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 چکیده

گذار بر  افزودن سطوح مختلف عصارة هیدروالکلی رزماری به جیرة مرغان تخمبررسی اثر به منظور 

قطعه مرغ  161ی با استفاده از آزمایشمرغ،  ی عملکرد تولیدی و پارامترهای کیفی تخمها شاخص

کامل تصادفی،  هفتگی در قالب طرح بلوک 23-33در دامنة سنی  "W36-نیال یها"گذار سویة  تخم

ی آزمایشی شامل افزودن ها گروه .قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد 11تکرار و  1تیمار،  1با 

گذار  قسمت در میلیون( عصارة هیدروالکلی رزماری به جیرة مرغان تخم 1211و  1111، 211)صفر، 

ضریب تبدیل  نیتر نییپاه/گرم( و مرغ )روز/پرند ی تخما تودهگذاری و تولید  بود. باالترین درصد تخم

قسمت در میلیون عصارة هیدروالکلی رزماری  1111شده با جیرة حاوی غذایی را پرندگان تغذیه

(. کیفیت سفیده >12/1Pهای آزمایشی معنادار بود ) در مقایسه با سایر گروه ها اختالفداشتند که این 

ی ها مرغ تخمگراد در  درجة سانتی 1در شرایط روز  21شده به مدت  ی نگهداریها مرغ تخم)واحد هاو( 

ی حاوی عصارة هیدروالکلی رزماری در مقایسه با پرندگان ها رهیجشده با  حاصل از پرندگان تغذیه

( باالتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن >12/1Pدار ) طور معنا شده با جیرة شاهد به تغذیه

گذار دارای تأثیرات مثبتی بر عملکرد تولیدی و  ة غذایی مرغان تخمعصارة هیدروالکلی رزماری به جیر

 سازی است. مرغ طی مدت ذخیره حفظ کیفیت تخم

 

 گذار. تخممرغ  مرغ، تخمعملکرد، کیفیت  عصارة هیدروالکلی،رزماری،  ی کلیدی:ها واژه

 

 مقدمه

یا اکلیل کوهی  (.Rosmarinus officinalis L) رزماری

و  معطر، باالرونده یها شاخه، با ایاپ، ای بوتهی گیاه

متر  5 تاکه ارتفاع آن نعناعیان است  ةمتعلق به خانواد

ی بدون نوک و یباریک با انتها یها برگدارای رسد.  می

سفید به رنگ سبز تیره و به ندرت صورتی یا  ییها گل

 یاه حاوین گیا یها وگل ها برگ .(Zargar, 2002است )

از  رزماری یشیر رویکرو پ نیاز ا ،ره هستندؤثمواد م

اه را ین گیه امؤثربرخوردار است. مواد  یمطبوع یبو

. مقدار اسانس دهد یمل کیاسانس، تانن و مواد تلخ تش

. استدرصد  2/1تا  2/1ن یب کخش یها برگ در

امفور، کنئول، یسرزماری بات اسانس کین تریتر مهم

سایر ترکیبات  .است یکد رزماریو اس ل استاتیبورن

های گلدار رزماری  طبیعی موجود در برگ و سرشاخه

و لوتئولین،  جنکوانین همچون دهایفالونوئشامل 

ها،  ترپن اسیدهای فنلی مانند اسید رزمارینیک، دی

است ساپونین و  ، مواد تلخ، رزینها تانن، ها ترپن یتر

(Samsam, 2004 این ترکیبات ویژه به رزماری )

تریایی و ضد قارچی ی، ضد باکاکسیدان آنتیخاصیت 

 (. Jamroz et al., 2003) بخشد یم

استفاده از گیاهان دارویی در تغذیة طیور به منظور 

ی از خواص ضد باکتریایی، ضد ویروسی و مند بهره

 Alcicek et al., 2004; Basmacioglu etاکسیدانی ) آنتی

al., 2004ها مورد توجه است. استفاده از گیاهان  ( آن

کشی و  رة مصرفی عالوه بر خاصیت میکروبدارویی در جی

بهبود سالمت دستگاه گوارش، موجب تحریک اعمال 
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های  گوارشی از قبیل افزایش ترشح صفرا، آنزیم

ای و در نهایت باعث افزایش هضم و  روده -ای لوزالمعده

 Rao(. Lee & Beyen, 2006) شود یمجذب مواد مغذی 

et al. (2003گزارش کردند افزودن گیا ) هان دارویی یا

ی صحرایی باعث افزایش ها موشها به غذای  های آن عصاره

ی لیپاز و آمیالز لوزالمعده شد. ها میآنزمعنادار فعالیت 

(2003 )Alcicek et al. استفاده از  کردند گزارش

دارویی در  های ضروری حاصل از برخی گیاهان روغن

ی باعث بهبود عملکرد تولیدی ا مزرعهجیرة حیوانات 

  .شوند یم

اکسیدانی قوی در غذاها و  عصارة رزماری فعالیت آنتی

(. عصارة رزماری Cuvelier et al., 1996مواد غذایی دارد )

ای از ترکیبات مختلف فنلی مثل  حاوی طیف گسترده

اسید کارنوسیک، کارنوسول، رسمانول و اپی رسمانول 

اکسیدان موجود در  ترین آنتی است. اسید کارنوسیک فعال

 ,.Cuvelier et al., 1996; Offord et alرزماری است )

1997; Richheimer et al., 1996 که دارای فعالیت )

اکسیدانی حدود سه برابر بیشتر از کارنوسل و هفت  آنتی

برابر بیشتر از هیدروکسی تولوئن بوتیله و هیدروکسی 

به منظور  (.Richheimer et al., 1996انوسیل است )

تفاده از سطوح مختلف عصارة هیدروالکلی بررسی اثر اس

گذار تجاری و بررسی اثر آن  رزماری در جیرة مرغان تخم

مرغ این مطالعه انجام  بر عملکرد تولیدی و کیفت تخم

 .گرفت

 

 ها روشمواد و 
 پرندگان، جایگاه و شرایط پرورش

 -آموزشی گذار تخماین مطالعه در واحد پرورش مرغ 

اد کشاورزی خراسان رضوی تحقیقاتی مرکز آموزش جه

قطعه، سیستم پرورش داخل  5111)ظرفیت واحد 

پل، ین یخور طبقه، مجهز به آب 6قفس باتری 

 یها سامانهآوری کود و  ، نوار جمعیناودان یخور دان

 ةقطعه مرغ از گل 141شد.  جراکنترل شرایط محیطی( ا

هفته،  54، سن "W-36های الین" یةمذکور ) سو

صد )به ازای مرغ در روز( با میانگین در 11ی گذار تخم

گرم که دارای شرایط ظاهری سالم و  1613 ±69وزنی 

 یها استخوان ةیکنواخت )تاج رشدکرده و کنترل فاصل

دو استخوان عانه( انتخاب شد.  ةعانه با جناغ و فاصل

با وزن  یا قطعه 11گروه  14طور تصادفی به  پرندگان به

آزمایش منتقل  یاواحدهم و به یسان تقسیک یگروه

شدند. هر دو قفس مجاور هم یک واحد آزمایشی در 

 مرغ تخمو محل استقرار  یخور نظر گرفته شد. دان

از هم جدا  ییها لیحا بامربوط به هر واحد آزمایشی 

تولیدی هر  مرغ تخمو  ککه خورا یا گونهبه  ؛شدند

در طول واحد با واحد آزمایشی مجاور مخلوط نگردد. 

های آزمایشی  ایط محیطی برای همه گروهآزمایش، شر

و غذا  یدنیبه آب آشام انهها آزاد مرغ ییکسان بود. تمام

سالن در  یش دمایآزما ة. درطول دورداشتند یدسترس

 باو  شده بود میگراد تنظ یسانت ةدرج 18تا  14حدود 

 ییساعت روشنا 14 ینور ةبرنام ؛شد یمنترل کدماسنج 

 شد. میاعمال  نیز روز در شبانه یساعت خاموش 8و 

 

 یرزمار عصارۀ هیدروالکلی یةته
گیاه رزماری مورد نیاز برای این آزمایش از باغ گیاهان 

در  یخراسان رضو یشاورزکدارویی مرکز آموزش جهاد 

اه )ساقه همراه با برگ( یگ شد. مهرماه برداشت

جداسازی  بعد از .شد کو در سایه خش یآور جمع

 گیاهان احتمالی، یها یآلودگایر و س ها ساقهاز  ها برگ

پودر برگ گیاه دارویی رزماری تهیه و  شدند آسیاب

و  شد لوت گیاهان دارویی منتقلیپا بهشد. پودر برگ 

و با استفاده از حالل  1ی به روش پرکوالسیونگیر عصاره

درصد صورت گرفت. نسبت حالل  81اتانول 

در نظر  1به  11ی به گیاه گیر عصارهبرای  شده استفاده

ی، عصاره گیر عصارهگرفته شد. بعد از اتمام عملیات 

 ةدر درج آمده با استفاده از تقطیر در خأل  دست    به

گراد تغلیظ شد. عمل تغلیظ تا  سانتی ةدرج 21حرارت 

درصد مقدار اولیه  51رسیدن حجم محلول به حدود 

برای  آمده دست به ةو در نهایت عصار گرفت انجام

  های آزمایشی تهیه شد. رهاستفاده در جی
 

 آزمایشی ۀو طول دور ها رهیجطرح، 
ی حاوی چهار ها رهیجاعمال تیمارهای آزمایشی شامل 

و  1111، 211سطح عصارة هیدروالکلی رزماری )صفر، 

قسمت در میلیون( در قالب طرح بلوک کامل  1211

قطعه پرنده در هر  11تکرار و  6تیمار با  6تصادفی، 

                                                                                
1. Percolation 
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بر اساس  یآزمایشی ها رهیجانجام شد. واحد آزمایشی 

-35توصیة مقادیر مواد مغذی برای مرحلة پیک تولید )

 31گذاری و خوراک مصرفی هر قطعه،  درصد تخم 81

های "شده در کتابچة راهنمای شرکت  گرم در روز( ارائه

شد و آنالیز مواد خوراکی تنظیم W-36"( ،5115 )الین

 NRCکتاب  بر اساس جدول آنالیز مواد خوراکی

  UFFDAنویسی جیره افزار رمو با استفاده از ن (1994)

هفتگی به  98تا  51ها از  جیره( انجام گرفت. 1 )جدول

 .صورت تغذیة آزاد در دسترس پرندگان قرار گرفت

پذیری و  هفته دورة عادت 5طول دورة آزمایش شامل 

هفتگی(  96-98و  53-99ی )ا هفته 2دو مرحلة 

 .رکوردبرداری بود
 

 *غذایی ةریجدهندة  اجزای تشکیل .1جدول 

 مقدار )درصد( اجزای جیره

 11/22 ذرت  

 91/6 روغن سویا 

 52/51 درصد پروتئین( 66کنجالة سویا ) 

 51/5 درصد فسفر(1/18درصد کلسیم و 55کلسیم فسفات ) دی 

 11/11 درصد کلسیم(98سنگ آهک ) 

 65/1 نمک 

 54/1 ال متیونین -دی 

 11/1 لیزین -ال 

**مکمل ویتامیته 
 52/1 

***مکمل معدنی 
 52/1 

  آنالیز محاسباتی جیره 

 11/5821 )کیلوگرم بر کیلوکالری( انرژی قابل متابولیسم 

 31/14 پروتئین خام )درصد( 

 98/6 کلسیم )درصد( 

 29/1 فسفر قابل دسترس )درصد( 

 18/1 سدیم )درصد( 

 25/1 متیونین )درصد( 

 81/1 یونین + سیستین )درصد(مت 

 39/1 لیزین )درصد( 

 14/1 آرژنین )درصد( 

 49/1 ترئونین )درصد( 

 113 تعادل آنیون کاتیون 
های آزمایشی سطوح مختلف عصارة الکلی رزماری )صفر،  * جیره به سه قسمت تقسیم شد و به منظور تهیه جیره

عصارة رزماری تا رسیدن  1111ppmو  211های  یرة شاهد و جیرهها اضافه شد. به ج ( به آن1211ppmو  1111، 211

 ، آب اضافه شد.1211ppmمادة افزودنی به سقف 

المللی  واحد بین A ،211111/5المللی ویتامین  واحد بین 111/211/8هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی دارای **

 B1 ،6111گرم ویتامین  میلی K3 ،1611یتامین گرم و میلی E ،5511المللی ویتامین  واحد بین D3 ،11111ویتامین 

 B6،111گرم ویتامین  میلی B5 ،5646گرم ویتامین  میلی B3 ،96421گرم ویتامین میلی B2 ،1861گرم ویتامین  میلی

 .استگرم کولین کلراید  میلی 111/611 و B12گرم ویتامین  میلی B9 ،11گرم ویتامین  میلی

گنرم روی،   میلنی  412/46گرم آهنن،   میلی 111/12گرم منگنز،  میلی 611/16ارای هر کیلوگرم از مکمل معدنی د*** 

 است. مگرم سلنیو    میلی 511گرم ید و  میلی 841گرم مس،  میلی 111/4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رکوردگیری
مرغ در هر واحد  در طول دورة آزمایش، تولید تخم

آزمایشی روزانه )تعداد و وزن( رکوردبرداری شد. 

مرغ )روز  ی تخما تودهگذاری و تولید  تخم متوسط درصد

-98و  96-98، 53-99/پرنده/ گرم( برای مراحل سنی 

هفتگی محاسبه شد. مقدار خوراک مصرفی هر  53

شده رکوردگیری و  واحد آزمایشی در مراحل سنی گفته

پس از تصحیح تلفات خوراک مصرفی )روز /پرنده / 
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حد گرم( محاسبه شد. ضریب تبدیل غذایی هر وا

آزمایشی در مراحل سنی یادشده از تقسیم خوراک 

 مرغ تولیدی محاسبه شد. مصرفی به تخم

 

 مرغ تخمگیری  نمونه

های تولیدی هر واحد آزمایشی در  مرغ تخمدرصد از  61

ارزیابی  ایهفتگی بر 98سنی  ةروز پایانی مرحل 9

 21شدند.  یآور جمعتولیدی  یها مرغ تخمکیفیت 

شده برای سنجش  یآور جمع یها مرغ تخمدرصد از 

، وزن ویژه، وزن مرغ تخممیانگین وزن  یها شاخص

)سفیده، زرده، پوسته(، واحد هاو،  مرغ تخمنسبی اجزای 

ضخامت پوسته و محاسبه نسبت وزن پوسته به سطح 

در  دیگردرصد  21و  شدند آن به آزمایشگاه منتقل

 ،روز 51به مدت  گراد ة سانتیدرج 6 ةشرایط سردخان

پس از  مرغ تخم ةه منظور بررسی کیفیت سفیدب

 سازی نگهداری شدند. ذخیره ةشدن دور سپری
  

 مرغ تخم یاجزا

ستن کبه منظور تعیین نسبت اجزای تخم پس از ش

سپس با غلطاندن  شد و ده از زرده جدای، سفمرغ تخم

ده به آن یآلبومن چسب ،)گاز( مرطوب ةپارچ یزرده رو

ن شد. وزن پوسته ییزرده تعطور کامل زدوده و وزن  به

ردن آن ک کپس از تمیزکردن محتویات احتمالی و خش

با ساعت  5گراد به مدت  یسانت ةدرج 81در آون 

و  تعیینگرم  11/1ترازوی دیجیتالی با دقت استفاده از 

 Davidده مشخص شد )یوزن سف یق محاسباتیبه طر

& Chistopher, 2004 .) 
 

 1واحد هاو
سنج  از دستگاه ارتفاعسفیده  ارتفاعگیری  برای اندازه

به منظور ساخت کشور آلمان (  CE 300مدل)استاندارد 

ن روش یار در اکبرآورد واحد هاو استفاده شد. اساس 

در محل اتصال سفیده به  مرغ تخم ةدین ارتفاع سفییتع

واحد هاو محاسبه  1زرده است و با استفاده از فرمول 

 (.Etches, 1996) شود یم

 = واحد هاو                                          ( 1)
  log  ×111+ارتفاع سفیده( 21/1 -1/1(×مرغ تخم)وزن 91/1

                                                                                
1. Haugh Unit, H.U 

 وزن ویژه

به  مرغ تخمگرم وزن عبارت است از  مرغ تخم ةوزن ویژ

وزن ویژه  ،حجم آناز مکعب متر  ازای هر سانتی

 Asmundson & Bakerروش ها با استفاده از  مرغ تخم

با  ها مرغ تخمتعیین شد. به این منظور وزن  (1940)

گرم داخل و خارج از  11/1ترازوی دیجیتالی با دقت 

وزن ویژه  5شد و با استفاده از فرمول  یریگ اندازهآب 

 (.David & Chistopher, 2004)  محاسبه شد

 مرغ تخم ة= وزن ویژ                    ( 5)

 از آبمرغ داخل و خارج  اختالف وزن تخم

 مرغ خارج از آب وزن تخم
 

 ضخامت پوسته

گیری ضخامت در  اساس کار تعیین ضخامت پوسته، اندازه

سه ناحیه )کیسة هوایی، قطر و انتهای نوک تیز( توسط 

ریزسنج )میکرومتر( پس از جداکردن غشاءها و محاسبة 

. به باشد یمها به عنوان ضخامت نهایی پوسته  معدل آن

ی پوسته به ترتیب ها نمونهزیر روی  این منظور فرایند

ی مورد آزمایش به منظور ها نمونه. جوشاندن 1انجام شد: 

 2دقیقه در محلول  11-12جداکردن غشاءها به مدت 

. شستشوی نمونه با آب 5درصد هیدرواکسید سدیم، 

. 6خشک کردن نمونه در شرایط آزمایشگاه،  .9مقطر، 

متر میلی 111/1دقت  گیری قطر نمونه با ریزسنج با اندازه

(David & Chistopher, 2004.) 
 

 وزن پوسته به ازای واحد سطح آن

از معیار وزن پوسته به ازای واحد سطح،  سنجشرای ب

از سطح  مربع متر گرم وزن پوسته به ازای هر سانتی میلی

 ةسطح پوست .(Hamilton, 1978) آن استفاده شد

 Carter (1975)روش به  9 ها با استفاده از فرمول مرغ تخم

 .شدمحاسبه 

 متر مربع(     )سانتی = سطح پوسته                        (9)

 3185/9( × مرغ تخم)وزن 1124/1
 

 ها داده یز آماریآنال
، با یامل تصادفکش در قالب طرح بلوک یج آزماینتا

SAS یافزار آمار استفاده از نرم
 یمدل عموم یةو رو 5

                                                                                
2. SAS Institute, 2003 
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با  ها نیانگیم ةسید. مقادنش یآمار یةتجز GLM یخط

( >12/1Pن در سطح احتمال )کاستفاده از آزمون دان

پس از  ،که به صورت نسبی بودند ها داده. انجام شد

(تبدیل
x

(arcsin
100

اضی یرمدل  .شدندآماری  ةتجزی

 ر بود: یطرح آماری به شرح ز
Yijk = µ + αi + βj + εijk 

 ؛ن کلیانگیم ،µ ؛مقدار صفت مورد نظر ،Yijkکه: 

αi،  اثر سطحi ؛رزماری ةعصار βj،  اثر بلوک وεijk، 

 .است ش در هر مشاهدهیخطای آزما

 

 ج و بحثینتا

ی ا تودهی عملکرد تولیدی شامل تولید ها شاخصمیانگین 

گذاری، خوراک  گرم(، درصد تخم پرنده/ مرغ )روز/ تخم

گرم( و ضریب تبدیل غذایی  پرنده/ مصرفی )روز/

و  96-98، 53-99رم( در مراحل سنی آزمایش )گرم/گ

گزارش شده است. اثر افزودن  5 هفتگی در جدول 98-53

ی تولید ها شاخصعصارة هیدروالکلی رزماری به جیره بر 

گذاری و ضریب تبدیل غذایی  مرغ، درصد تخم ی تخما توده

دار  هفتگی معنا 53-98و  53-99در مرحلة سنی 

(12/1P<)  مراحل آزمایش اثر افزودن شد. ولی در تمامی

عصارة هیدروالکلی رزماری بر مقدار خوراک مصرفی 

گذاری  مرغ و درصد تخم ی تخما تودهدار نشد. میانگین  معنا

با افزایش سطوح عصارة هیدروالکلی رزماری به جیره تا 

قسمت در میلیون افزایش یافت، ولی با  1111سطح 

جیره به مقدار افزایش سطح عصارة هیدروالکلی رزماری به 

ی فوق کاهش یافتند. ها شاخصقسمت در میلیون  1211

برعکس ضریب تبدیل غذایی با افزایش سطوح عصارة 

قسمت در  1111هیدروالکلی رزماری به جیره تا سطح 

میلیون کاهش یافت، ولی با افزایش سطح عصارة 

قسمت در  1211 مقدار هیدروالکلی رزماری به جیره به 

شان داد. به طوری که این تغییرات به میلیون افزایش ن

ی عملکرد تولیدی بین ها شاخصدار در  بروز تفاوت معنا

قسمت در  1111شده با جیرة حاوی  پرندگان تغذیه

شده  میلیون عصارة هیدروالکلی رزماری و پرندگان تغذیه

 1211شده با جیرة حاوی  با جیرة شاهد یا پرندگان تغذیه

 شد. روالکلی رزماری منجرقسمت در میلیون عصارة هید

 
ی عملکرد تولیدی در ها شاخصبر میانگین  گذار تخم. اثر افزودن سطوح عصارة هیدروالکلی رزماری به جیرة مرغان 5جدول 

 هفتگی 53-98مرحلة سنی 
 ضریب تبدیل غذایی  گذاری( تولید )درصد تخم  ی(ا تودهتولید )وزن   خوراک مصرفی  

 ه(               مراحل سنی )هفت     سطح

 53-98 96-98 53-99  53-98 96-98 53-99  53-98 96-98 53-99  53-98 96-98 53-99  رزماری

.........................................    روز/ پرنده/ گرم    درصد

  .......................................... 

 گرم/ گرم  .........  .........    .......  درصد  .....  

 ab85/25 ab16/62  58/48 b69/83 ab84/18  ab81/1 b15/1 b13/1 61/91  98/89 19/33 46/41  صفر

211  11/11 65/33 14/86  36/94 b11/21 b61/69  21/41 b11/82 b52/14  a33/1 a81/1 a31/1 

1111  15/11 91/115 11/84  41/61 a21/62 a12/68  11/12 a58/31 a95/89  b18/1 b11/1 b12/1 

1211  16/11 82/116 33/81  19/91 ab15/65 ab88/66  19/48 b16/84 b52/11  a38/1 a85/1 a31/1 
SEM  41/9 56/9 39/5  51/9 15/5 15/5  13/9 13/9 64/5  11/1 12/1 14/1 

P-Value  25/1 11/1 13/1  55/1 14/1 11/1  58/1 11/1 11/1  14/1 15/1 11/1 
a…cهای هر ستون برای هر اثر که حرف مشترک ندارند، دارای اختالف معنا . میانگین ( 12/1دار هستند P<) 

 

 .Hernandez et al نتایج بااین مطالعه نتایج 

 گیاهان که نشان دادند Ocak et al. (2008)و  (2004)

 ،ندارند یتأثیرخوراک مصرفی  برا ه آن ةو عصار دارویی

گزارش  Cross et al. (2007)مچنین ه مشابه بود.

گیاهان دارویی )مرزنجوش، پونه،  ةکردند که تغذی

شده  استخراج یها اسانسرزماری، بومادران و آویشن( و 

درصد باعث بهبود  1و  1/1های  ها در غلظت از آن

گوشتی  یها جوجهعملکرد تولیدی در  یها شاخص

 یها شاخص بهبود مطابقت دارد. که با نتایج شود یم

 عصارة هیدروالکلیعملکرد تولیدی در اثر افزودن 

تواند به این دلیل باشد که گیاه  رزماری به جیره می

بات ضد کیتر شتندا به واسطةدارویی مورد نظر 
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مضر  یها یترکبر با یکیوتیب یآنت تیخاصو  یروبیکم

 ,Najifi & Torki) است گذاشته تأثیردستگاه گوارش 

تحریک ترشح صفرا و  به واسطةهمچنین  .(2010

و  کهضم خورا تیقابلگوارشی باعث بهبود  یها میآنز

 ;Platel & Srinivasan, 2004) یاز مواد مغذّ یور بهره

Suresh & Srinivasan, 2007 و در نتیجه باعث بهبود )

 تولیدی شده است.  ی عملکردها شاخص

ترکیبات درمانی حاصل از گیاهان دارویی بیشتر 

 ندها هست گیاهی و ترکیبات فعال آن یها عصارهشامل 

خطر شناخته  که به عنوان ترکیبات طبیعی و بی

(. در طب Suresh & Srinivasan, 2007) شوند یم

از عصارة  ها یماریبسنتی برای درمان و کنترل برخی 

باکتریایی و  گیاهان دارویی به دلیل داشتن خواص آنتی

باکتریال  اثر آنتی .شود یماکسیدانی استفاده  آنتی

زا تأیید شده است  رزماری علیه عوامل بیماری

(Botsoglou et al., 2004.)  گیاهان دارویی به دلیل

های  داشتن خواصی مانند تحریک ترشح صفرا و آنزیم

گوارشی و خاصیت ضدمیکروبی موجب بهبود وضعیت و 

 ,.Hernandez et al) شوند یمعملکرد دستگاه گوارش 

2004; Lee et al., 2004.)  اسانس رزماری تأثیر مثبتی

ی ا معده بر فلور میکروبی رودة طیور و حیوانات تک

 .Jamroz et al(. Hernandez et al., 2004دارند )

 های گیاهی عصاره( گزارش کردند که استفاده از 2003)

موجب کاهش جمعیت  گذار تخمدر جیرة مرغ 

شود.  دستگاه گوارش می اشریشیاکلی و کلستریدیوم

Hernandez et al. (2004 نشان دادند که استفاده از )

های گیاهان درمنه، آویشن و رزماری باعث رشد  عصاره

ای، قابلیت هضم نشاسته و  تر، بهبود هضم روده سریع

های غذایی در  قابلیت استفاده از مادة خشک جیره

 .شود یمهای گوشتی  جوجه

 
 بر میانگین وزن کل  گذار تخمماری به جیرة مرغان . اثر افزودن سطوح عصارة هیدروالکلی رز9 جدول

 هفتگی98ی تولیدی سه روز پایانی ها مرغ تخمو اجزای 
 پوسته زرده سفیده مرغ تخم  سطح رزماری

 ..  گرم   ..................................................................................................  ........................................................................................................................  

 41/2 61/14 18/99 11/28  صفر

211  41/41 91/96 21/14 44/2 

1111  19/41 69/92 55/14 49/2 

1211  46/41 58/94 89/14 26/2 
SEM  11/5 86/1 23/1 51/1 

P-Value  53/1 58/1 22/1 88/1 

a…cمیانگین . ( 12/1های هر ستون برای هر اثر که حرف مشترک ندارند، دارای اختالف معنادار هستند P<) 
 

 عصارة هیدروالکلیاثر افزودن سطوح مختلف 

و اجزای آن )زرده،  مرغ تخمرزماری به جیره بر وزن 

ز پایانی رو سهتولیدی  یها مرغ تخمسفیده و پوسته( در 

گزارش شده است. اگرچه اثر  9هفتگی در جدول  98

وزن  بررزماری به جیره  عصارة هیدروالکلیافزودن 

ولی با افزایش سطح  ،نشد معنادار مرغ تخماجزای 

وزن زرده  ،رزماری به جیره عصارة هیدروالکلیافزودن 

 افزایش یافت.

ی تولیدی ها مرغ تخمشاید باالبودن وزن کل و اجزای 

ی حاوی عصارة ها رهیجشده با  پرندگان تغذیه در

رزماری به سبب وجود اسیدهای چرب  هیدروالکلی

غیراشباع در این گیاه دارویی است که باعث تولید 

. هر افزایشی در گردد یمهای با وزن بیشتر زرده  مرغ تخم

تواند موجب تغییر در وزن سفیده و در نهایت  وزن زرده می

ی ها مرغ تخمبراین بیشتربودن وزن مرغ شود. بنا وزن تخم

ی حاوی سطوح ها رهیجشده با  تولیدی در پرندگان تغذیه

به علت  تواند یمقسمت در میلیون عصارة رزماری  1211

باالبودن وزن زرده باشد. همچنین بهبود عملکرد تولیدی 

شده  منتج از افزودن عصارة هیدروالکلی رزماری )گزارش

 . کند یمرا تأیید  ( نیز این موضوع5در جدول 

اثر افزودن سطوح مختلف عصارة هیدروالکلی رزماری 

مرغ شامل وزن  ی ارزیابی کیفی تخمها شاخصبه جیره بر 
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مخصوص، واحد هاو، ضخامت پوسته و شاخص وزن 

گرم پوسته به ازای   پوسته به ازای واحد سطح آن )میلی

 ی تولیدی سهها مرغ تخممتر مربع سطح پوسته( در  سانتی

گزارش شده است.  6هفتگی در جدول  98روز پایانی 

شده در این جدول نشان  طور که نتایج گزارش همان

، اثر افزودن عصارة هیدروالکلی رزماری بر دهد یم

مرغ همچون واحد هاو، وزن  ی کیفی تخمها شاخص

مرغ، ضخامت پوسته و وزن پوسته به ازای  مخصوص تخم

افزودن عصارة هیدروالکلی دار نشد. اثر  واحد سطح آن معنا

( واحد هاو در >12/1P) رزماری به جیره به افزایش معنادار

روز انجامید. میانگین  51شده به مدت  ی ذخیرهها مرغ تخم

ی ها رهیجشده با  ی پرندگان تغذیهها مرغ تخمواحد هاو در 

ی پرندگان ها مرغ تخمحاوی عصارة رزماری در مقایسه با 

 دار بیشتر بود. هد به طور معناشده با جیرة شا تغذیه

مرغ یا به عبارت دیگر  حفظ کیفیت سفیدة تخم

شدة پرندگان  ی ذخیرهها مرغ تخمبیشتربودن واحد هاو در 

در  تواند یمی حاوی عصارة رزماری ها رهیجشده با  تغذیه

اکسیدانی ترکیبات رزماری باشد که به  اثر خواص آنتی

 Yesilbag etبا گزارش منتقل شده است. نتایج  ها مرغ تخم

al. (2013)  مطابقت دارد. ایشان گزارش کردند افزودن

گذار موجب  های تخم عصارة رزماری به جیرة بلدرچین

 شد.  دار امعنطور  بهبود کیفیت سفیده به

 
کیفیت  ی ارزیابیها شاخصبر میانگین  گذار تخم. اثر افزودن سطوح عصارة هیدروالکلی رزماری به جیرة مرغان 6 جدول

 هفتگی 98ی تولیدی سه روز پایانی ها مرغ تخم

  سطح رزماری
 وزن مخصوص

(cm3/gr) 
 واحد هاو

 ضخامت پوسته

(mm) 

 استحکام پوسته

(cm3/mg) 

 واحد هاو پس از 

 روز نگهداری 51

 b51/64 14/81 91/1 51/81 14/1  صفر

211  5/1 51/86 91/1 12/18 a 26/25 

1111  12/1 23/86 98/1 81/11 a 24/25 

1211  12/1 11/86 98/1 16/14 a 61/29 
SE  12/1 59/4 11/1 15/9 95/9 

P-Value  6/1 3/1 89/1 94/1 16/1 

    a…cمیانگین های هر ستون برای هر اثر که حرف مشترک ندارند، دارای اختالف معنا . ( 12/1دار هستندP<). 

 

 گیری کلی نتیجه

غذایی ة رزماری در جیر عصارة هیدروالکلیاستفاده از 

 یها شاخصرات مثبتی بر یثتأدارای  گذار تخممرغان 

و همچنین حفظ  گذار تخمعملکرد تولیدی مرغان 

 است. یساز رهیذخطی مدت  مرغ تخم ةکیفیت سفید

 سپاسگزاری

معاونت ، مشهد یدانشگاه فردوس یاز معاونت پژوهش

و مدیریت مرکز آموزش  یشاورزک ةدکدانش یپژوهش

ن یا یان اجراکه امک کشاورزی خراسان رضوی جهاد

  .گردد یم یقدردان، تشکر و دندکرپژوهش را فراهم 
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