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بررسی اثر استفاده از پودر آویشن باغی بر کیفیت تخممرغ و برخی فراسنجههای
تخمدانی مرغ تخمگذار

احمد مینائی جاوید ،0مرتضی مهری* ،2محسن

شرفی3

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه علوم دامی ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئولmortezamehri@gmail.com :
دریافت مقاله ،1411/5/4 :پذیرش مقاله1411/6/21 :

چکیده
آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ( 2 ،1 ،1و  3درصد) پودر آویشن باایی بار عملکارد تولیادی ،ویژگایهاای کیفای تخا مار ،،برخای
فراسنجههای تخمدان ،میزان مالوندیآلدئید کبد و مایع فولیکولی مر،های تخ گذار هایالین  W-36در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکارار باه
مدت  14هفته انجام گرفت .در دوره  26تا  33هفتگی ،اثر تیمارها بر تخ مر ،بدون پوسته ،درصد تولید ،مصار خاورا و ضاریب تبادی یاذایی
معنیدار نبود؛ اما تیمار  %2پودر آویشن بایی بر وزن توده تخ مر ،و وزن تخ مر ،روزانه اثر معنیدار داشت ( .)P>1/15در دوره  34تا  33هفتگای
نیز اثر تیمارها بر تولید تخ مر ،بدون پوسته ،درصد تولید تخ مر ،و راندمان خورا معنیدار نبود ،اما تیمار  %2پودر آویشان بار مصار خاورا ،
وزن توده تخ مر ،و وزن تخ مر ،روزانه اثر معنیدار داشت ( .)P>1/15صفات کیفی تخ مر ،در پایان هفتههاای  34 ،31 ،26و  33انادازهگیاری و
مشخص شد تنها واحدها و در هفته  26تحتتاثیر تیمارهای  2و ( 3حاوی  1و  2درصد پودر آویشن بایی) افزایش یافت ( .)P>1/15شمارش تعاداد
فولیکولهای سفید ،زرد کوچک و زرد بزرگ و نیز اندازهگیری مالوندیآلدئید کبد و مایع فولیکولی در پایان دوره نشان داد که هیچ یک از تیماارهاا
اثر معنیداری بر این صفات نداشتند .در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سطح  %2پودر آویشن بایی در جیاره مار ،تخا گاذار سابب
بهبود وزن توده تخ مر ،و میانگین وزن تخ مر ،شده و نیز واحد هاو را در دوره پیک تولید افزایش میدهد.

واژههای کلیدی:

مر ،تخ گذار ،مایع فولیکولی ،مالوندیآلدئید ،فولیکول زرد ،فولیکول سفید

مقدمه
پرورش صنعتی طیور به صاورت گساترده و فشارده،
امکان بروز بیمااریهاا را افازایش داده اسات ،از طرفای
استفاده از آنتیبیوتیکهاا بارای کااهش وقاوع بیمااری
سبب باروز مشاکالتی از جملاه پیادا شادن گوناههاای
میکروبی مقاوم در مقاب آنتیبیوتیاکهاا مایشاود (.)1
استفاده از گیاهاان داروئای در تیذیاه طیاور باه منظاور
بهرهمنادی از خاواض ضاد باکتریاایی ،ضاد ویروسای و
آنتی اکسیدانی آن هاا ماورد توجاه اسات ( .)2همچناین
استفاده از این گیاهان باعث بهبود سرعت رشد و بازدهی
در طیور گردیده و سابب کااهش چربای هشاه طیاور و
کلسترول تخ مر ،شاده و کیفیات گوشات و تخا مار،
حاصااله را افاازایش ماایدهااد ( .)3بعااالوه بااا اسااتفاده از

گیاهان دارویی با حذ و یا تقلی استفاده از مکم هاا و
داروهای شایمیایی باا اثارات مشاابه در صانعت طیاور،
ماایتااوان یااذای سااال و مطماائنتااری در اختیااار
مصاار کننااده قاارار داد ( .)2گیاهااان دارویاای از طریا
خاصیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فناولی موجاود ،سابب
خنثی کردن رادیکالهاای آزاد و کااهش اثارات مخار
آنها و پیشگیری از بیماریها و افزایش تولید مایشاوند
( .)4اجتنااا از شاارایش تاانشزا و یااا افاازودن ترکیبااات
ممانعت کننده از تشکی رادیکالهای آزاد و یا کاهنده از
اثاارات رادیکااالهااای آزاد تشااکی شااده کااه اصااطالحاً
ترکیبات آنتی اکسیداتیو نامیده میشوند ،میتواند موجب
تعادل مثبت بدن و در نتیجه ممانعت از بروز آسیبهاای
اکسیداتیو در موجود زنده گردد (.)5
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آویشن بایی 1گیاهی متعل به خاانواده نعنااع اسات
که ماده موثره آن (تیمول) دارای اثرات دارویی فراوانی از
جمله رفع اثرات برونشیت و نیز ویژگای آنتایاکسایدانی
میباشد ( .)6تیمول ضدعفونی کننده قوی بوده و بسایار
بهتر از فن عم میکند ( .)7نشان داده شده اسات کاه
گیاهان با ترکیبات فنلی دارای پتانسی آنتایاکسایدانی
هستند ( .)3آنتیاکسیدانها در جیره ،نقش عمادهای در
ساااالمت و عملکااارد طیاااور و پایاااداری اکسااایداتیو
محصولهای آنها ایفا میکنند ،اما اطالعات محادودی در
مورد اثربخشی آنها باویژه در مقایساه باا گیاهاان معطار
دارای خواض آنتیاکسایدانی ،وجاود دارد ( .)3مطالعاات
نشاان دادهاناد کااه جیارههاای حاااوی برخای ترکیبااات
فنولیک گیاهان دارویی مایتواناد سیسات دفااع آنتای-
اکسیدانی طیور را تقویت و مانع از تولیاد رادیکاالهاای
آزاد در بدن شاده و نیاز اکسیداسایون محصوهتشاان را
کاهش دهد ( .)11آزمایش حاضر در جهت ارزیابی اثرات
استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه دارویی آویشن بایی
بار عملکارد ،صافات کیفاای تخا مار ،و فراسانجههااای
تولیدمثلی مر ،های تخ گذار لگهورن ،سویه هاایهیان،
واریته  ،W-36در یک دوره  12هفتهای و تعیین ساطح
مناسب استفاده از پودر آویشن بایی انجام گرفت.

مواد و روشها
این پژوهش در فاارم تخا گاذار موسساه تحقیقاات
کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران واقع در خجیر ،و
با بکارگیری  132قطعه مر ،تخ گذار هایهیان W-36
در سن  26هفتگای ،باا وزن و درصاد تولیاد مشاابه ،در
قالب طرح کاامالً تصاادفی ،باا  4تیماار و  4تکارار (12
قطعه در هر تکرار) به مدت  14هفتاه باه انجاام رساید.
جیره پایه بر اساس پیشنهادهای راهنمای ساویه تهیاه و
مقادیر صفر ،یک ،دو و سه درصد پودر آویشان باایی در
آن گنجانده شد (جدول  .)1میزان تولید تخا مار،هاای
سال  ،شکسته و بدون پوسته به صورت روزانه و خاورا
مصرفی ،ضریب تبدی خورا  ،درصد تولید تخا مار ،و
میانگین وزن تخ مر ،به صورت هفتگی ثبت شاد .رنا
Thymus vulgaris L.

1
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زرده بر اساس شابلنهای رنگای ،کاه از  1تاا  15رنا -
بندی شده اند ،و بر مبنای واحاد رُش انادازهگیاری شاد
(.)11
جهت اندازهگیری وزن پوسته ،ابتدا پوستهها به مدت
 43ساعت در دمای اتاق خشاک شاده و ساتو تاوزین
شد .ضخامت پوسته با استفاده از ریزسانج و نیاز درصاد
پوسته با در نظار گارفتن وزن پوساته و وزن تخا مار،
محاسبه شد .تعیین ارتفاع سفیده با سنجش ارتفاع مح
اتصال سفیده به زرده و با استفاده از دستگاه ارتفاعسانج
 FHKانجام شد .ستو با در نظر گارفتن ایان صافت و
نیز وزن تخ مر ،،واحد هاو اندازهگیری شد (.)12
صفات کیفی تخ مر ،و واحد هاو در فواص  23روزه
و در هفتااههااای  34 ،31 ،26و  33مااورد بررساای قاارار
گرفت.
جهت نمونهگیری از جگر و انادام تولیادمثلی ،از هار
تکرار دو پرنده باه صاورت تصاادفی انتخاا و کشاتار و
ستو تخمدان ،اویدوکت ،فولیکول ها و نیز جگار خاار
شد .قطر فولیکول ها به وسیله کولیو اندازهگیاری شاد.
فولیکولهایی با قطر باهتر از  11میلیمتر ،فولیکاول زرد
بزرگ؛ فولیکولهایی باا قطار باین  5تاا  11میلایمتار،
فولیکول زرد کوچک؛ و فولیکول های با قطار کمتار از 5
میلی متر ،فولیکول سفید در نظر گرفته شد ( .)13اندازه-
گیری میزان مالوندیآلدئیاد 2یاا  MDAجگار و ماایع
فولیکولی به این ترتیب به انجام رسید که نمونه جگر باا
یک میلیلیتر اسید تاریکلرواساتیک  11درصاد و یاک
میلیلیتر اسید تیوباربیتوریک  1/6درصد مخلوط شاده و
به مدت  15دقیقه در آ جوش قرار گرفتند ،ستو -N
بوتان به نسبت  2به  1به محلول اضافه شاده و پاو از
مخلوط شدن و ساانتریفیو ( 5311gدر دقیقاه) میازان
 TBARS3در محلول رویی توساش اساتکتروفتومتر در
طااول مااو  532نااانومتر تعیااین شااد .از 3 ،3 ،1 ،1
تترامتوکسیپروپان بعناوان اساتاندارد اساتفاده و نتاایج
بصورت نانومول در میلیگارم پاروتئین بیاان شاد (.)14
برای اندازهگیری مالوندیآلدئید مایع فولیکولی نیز ابتدا
 511میکرولیتر ماایع فولیکاولی در  3میلایلیتار اساید
فسفریک  %1ح شد .پو از ورتکو کردن به میازان 1
Malondialdehyde

2

Thiobarbituric acid reactive substances

3
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میلیلیتار محلاول تیوباربیتوریاک اساید  %1/6باه لولاه
آزمایش اضافه شده و پو از ورتکو کام به مادت 45
دقیقه ورتکو گردیده و در داخ یک بنمااری در حاال
جوش قرار داده شد .پو از اتماام مادت هزم لولاههاای
آزمایش زیر آ سرد خنک و میزان  3میلیلیتار بوتانا
نرمال اضافه نموده و به مادت  1الای  2دقیقاه ورتکاو
شااد .سااتو بااه ماادت  11دقیقااه بااا دور 3111 rpm
سانتریفو شده و پو از جادا کاردن فااز آلای (محلاول
رویی) اندازهگیری جذ نوری در طول مو  532نانومتر
در مقاب بوتان نرمال به عناوان بالناک انجاام گرفات و
پو از انتقال نتایج حاص به منحنی اساتاندارد ،یلظات
 MDAمایع فولیکولی نمونهها تعیین شد (.)15
دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزار آماری SAS
 9.2با رویه مادلهاای خطای عماومی ) (GLMماورد

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

آنالیز آماری قرار گرفت .بررسای نرماال باودن دادههاا و
همگنی واریانو ،به ترتیب باا آزماون شااپیرو -ویلاک و
لِوین صاورت گرفات .تبادی  arc-sineروی دادههاای
درصدی انجام شد .میانگینها به کمک آزمون تاوکی در
سطح احتمال  1/15مقایسه شدند .مدل ریاضی طرح باه
این صورت بود:
𝑗𝑖𝑒 𝑌𝑖𝑗 = μ + 𝛼𝑖 +

(رابطه )1

که در آن =𝒀𝒊𝒋 ،مقادار هار مشااهده =𝛍 ،میاانگین
جامعه برای هار صافت =𝜶𝒊 ،اثار تیماار ،و 𝒋𝒊𝒆= مقادار
باقیمانده است.

جدول  -1مواد خوراکی تشکی دهنده تیمارهای آزمایشی (درصد)
جیرههای آزمایشی

اقالم خوراک

 %1آویشن  %0آویشن  %2آویشن  %3آویشن
ذرت
کنجاله سویا ()%44
سبوس گندم
روین سویا
دیکلسی فسفات
کربنات کلسی
*
مکم ویتامینه و معدنی
نمک
دی -ال -متیونین
ال -ترئونین
پودر آویشن بایی

621
261/3
5
3
14
33/2
5
2
1/61
1/3
1

612
257/5
5
3/1
14
34/5
5
2
1/66
1/3
11

611
251/3
3
3/3
14
34
5
2
1/72
1/3
21

613
242
3
3/4
14
34/7
5
2
1/71
1/3
31

ترکیب شیمیایی جیره
انر ی قاب متابولیس )2711 (kcal/kg
17
پروتئین خام ()%
3/3
کلسی ()%
1/23
فسفر در دسترس ()%
1/4
هیزین ()%
1/63
متیونین  +سیستئین ()%

* هر کیلوگرم مکم مواد معدنی حاوی  64گرم منگنز 44 ،گرم روی 111 ،گرم آهن 16 ،گرم مو 1/64 ،گرم ید 1/2 ،گرم کبالات و
 3گرم سلنیوم؛ و هر کیلوگرم مکم ویتامینی حاوی  7/2گارم ویتاامین  7 ،Aگارم ویتاامین  14/4 ،Dگارم ویتاامین  1/6 ،Eگارم
ویتامین  1/72 ،K3گرم تیامین 3/3 ،گرم ریبوفالوین 12 ،گرم اسیدپانتوتنیک 12/16 ،گرم نیاسین 6/2 ،میلیگرم پیریدوکسین1/6 ،
گرم کوباهمین 1/2 ،گرم بیوتین ،و  441میلیگرم کولین کلراید بود.

یافتهها
عملکرد تولید :خالصاه نتاایج منادر در جادول 2
نشان میدهد که در دوره  26تا  33هفتگی هایچ یاک از
تیمارها اثر معنی داری بر تولید تخا مار ،بادون پوساته،
درصد تولید تخ مر ،،میانگین مصر خورا و رانادمان

خورا نداشته است ( .)P<1/15نتایج نشان میدهد کاه
درصد تولید تخ مر ،در ک مادت آزماایش تحاتتاثثیر
تیمارهای آزمایشی قرار نگرفته است (جدول  .)2بر اساس
جدول  2در دوره  26تا  33هفتگای ،میاانگین وزن تاوده
تخ مر ،و وزن تخا مار ،روزاناه تحاتتاثثیر تیمارهاای
آزمایشی قرار گرفت به ایان معنای کاه میازان  %2پاودر

بررسی اثر استفاده از پودر آویشن...
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آویشن بایی در هار کیلاوگرم خاورا (تیماار  )3سابب
بهبود معنیدار این صفات شد ( .)P>1/15در دوره  34تا
 33هفتگی نیز صفات تولید تخ مر ،بدون پوسته ،درصاد
تولید تخ مر ،و راندمان خورا متاثر از افازودن آویشان
بایی به جیره نبود ولی میانگین مصر خورا  ،میاانگین
وزن توده تخ مر ،و وزن تخ مر ،روزانه تحتتاثیر تیماار
سوم ،افزایش معنیداری نشان داد (.)P>1/15
همانگونه که بیان شد صفت مصر خاورا تنهاا در
دوره  34تا  33هفتگی تحات تااثیر پاودر آویشان باایی
(تیمار  )%2قرار گرفات ( ،)P>1/15در حالیکاه رانادمان
مصر خورا در ک دوره آزمایشی تحتتثثیر تیمارهای
آزمایشی قرار نگرفت (جدول .)2
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فراسنجههای تولید مثلی :مقایسه میاانگین هاای
حاص از سنجش فراسنجههای تولیادمثلی شاام تعاداد
فولیکولهای زرد بزرگ ،زرد کوچک و سفید در جدول 4
ارائه شده است .همانطور که دادههای ایان جادول نشاان
میدهند سطوح مختلف پودر آویشن بایی نتوانست هایچ
تفاوت معنیداری را از این حیث ایجاد نمایاد (.)P<1/15
با اینحال از نظر عددی مر،های تیمار دوم فولیکاول زرد
باازرگ بیشااتری نساابت بااه تیمارهااای دیگاار داشااتند
( .)P=1/16دادههای جدول  4نشاان مایدهاد کاه پاودر
آویشن بایی اثر معنیداری بار تعاداد فولیکاولهاای زرد
بزرگ ،کوچک و سفید نداشته است.
مالون دیآلدئید کبد و مایع فولیکولی :بررسی

صفات کیفی تخم مرغ :بررسی صفات کیفی تخا -

نتایج مربوط به میازان ماالوندیآلدئیاد ) (MDAماایع
فولیکولی و جگار (جادول  )4مباین آن اسات کاه پاودر
آویشن با ،اثر خاصی بر ایان فراسانجههاا نداشاته اسات
(.)P<1/15

مر ،و واحد هاو (جدول  )3نشاان داد کاه در هفتاههاای
 34 ،31و  33هیچ یک از صافات تحاتتااثیر تیمارهاای
آزمایشی قرار نگرفت ،اما در هفته  26واحاد هااو در باین
تیمارهای مختلف تفاوت معنایداری نشاان داد ،باه ایان
ترتیب که بیشترین میزان واحد هاو ( )37/31مرباوط باه
تیمار دوم بود (.)P>1/15

جدول  -2اثر سطوح مختلف پودر آویشن بایی بر عملکرد مر ،تخ گذار
تیمار

تخممرغ

وزن تخممرغ

درصد تولید

میانگین مصرف

وزن توده

راندمان

بدون پوسته ()%

(گرم)

تخممرغ ()%

خوراک (گرم)

روزانه (گرم)

خوراک

 26تا 33

 34تا 33

 26تا 33

 34تا 33

 26تا 33

b

b

 34تا 33

 26تا 33

 34تا 33

3

1/26

1/36

61/21a

62/16a

33/15 33/73 36/51

37/24a
ab

56/11b 56/13b

1/71

1/66

 26تا 33

2

1/35

1/54

53/43

34/33 33/73 37/11 53/76

34/11

 34تا 33

1

1/61

1/35

b

b

b

 26تا 33

35/23 34/47 37/24 53/23b 57/62b

33/17b

 34تا 33

هفته

b

56/73

56/14

1/67

1/63

53/21a 53/11a

1/63

1/67

b

4

1/17

1/63

53/53

61/34

36/56

33/33

36/63

35/43

SEM

1/167

1/212

1/413

1/414

1/453

1/664

1/353

1/634

1/351

P value

1/33

1/23

1/116

1/113

1/61

1/37

1/12

1/112

1/12

حرو متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در سطح  1/15است (.)P>1/15

b

b

56/56

56/63

1/71

1/63

1/434

1/112

1/117

1/132

1/27

1/34
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، اثر سطوح مختلف پودر آویشن بایی بر کیفیت تخ مر-3 جدول
33 هفته
پودر آویشن

30 هفته
پودر آویشن

31 هفته
پودر آویشن

22 هفته
پودر آویشن

%3

%2

%1

%1

%3

%2

%1

%1

%3

%2

%1

%1

%3

%2

%1

%1

53/11

61/21

53/32

53/64

53/36

61/33

53/33

57/35

53/75

61/75

57/63

57/63

57/33

53/11

56/51

55/33

P Value=1/54

SEM=1/153

P Value=1/17

SEM=1/773

P Value=1/13

3/42

3/56

11/54

3/37

11/41

3/72

3/46

11/41

11/21

11/66

P Value=1/33

SEM=1/335

P Value=1/37

SEM=1/474

P Value=1/36

5/11

5/22

5/43

5/55

5/46

5/41

5/27

5/62

5/41

5/53

P Value=1/66

SEM=1/163

P Value=1/66

SEM=1/117

P Value=1/52

7/33

7/33

7/13

6/75

7/13

7/51

P Value=1/32
1/415

1/441

P Value=1/113
3/61

3/34

P Value=1/37
36/71

37/32

P Value=1/33

7/13

SEM=1/346
1/415

1/423

SEM=1/111
3/33

3/33

SEM=1/235
37/43

36/73

SEM=1/437

6/75

P Value=1/64
1/433

1/433

P =1/745
Value
3/23

3/21

6/75

SEM=1/233
1/445

1/425

SEM=1/111
3/73

3/34

7/33

P Value=1/11
1/441

1/443

P Value=1/356
3/31

3/21

P Value=1/23

SEM=1/167

P Value=1/34

111/7

33/3

111/1

111/7

P Value=1/32

111/3

SEM=1/337

115/6

P Value=1/44

SEM=1/731
11/36

11/32

SEM=1/462
5/33

5/42

SEM=1/137
7/11

7/75

SEM=1/172
1/425

1/433

SEM=1/115
3/41

3/42

SEM=1/131
113/1

113/5

SEM=1/317

*

P Value=1/12

SEM=1/374

3/64

3/35

3/12

3/24

P Value=1/43

SEM=1/321

5/24

5/31

5/61

5/25

P Value=1/33

SEM=1/156

5/33

5/33

5/75

P Value=1/64
1/463

1/513

P Value=1/116
3/13

3/43

P Value=1/53
31/1b

36/3a

P Value=1/113

5/51

SEM=1/223
1/543

1/543

SEM=1/117
3/33

3/41

SEM=1/131
37/3a

،وزن تخ مر
(g)
ارتفاع سفیده
(mm)
وزن پوسته
)g(
شاخص رن
زرده
ضخامت پوسته
(mm)
وزن پوسته
)%(

31/1b

SEM=1/111

واحد هاو

.)P>1/15(  است1/15 حرو متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در سطح

بررسی اثر استفاده از پودر آویشن...
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بحث و نتیجهگیری
عملکرد تولید
دوره  26تا  33هفتگی :باهنو نبودن جیرهها از نظر
کلسی  ،فسفر و کولهکلسیفرول پیش از تخ گذاری یا در
طول تولید مستقیماً بر کیفیت پوساته تااثیر دارد ()16؛

سال اول/شماره اول/تابستان 1411

در شرایش تنش گرمایی ،دریافت این مواد میاذی ،و نیاز
توانایی مر ،در تبادی ویتاامین  D3باه فارم فعاال آن،
کاهش مییابد؛ بنابراین با کلسیفیکاسیون ناقص پوساته،
شاهد تخ مر ،هاایی باا پوساته نااز یاا بادون پوساته
خواهی بود (.)16

جدول  -4اثر سطوح مختلف پودر آویشن بایی بر تعداد فولیکول و پراکسیداسیون لیتید در مایع فولیکولی و جگر
تعداد فولیکول

تعداد فولیکول

تعداد فولیکول

میزان  MDAمایع فولیکولی

میزان  MDAکبد

زرد بزرگ

زرد کوچک

سفید بزرگ

(نانومول در میلیگرم پروتئین)

(نانومول در میلیگرم پروتئین)

1

5/75

7/33

21/75

12/14

3/13

2

6/25

3/25

22/33

11/33

3/62

3

5/33

7/51

13/33

11/37

7/71

4

5/25

3/51

13/13

11/57

7/32

SEM

1/212

1/533

1/333

1/344

1/247

P value

1/15

1/14

1/42

1/53

1/13

تیمار

در این آزمایش بادلی عادم باروز تانش گرماایی و
همچنین به دلی عدم تفاوت معنیدار در میزان مصار
خااورا در دوره  26تااا  33هفتگاای ،ظاااهراً تفاااوتی در
کاهش یاا افازایش جاذ کلسای را ناداده و اخاتال
معنیداری در تولید تخ مر ،بدون پوسته مشاهده نشاد.
افزایش معنیدار مصر خورا در مر،های تیماار  3در
دورهی  34تا  33هفتگی نیاز اگرچاه تااثیری بار تولیاد
تخ مر ،بدون پوسته نداشته است اما این صافت از نظار
عددی کاهش یافته اسات .نتاایج ایان آزماایش در ایان
زمینه برخال نتیجاه حاصا از آزماایش  Nobakhtو
همکاران )2113( ،بود که گزارش کردند اساتفاده از %3
پودر خارشتر در جیره طیاور تخا گاذار باعاث افازایش
کیفیت پوسته تخ مر ،میشود ( ،)17و مطاب با نتیجاه
 Zarghiو همکاران )2115( ،بود که اثر عصاره رزمااری
را بر کیفیت پوسته تخا مار ،بررسای کارده و گازارش
نمودند این عصااره اثار معنای داری بار کیفیات پوساته
نداشته است ( .)13در پژوهشی مشخص شد که افازودن
پودر برخی گیاهان دارویای از قبیا نعنااع ،بارهنا  ،و
سیر به جیره مر ،تخ گذار سابب بهباود عملکارد کلای
مر،ها شاد ( .)13همچناین در آزمایشای اثار نعنااع بار
عملکرد مر ،تخ گذار بررسی و گزارش شد که اساتفاده
از  21گرم نعناع در کیلوگرم جیره ،اثر مثبت معنیداری

بر عملکرد (درصد تولید تخ مر ،،ضریب تبدی خاورا
و تودهی کا تخا مار ،تولیادی) دارد ( .)21همچناین
افزودن رازیانه و شنبلیله به صورت مجازا و نیاز مخلاوط
آنها تثثیر معنی داری بر درصاد تولیاد تخا مار ،داشات
( ،)21در حالیکه  Takiو همکاران )2113( ،باا افازودن
اسانو رازیانه و  Torkiو همکاران )2121( ،باا افازودن
اسانو اساطوخودوس و نعناای دشاتی باه جیاره مار،
تخ گذار نتیجه گرفتند کاه ایان ترکیباات سابب باروز
تفاوت معنیدار در درصد تولید نشد (.)22 ،23
دوره  34تا  33هفتگی :نتایج حاص از این پاژوهش
همانند نتایج حاص از پاژوهش  Radwanو همکااران،
( )2113باااود کاااه در آن مشاااخص شاااد اساااتفاده از
فیتو نیک ها روی تولید تخ مر ،و وزن تخا مار ،ماوثر
بوده است ( .)24پژوهشگران دیگاری نیاز باا اساتفاده از
ترکیبات گیاهی دیگر نتیجه مشابهی گرفتناد (.)21 ،25
در عااین حااال  Zarghiو همکاااران )2115( ،نتیجااه
گرفتند افزودن عصارة هیدروالکلی رزماری به جیره اثری
بر وزن اجزای تخ مر ،ندارد ( .)13گیاه زنیاان نیاز اثار
معنی داری بر راندمان خورا  ،میانگین تولید تخا مار،،
میانگین وزن تخ مر ،و توده تخ مر ،نداشات ( .)26در
پژوهشی برروی مر ،های تخ گذار نیز بکارگیری مخلوط

53

احمد مینائی جاوید و همکاران

گیاهااان دارویاای آویشاان ،گزنااه ،پونااه و کاااکوتی تااثثیر
معنیداری بر عملکرد نداشت (.)27
افزایش وزن تخ مر ،،بدون افازایش مقادار خاورا
مصرفی روزانه می تواند ناشای از اثارات مفیاد ترکیباات
موجود در آویشن باشاد .آویشان دارای ترکیبااتی نظیار
کارواکرول و منتول می باشد که ترکیبات مزبور ناه تنهاا
دارای خاصیت ضدمیکروبی بوده و با ضادعفونی نماودن
دستگاه گوارش ،جلوی تجزیاه اسایدهای آمیناه توساش
میکرو های مضر را می گیرند بلکه باا افازایش ساطح و
تعداد سلول های انگشتی روده ،زمینه جذ بیشتر ماواد
میذی را فراه میساازند ( .)23آزماایشهاای مختلفای
جهت اثبات تثثیر فیتو نیاکهاا روی مصار خاورا و
بهبود ضریب تبدی صورت گرفته و بعضاً نتایج متناقضی
نیز به دست آمده است از جمله در مر ،تخ گاذار (،)25
در جوجه گوشتی ( ،)23و در بلدرچین اپنای ( )31اثار
مثبت افزودنی گیاهی بر ضریب تبدی را گزارش نمودند،
در مقابا گازارشهاایی نیاز از باایاثار باودن ایان نااوع
افزودنیها بر راندمان خورا جوجه گوشتی ( )31 ،32و
ماار ،تخ ا گااذار ( )33منتشاار شااده اساات .در مجمااوع
پژوهشااگران بهبااود ضااریب تباادی و افاازایش خااورا
مصرفی را به خاصیت تحریککنندگی اشتها و تساهی -
کنناادگی هضا فیتو نیااکهااا نساابت ماایدهنااد (.)34
مقایسه نتایج باه نشان میدهد احتماهً تفاوت در ترکیب
شیمیایی ماده موثره و مقدار آنها در گیاهان و یا ساطوح
متفاوت مورد استفاده در پژوهش های مختلف مای تواناد
دلی تناقض در نتایج آزمایشهای مختلف باشد.
صفات کیفی تخممررغ :ها راساتا باا نتاایج ایان
پژوهش ،استفاده همزمان از اسانوهاای سایر و آویشان
نیز نتوانست اثر معنیداری در کیفیات تخا مار ،ایجااد
کند ( ،)35آنچنان که افزودن دو گیاه بادیان و آویشن به
جیره مر ،تخ گذار نیز تااثیری بار رنا زرده و ارتفااع
سفیده نداشت ()36؛ از ساویی اساتفاده از عصااره سایر
( )37و پودر سیر ( )33سبب بهبود صافات کیفای تخا
مر ،از جمله ارتفاع سفیده و واحد هاو شاد .از آنجاا کاه
واحد هاو تحتتاثیر ارتفاع سفیده و وزن تخا مار ،قارار
میگیرد ،و از طرفی تفاوت معنیداری در ارتفاع سافیده
مشاهده نمیشود ،افازایش معنایدار واحاد هااو در ایان

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

آزمایش (تیمارهای  2و  )3در هفته ( 26جدول  )3مای-
بایست متاثر از افزایش وزن تخ مر ،باشد.
فراسنجههرای تولیردمثلی :در آزماایش حاضار
فرض بر این بود که پودر گیاه آویشن که حاوی ترکیبات
استرو نی است ( )33با تثثیر بر هورمونهای اساتروئیدی
بتواند بر فولیکو نز ه موثر باشد .در این ارتباط گازارش
شده است که افزودن منابع فیتواسترو نی به جیره مار،
تخ گذار ،وضعیت آنتیاکسایدانی ،پروفایا هورماونی و
استروئیدو نز را در مر،های تخ گذار مسن بهباود مای-
بخشد ( .)41با این حال نتایج پژوهش حاضر نشان مای-
دهد که در این زمینه ،سطوح مختلف تیماری اثر معنی-
داری نداشااتهانااد ،همااانطور کااه در پااژوهش  Sakiو
همکاران )2114( ،که از مخلوط گیاهان دارویی استفاده
کرده بود نیز گزارش شد ( .)3با اینحال در پژوهش روی
اسانو رازیانه مشخص شد که این ترکیب تاثثیر معنای-
داری بر افازایش وزن فولیکاولهاای زرد بازرگ ( )22و
افزایش تعداد ( )41آن دارد.
مالون دیآلدئید کبد و مایع فولیکرولی :در
بررسی خاصیت آنتایاکسایدانی گیاهاان داروئای نتاایج
مختلفی کسب شاده اسات .از آن جملاه ،گازارش شاده
است برای بهبود توانایی سیست آنتیاکسیدانی بادن در
مقابله با فعالیاتهاای اکسایداتیو تحات شارایش تانش،
افزودن ترکیبات کارتنوئیدی ،داروهای گیااهی ،و آنتای-
اکسیدانهایی مانند ویتامین  Eباه جیاره یاذایی مفیاد
است ( .)42در آزمایشی نشان داده شاد کاه گوناههاای
خانواده نعناعیان همانند آویشن و پونه به علت دارا بودن
مقادیر باهی مونوترپنها ،تیماول و کاارواکرول خاصایت
آنتیاکسیدانی از خود نشان میدهناد ( .)3در آزمایشای
روی بلدرچین اپنای ،اساتفاده از  %1آویشان در جیاره
عام بهبود وضعیت آنتیاکسیدانی معرفی شد ( )43کاه
در پژوهش دیگری روی جوجه گوشتی نیز تثیید گردیاد
( .)7در پژوهش دیگری با بکارگیری چندین گیاه دارویی
مشخص شد که دانه زیره سیاه و فلفا قرماز مایتواناد
میزان  MDAسارم خاون و تخا مار ،را در مار،هاای
تخ گذارهای هین کاهش دهاد ( .)25باا ایان حاال ،در
آزمایش حاضر و نیز در آزمایش دیگری ( )44که مرباوط
به بررسی اثرات آویشان بار فعالیات آنتایاکسایدانی در
جوجه گوشتی بود ،نتایج معنیداری حاص نشد.

1411 تابستان/شماره اول/سال اول

...بررسی اثر استفاده از پودر آویشن

6-Vicent HV. Carvacrol and thymol reduce swine waste odor and pathogens
stability of oils. Current Microbiology.
2002;44:38-43.
7-Placha I, Takacova J, Ryzner M, Cobanova K, Laukova A, Strompfova V,
Venglovska K, Faix S. Effect of thyme
essential oil and selenium on intestine
integrity and antioxidant status of broilers. British Poultry Science. 2013;27:
15-21.
8-Fasseas MK, Mountzouris KC, Tarantilis M, Polissiou PA, Zervas G. Antioxidant activity in meat treated with
oregano and sage essential oils. Food
Chemistry. 2008;106:1188-1194.
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در مجموع میتاوان نتیجاهگیاری کارد کاه اگرچاه
افزودن سطوح مختلاف پاودر آویشان باایی تااثیری بار
 و نیاز بیشاتر،فراسنجههای تولیادمثلی ماورد آزماایش
 نداشات اماا اساتفاده از،صفات تولیدی و کیفی تخ مر
 تخ گذار سبب، پودر آویشن بایی در جیره مر%2 سطح
- مای، و میانگین وزن تخ مار،بهبود وزن توده تخ مر
شود و همچنین واحد هاو را در دوره پیک تولیاد (هفتاه
 احتمال دارد اثرات مفید استفاده از.) افزایش میدهد26
 که پرناده نیازمناد افازایش،این ترکیب در شرایش تنش
توان سیست آنتیاکسیدانی خود جهت مقابله با عاوارض
تنش است بارزتر باشد که نیا باه ایان هاد نیازمناد
.انجام پژوهشهای بیشتری است
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Abstract
An experiment was conducted in order to investigate the effect of different levels of Thymus vulgaris powder
(0, 1, 2, and 3%) on performance, egg quality, some ovarian parameters, and level of malondialdehyde in the
liver and follicular fluid of Hy-Line w36 laying hens. The hens were divided into 4 equal treatment groups
and each treatment consisted of 4 replicates in a completely randomized design. In the period of 26 to 33
weeks of age, no significant difference was observed among the dietary treatments in terms of egg
production, shell-less egg ratio, feed intake, and feed conversion ratio; but egg weight and egg mass were
affected by 2% thymus powder (P<0.05). In the period of 34 to 39 weeks of age, shell-less eggs (%), egg
production (%), and feed efficiency were not affected by thymus powder, but feed intake, egg mass, and egg
weight were significantly affected by treatment 3 (P<0.05). The egg quality characteristics were measured at
the end of weeks 26, 30, 34, and 38 of age. The results showed that only in week 26, the Haugh unit was
significantly increased by 1 and 2% thymus powder (P<0.05). At the end of the experiment, the number of
white, large yellow, and small yellow follicles, and level of malondialdehyde in the liver and follicular fluid
were recorded and none of these were not affected by different levels of thymus powder. Overall, the
experimental results showed that the use of 2% thyme powder in the laying hen diet improved the egg mass
and egg weight, and also increased the Haugh unit during the peak production period.
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