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  هچکید

یدي و پارامترهاي سنجش هاي عملکرد تولاز سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه رزماري بر شاخصبررسی اثر استفاده به منظور 
در قالب طرح بلوك کامل تصادفی شامل  "W36-هاي الین"ي قطعه مرغ تخمگذار سویه 160ی با استفاده از آزمایشمرغ، کیفیت تخم

سطح افزودن عصاره الکلی گیاه  4تیمارهاي آزمایشی شامل  .نده در هر واحد آزمایشی انجام شدقطعه پر 10تکرار و  4تیمار با  4
نتایج نشان داد هفتگی بودند.  29-38قسمت در میلیون) به جیره مرغان تخمگذار در دامنه سنی  1500و  1000، 500رزماري (صفر، 

هاي عملکرد تولیدي و حفظ کیفیت بر شاخص داريمعنیاي اثرات افزودن سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه رزماري به جیره دارکه 
اي تخم مرغ (گرم تخم مرغ به ازاي باالترین میزان درصد تخمگذاري و تولید توده). p>05/0(تخم مرغ طی مدت ذخیره سازي است 

قسمت در میلیون عصاره الکلی  1000ترین ضریب تبدیل غذایی را پرندگان تغذیه شده با جیره حاويهر قطعه پرنده در روز) و پایین
-تیمارهاي آزمایشی واقع نشد. کیفیت سفیده (عدد هاو) تخم مرغ تأثیرهاي سنجش کیفیت تخم مرغ تحت رزماري داشتند. شاخص

 هاي حاويهاي حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیرهگراد در تخم مرغدرجه سانتی 4روز در شرایط  21دت هاي نگهداري شده به م
عصاره الکلی رزماري نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد باالتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن عصاره الکلی گیاه 

سازي حفظ کیفیت تخم مرغ طی مدت ذخیره گذار داراي اثرات مثبتی بر عملکرد تولیدي و ي غذایی مرغان تخم رزماري به جیره
  است.

  

  گذارتخم انمرغ -عملکرد  –عصاره رزماري  - فیت تخم مرغکی: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

متر  2 تاکه ارتفاع آن و متعلق به خانواده نعناعیان است  معطر، هاي باالرونده شاخه، با پایا، اي بوتهی گیاهروزماري یا اکیل کوهی 
. مواد موثره )1سفید است (ه و به ندرت صورتی یا به رنگ سبز تیر ییهای بدون نوك و گلیباریک با انتها يهابرگداراي رسد.  می

باشد. مهمترین درصد می 5/1تا  5/0هاي خشک بین دهد. مقدار اسانس دربرگاین گیاه را اسانس، تانن و مواد تلخ تشکیل می
اري خاصیت آنتی این ترکیبات ویژه به رزم .)2است (رزماریک و اسید سینئول، کامـفور، بورنـیل استاترزماري ترکیبات اسانس 

  ). 7بخشند (اکسیدانی، ضد باکتریایی و ضد قارچی می
آنها مورد توجه  اکسیدانیضد باکتریایی، ضد ویروسی و آنتی مندي از خواصاستفاده از گیاهان دارویی در تغذیه طیور به منظور بهره

ز گیاهان دارویی در جیره مصرفی عالوه بر خاصیت در صورت استفاده ا ..Error! Reference source not found)5( است.
- اي هاي لوزالمعده میکروب کشی و بهبود سالمتی دستگاه گوارش، موجب تحریک اعمال گوارشی از قبیل افزایش ترشح صفرا، آنزیم

افزودن گیاهان دارویی  ) گزارش کردند با10). رائو و همکاران (8شوند (اي و نهایتاً باعث افزایش هضم و جذب مواد مغذّي می روده
هاي لیپاز و آمیالز لوزالمعده به طور معنی دار شد. هاي صحرایی باعث افزایش فعالیت آنزیمبه غذاي موشآنها  هايو یا عصاره

اي دارویی در جیره حیوانات مزرعه هاي ضروري حاصل از برخی گیاهان روغناستفاده از  کردند گزارش )3( لچیچک و همکارانآ
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به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف عصاره گیاه رزماري در جیره مرغان تخم گذار . شودهبود عملکرد تولیدي میباعث ب
  .و بررسی اثر آن بر عملکرد تولیدي و کیفت تخم مرغ این مطالعه انجام شد تجاري

  
  هامواد و روش

% کـه داراي شـرایط   70هفتـه، میـزان تخمگـذاري     26، سن "W-36هاي الین"قطعه مرغ از گله تخمگذار با مشخصات (سویه  160
) انتخاب شد. پرنـدگان  با جناغ و فاصله دو استخوان عانههاي عانه ظاهري سالم و یکنواخت (تاج رشد کرده و کنترل فاصله استخوان

ها بـه صـورت    تمامی مرغند. هاي آزمایش منتقل شداي با وزن گروهی یکسان تقسیم و به واحدقطعه 10گروه  16به طور تصادفی به 
گراد تنظـیم و توسـط   درجه سانتی 18تا  16الن در حدود . درطول دوره آزمایش دماي سآزاد به آب آشامیدنی و غذا دسترسی داشتند

  ساعت خاموشی در شبانه روز اعمال شد. 8ساعت روشنایی و  16شد، برنامه نوري دماسنج کنترل می
قسـمت در   1500و  1000، 500هاي حاوي چهار سطح عصـاره الکلـی گیـاه رزمـاري (صـفر،      یرهاعمال تیمارهاي آزمایشی شامل ج

 یآزمایشـ هاي یرهقطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. ج 10تکرار و  4تیمار با  4میلیون) در قالب طرح بلوك کامل تصادفی، 
گـرم در روز)   90تخمگذاري و میزان خوراك مصرفی هر قطعه % 87-92بر اساس توصیه مقادیر مواد مغذي براي مرحله پیک تولید (

هفتگـی  بـه صـورت تغذیـه آزاد در      38تا  27و از سن شد تنظیم ) W-36") ،2012هاي الین"ارائه شده در کتابچه راهنماي شرکت 
  ورد برداري بود.هفته رک 10هفته دوره عادت پذیري و  2طول دوره آزمایش شامل  .دسترس پرندگان مورد آزمایش قرار گرفت

اي) و خوراك مصرفی هـر واحـد آزمایشـی رکـورد     در طول دوره آزمایش میزان تولید تخم مرغ (درصد و تولید توده -رکورد گیري
% از تخـم  40اي تخم مرغ محاسـبه شـد.   برداري شد. ضریب تبدیل غذایی هر واحد آزمایشی از تقسیم خوراك مصرفی به تولید توده

آوري شدند. هاي تولیدي جمعهفتگی به منظور ارزیابی کیفیت تخم مرغ 38روز پایانی سن  3واحد آزمایشی در مرغ هاي تولیدي هر 
)، وزن نسبی اجزاي تخم 4هاي میانگین وزن تخم مرغ، وزن مخصوص (آوري شده براي سنجش شاخصهاي جمع% از تخم مرغ50

% باقی مانده 50اسبه نسبت وزن پوسته به سطح آن به آزمایشگاه منتقل و مرغ (سفیده، زرده، پوسته)، واحد هاو، ضخامت پوسته و مح
مـرغ  ظور بررسی تغییر کیفیت سفیده تخمروز به من 21گراد به مدت درجه سانتی 4ه در شرایط سردخانه آوري شدهاي جمعتخم مرغ

  پس از سپري شدن دوره ذخیره سازي نگهداري شدند. 
  

  نتایج و بحث
دار خمگذاري و ضریب تبدیل غذایی معنیاي تخم مرغ، درصد تهاي تولید تودهگیاه رزماري به جیره روي شاخص اثر افزودن عصاره

)05/0P<هـاي عملکـرد تولیـدي در اثـر     بهبـود شـاخص  ). 1داري نداشت (جدولروي میزان خوراك مصرفی اثر معنی ولی بر .) شد
ترکیبات ضـد میکروبـی و   دارا بودن   يیل باشد که، گیاه دارویی مورد نظر بواسطهتواند به این دلبه جیره میافزودن عصاره گیاه رزماري 

هاي ترشح صفرا و آنزیمي تحریک )، همچنین بواسطه9مضر دستگاه گوارش تأثیر گذاشته ( هايبیوتیکی بر روي باکتريآنتی خاصیت
هاي عملکرد تولیدي شـده  ر نتیجه باعث بهبود شاخص) و د12ي (وري از مواد مغذّهضم خوراك و بهره قابلیتگوارشی باعث بهبود 

هاي گوارشی و خاصیت ضد میکروبی موجب بهبـود   است. گیاهان دارویی به دلیل داشتن خواصی مانند تحریک ترشح صفرا و آنزیم
   ).6(شوند و عملکرد دستگاه گوارش می وضعیت

دار نشد ولی با افـزایش سـطح افـزودن عصـاره گیـاه      خم مرغ معنیجیره روي وزن اجزاي تاگرچه اثر افزودن عصاره گیاه رزماري به 
هاي کیفی تخـم مـرغ همچـون عـدد هـاو، وزن      رزماري به جیره وزن زرده افزایش یافت. اثر افزودن عصاره گیاه رزماري بر شاخص

گیاه رزماري به جیره منجر دار نشد. اثر افزودن عصاره پوسته به ازاي واحد سطح آن معنی مخصوص تخم مرغ، ضخامت پوسته و وزن
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از  ايعصاره رزماري حاوي طیف گسترده). 2) شد (جدول>05/0Pدار (هاي ذخیره شده به طور معنیم مرغبه افزایش عدد هاو در تخ
کارنوسـیک فعـال تـرین آنتـی اکسـیدان      رسمانول و اپی رسمانول است. اسیدکارنوسیک، کارنوسول، ترکیبات مختلف فنلی مثل اسید

اکسیدانی حدود سه برابر بیشتر از کارنوسـل و هفـت برابـر بیشـتر از هیدروکسـی      د که داراي فعالیت آنتیرزماري می باش درموجود 
هاي مرغ یا به عبارت دیگر باالتر بودن عدد هاو در تخم مرغ). حفظ کیفیت سفیده تخم11ل است (تولوئن بوتیله و هیدروکسی انوسی

توانـد  زماري مـی هاي حاوي عصاره رگراد حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیرهدرجه سانتی 4روز در دماي  21مدت ذخیره شده به 
) مطابقـت دارد ایشـان   13اکسیدانی ترکیبات رزماري باشد. نتایج بدست آمده با گزارش یایسل بـک و همکـاران (  در اثر خواص آنتی
  دار شد. کیفیت سفیده تخم به طوري معنیهاي تخم گذار موجب بهبود بلدرچیندن عصاره رزماري به جیره گزارش کردند افزو

  
  هفتگی 29-38هاي عملکرد تولیدي مرغان تخمگذار در سن : اثر افزودن سطوح مختلف عصاره رزماري به جیره بر میانگین شاخص1جدول

  ضریب تبدیل غذایی    اريدرصد تخمگذ    اي تخم مرغ تولید توده    خوراك مصرفی    سطح رزماري در جیره 
 g/ b/ d.................... (     ......... (%) ........   g/ g.................... (     قسمت در میلیون

  ab14/45    ab86/78    b79/1    38/83    صفر
500    76/84    b47/43    b25/76    a91/1  
1000    71/86    a05/48    a32/83    b75/1  
1500    99/87    ab88/44    b25/77    a90/1  

  06/0    46/2    12/2    93/2    خطاي استاندارد
a…c- ) 05/0میانگین هاي هر ستون براي هر اثر  که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنی دار هستند P<( 

  
روز پایانی سن  3هاي تولیدي هاي ارزیابی کیفیت تخم مرغ: اثر افزودن سطوح مختلف عصاره رزماري به جیره بر میانگین شاخص2جدول

  هفتگی 38
سطح رزماري 

  در جیره
  روز نگهداري 21عدد هاو پس از   استحکام پوسته  ضخامت پوسته  عدد هاو  وزن مخصوص  

    )cm3/g(    )mm(  )cm3/mg(    
  b20/46  06/80  37/0  20/81  06/1    صفر
500    2/1  20/84  37/0  75/78  a 54/52  
1000    05/1  59/84  38/0  80/77  a 56/52  
1500    05/1  71/84  38/0  14/76  a 40/53  
SE   15/0  23/6  01/0  02/3  32/3  

a…c- ) 05/0میانگین هاي هر ستون براي هر اثر  که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنی دار هستند P<( 
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Abstract 
This experiment was conducted to evaluate the effects of using different levels of rosemary (Rosmarinus 
Officinalis L.) extract on productive performance and egg quality indicators, in laying hens. The levels of 
rosemary extract in this experiment were 0, 500, 1000 and 1500 ppm. Experiment was designed in a 
Completely Randomized Design Block with 160 Hy-line (W36) laying hens in 4 treatments and 4 replicate 
(with 10 hens in each replicate) from 29 until 38 weeks of age. The results showed that the using of different 
levels of rosemary medical plant extract has significantly effects on some parameters of performance in 
laying hens (p<0.05). Hence, the highest rate of egg production and egg mass (g of egg production per bird 
per day) and the lowest feed conversion were belong to birds fed diets containing 1000 ppm rosemary 
extract. Also the albumen quality (HU) of eggs stored for 21 days at 4 ° C showed that the birds fed with 
diets containing rosemary extract were higher than those fed the control diet. The overall results showed that 
the addition of dried rosemary extract in the diet of laying hens lead to improving performance and 
maintaining egg quality during storage. 
KEYWORDS: egg quality - laying hens - performance - rosemary extract 

 


