزودن پودر زغالاخته ،پودر سير و اسانس ترکيبي گياهي به جيره غذایي بر عملکرد وکيفيت تخم در مرغهای تخمگذار

مطابقت دارد اما از لحاظ کاهش کلسترول پالسما مطابق

تخمگذار اثر معنیداری بر میزان تریگلیسرید پالسمای خون

نتایج آزمایش حاضر نیست .کاهش غلظت کلسترول زرده

مرغهای تخمگذار نداشت .دیگر پژوهشگران [ ]20نیز نشان

تخممرغ بهواسطه مکمل میوه زغالاخته بیانگر این است

دادند که استفاده از دو درصد مخلوط گیاهان مرزه ،نعناع و

که این افزودنی اثر هیپوکلسترولی دارد چرا که غلظت

آویشن در جیره غذایی مرغهای تخمگذار اثر معنیداری بر

کلسترول کل و سطح کورتیزول را بدون اثر قابل توجهی

میزان تریگلیسرید سرم خون نداشت و تنها از نظر عددی

بر سطح هورمونهای تیروئیدی  T3و  T4کاهش میدهد

مقدار آنها را کاهش داده که با نتایج مطالعه حاضر مشابهت

[ .]81آنتوسیانینها از ترکیب زیست فعال موجود در میوه

دارد .همچنین در مطالعهای [ ]1تأثیر استفاده از پودر چند

زغالاخته و دارای اثرات فارماکولوژیک گوناگونی از

گیاه دارویی (سیر ،آویشن دارچین و پونه کوهی) بر

جمله اثرات آنتی اکسیدانی ،ضدباکتریایی ،کاهنده چربی و

شاخصهای هماتولوژی جوجههای گوشتی مورد مطالعه

کلسترول ،مهار تجمع پالکتی و ضد دیابت میباشند [.]88

قرار گرفت و گزارش شد که این عصارهها نمیتوانند تأثیر

ساریکا و همکاران [ ]28با مطالعه بر روی جوجههای

معنیداری بر غلظت تریگلیسرید پالسمای خون جوجههای

گوشتی اثر معنیداری از مصرف آویشن به میزان یک گرم

گوشتی داشته باشند.

در کیلوگرم (حاوی تیمول و کارواکرول) بر مقدار

براساس نتایج این آزمایش میتوان برای کاهش

کلسترول پالسمای خون مشاهده نکردند .اسانس تجاری

کلسترول تخممرغ از افزودنی پودر سیر و زغالاخته

مورد استفاده در مطالعه حاضر ،ترکیبی از دو روغن گیاهی

استفاده کرد .همچنین برای بهبود کیفیت تخممرغ در

کرچک و پوسته بادام هندی است .کاردنول و کاردول از

اواخر دوره تولید از پودر زغالاخته در جیره غذایی مرغان

ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در پوسته بادام هندی

تخمگذار به میزان یک درصد بهره گرفت.

هستند .سازوکار عمل ترکیبات آنتیاکسیدانی در کاهش
لیپیدها و لیپوپروتئینها ،از طریق مهار بیوسنتز کلسترول و
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Abstract
The current research was designed to evaluate the effect of dietary addition of garlic powder, Cornerian cherry fruit
powder (CH) and a mixture essential oil of castor and cashew nut shell (EO) on performance, egg quality and some
blood parameters in commercial laying hens. One hundred and twenty-eight 58-wk-old LSL laying hens were used in
4 treatments with 4 replicates and 8 birds per each in a completely randomized design. The experimental diets
included: 1) Basal diet; 2) Basal diet +1% garlic powder; 3) Basal diet+1% CH and 4) Basal diet+0.15 percent EO.
The experimental diets were fed from 59 to 63 weeks of age. The productive performance was recorded from 61 to 63
weeks of age and blood and egg yolk parameters measured at the end of the experimental period. There were no
significant differences in laying hen performance among all treatments. Albumen height and Haugh unit was
increased in CH compared to the control group (p<0.05). The blood cholesterol, HDL, triglyceride and aspartate
aminotransferase and alanine aminotransferase enzymes did not show any significant difference among treatments.
The garlic and CH powders significantly decreased egg yolk cholesterol concentration (p<0.05), however it was not
significantly affected by the EO. Finally, it was concluded that addition of CH and garlic powder in the diet of laying
hens could improve the egg quality and reduce yolk cholesterol concentrations.
Keywords: Cornerian cherry, egg quality, egg yolk, garlic powder, herbal essential oil, performance.
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