
    

  
بر عملکرد تولیدي و  (.Rosmarinus Officinalis L) ثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماريأت

  گذار مرغ در مرغان تخم  کیفیت تخم
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  چکیده

هاي عملکرد تولیدي و پارامترهاي سـنجش کیفیـت    بر شاخص به جیره مصرفی رزماريگیاه ودر برگ سطوح مختلف پ افزودن بررسی اثربه منظور 
 4تیمـار آزمایشـی بـا     5در قالب طرح بلوك کامل تصادفی شـامل   "W36-الین هاي" سویه گذارقطعه مرغ تخم 200ی با استفاده از آزمایشتخم مرغ، 

جیـره   به) درصد 2و  5/1، 1، 5/0صفر، (رزماري گیاه سطح پودر برگ  5افزودن شامل  مارهاي آزمایشیتی .قطعه پرنده در هر واحد انجام شد 10تکرار و 
 بـه جیـره   رزمـاري گیاه سطوح مختلف پودر برگ  افزودننشان داد که حاصل از این آزمایش نتایج . هفتگی بودند 29-38گذار در دامنه سنی  مرغان تخم

بـاالترین  از ایـن رو،  ). p>05/0( باشـد مـی  گـذار مرغ در مرغان تخم زیابی عملکرد تولیدي و صفات کیفی تخمهاي ار بر شاخص داريمعنیداراي اثرات 
گیـاه  درصـد پـودر بـرگ     5/1ترین ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي  اي تخم مرغ و پایین گذاري و تولید توده میزان درصد تخم

کیفیـت سـفیده   همچنین . مشاهده شدرزماري گیاه درصد پودر برگ  1در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي  مرغتخم باالترین وزن. رزماري مشاهده شد
هاي حاوي  هاي حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیره مرغ  گراد در تخم درجه سانتی 4روز در شرایط  21هاي نگهداري شده به مدت  تخم مرغ) واحد هاو(

رزمـاري  گیاه نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن پودر برگ . باالتر بودفاقد ماده افزودنی نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره رزماري گیاه پودر برگ 
هاي عملکرد تولیدي، صفات کیفی تخـم مـرغ و حفـظ کیفیـت تخـم مـرغ طـی مـدت          گذار داراي اثرات مثبتی بر شاخص ي غذایی مرغان تخم به جیره

  .استسازي  ذخیره
  

  .گذارتخم انمرغ کیفیت تخم مرغ،رزماري، عملکرد، : کلیدي هاي واژه
 

  1مقدمه
ترکیبات درمانی حاصل از گیاهان دارویی بیشتر شامل عصـارهاي  

باشند که به عنوان ترکیبات طبیعـی و   گیاهی و ترکیبات فعال آنها می
در طب سنتی براي درمـان و کنتـرل   ). 39(شوند  بی خطر شناخته می

ها از گیاهان دارویی به واسطه داشتن خواص آنتی باکتریایی و  يبیمار
متمـادي از   هـاي بـراي سـال   ).5( شـود  آنتی اکسیدانی اسـتفاده مـی  

ه بیوتیکی براي بهبود سالمتی و عملکرد طیور بآنتیرشد  هايمحرك
کاهش یا اصالح جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش اسـتفاده   يواسطه

در  هـا بیوتیکآنتیطوالنی مدت از  يتفادهبا این حال اس ).15(شد می
جیره طیور به منظور بهبود عملکرد مشکالتی را نیز در بر داشته است 
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، هـا بیوتیکآنتیمقاوم به  هايتوان به گسترش باکتري که از جمله می
ماندن بقایاي دارویی در محصوالت و اثـرات سـوء ایـن مـواد بـر       باقی

بـا  هاي اخیر  در سال. )39و  29، 18( سالمت مصرف کننده اشاره کرد
هاي محرك رشد در جیره مصرفی طیـور،   بیوتیک تحریم مصرف آنتی
ه قرار دارویی مورد توجطبیعی همانند گیاهان  هاياستفاده از جایگزین

  ).28و  8(گرفته است 
هـاي    شـاخه ، بـا  پایـا ، اي بوتـه ی گیـاه یا اکیـل کـوهی    2رزماري

 2 تـا که ارتفـاع آن  نعناعیان است و متعلق به خانواده  معطر، باالرونده
باریک با انتهائی بدون نوك  يها برگداراي گیاه رزماري . رسد متر می

 .)42(سـفید اسـت   به رنگ سبز تیره و به ندرت صورتی یا  ییها و گل
رو پیکـر   از ایـن  ،ثره هسـتند ؤهاي این گیاه حاوي مواد م ها وگل برگ

این گیاه را ثره ؤممواد . از بوي مطبوعی برخوردار است رزماريرویشی 
هـاي   مقدار اسـانس دربـرگ  . دهد اسانس، تانن و مواد تلخ تشکیل می

                                                             
2- Rosmarinus Officinalis L. 
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مهمتـرین ترکیبـات اسـانس    . باشـد  درصد می 5/1تا  5/0خشک بین 
 )42(اسـت  و اسید رزماریک  سینئول، کامـفور، بورنـیل استاترزماري 

ریایی و این ترکیبات ویژه به رزماري خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد باکت
  ). 23(بخشند  ضد قارچی می

هـاي   عصارهتوان از  می کردند که گزارش) 10(و همکاران  کرایج
اسـتفاده  . کردگذار استفاده  غذایی مرغان تخم  در جیرهان دارویی گیاه

اثرات سودمند مندي از  از گیاهان دارویی در تغذیه طیور به منظور بهره
خواص ضد باکتریـایی  ، )22(اي  هاي روده آن بر خوش خوراکی، کنش

و  4( اکسیدانی  ي آنتی هاي گسترده و فعالیت )24و  2( و ضد ویروسی
فاده از گیاهان دارویـی در جیـره   است. مورد توجه قرار گرفته است )40

مصرفی عالوه بر خاصیت میکروب کشی و بهبـود سـالمتی دسـتگاه    
موجب تعـادل اکوسیسـتم میکروبـی روده و تحریـک ترشـح      گوارش، 

هـاي   از قبیـل افـزایش ترشـح آنـزیم    هاي هاضـمه آنـدوژنوس    آنزیم
شـده و  ) 24(ي اي، صفرا، هضم و جـذب مـواد مغـذ    اي روده لوزالمعده

رائـو و همکـاران   ). 11و  6(بخشـند   عملکرد طیور را بهبـود مـی  نهایتاً 
ـا   هـاي گزارش کردند با افزودن گیاهان دارویی و یا عصاره )36( بـه  آنه

هاي لیپاز و آمـیالز لوزالمعـده    ایی فعالیت آنزیمهاي صحر غذاي موش
 گـزارش ) 1(لچیچـک و همکـاران   آ. دار افـزایش یافـت   به طور معنی

دارویـی   هاي ضروري حاصل از برخی گیاهـان  روغناستفاده از  کردند
آنتـی   .شود اي باعث بهبود عملکرد تولیدي می در جیره حیوانات مزرعه

ي پراکسیل اسیدهاي چـرب را بـه   ها ها قادر هستند رادیکال اکسیدان
اي  هاي زنجیـره  هیدروپراکسیدهاي کم خطر تبدیل کنند و لذا واکنش

بنابراین افـزودن رزمـاري بـه    . )33( دهند پراکسیداسیون را کاهش می
توانـد بـه منظـور افـزایش ثبـات       گـذار مـی   جیره مصرفی مرغان تخم

و هـا   اکسیداسیون تخم مـرغ از طریـق کـاهش اکسیداسـیون چربـی     
ها در تخم مرغ و نهایتاً حفظ خصوصـیات کیفـی تخـم مـرغ      پروتئین

از سویی در طیـور تولیـد چربـی عمـدتاً در کبـد رخ      ). 9(صورت گیرد 
این فرض کلی وجود دارد که بخش عمده چربی که در تخـم   .دهد می

یابد در کبد ساخته شـده و یـا در کبـد از جیـره مشـتق       مرغ تجمع می
گري کننـده   ترین عضو میانجیکبد مهمدیگر به عبارت  ).26(شود  می

ها و انرژي است، بنابراین تنظیم فعالیت کبدي  در سوخت و ساز چربی
به واسطه افزودن گیاهان دارویی به جیره ممکن است با تغییر ظرفیت 

اي در پاسـخ   ها در مسیرهاي مطلـوب متـابولیکی، نقـش عمـده     آنزیم
  ).26(ته باشد سازشی طیور به تغییر سامانه گوارشی داش

به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلـف پـودر بـرگ گیـاه     
و بررسی اثر آن بـر عملکـرد    گذار تجاري رزماري در جیره مرغان تخم

  تولیدي و کیفت تخم مرغ این مطالعه انجام شد
  
  
  

  ها مواد و روش
  پرندگان، جایگاه و شرایط پرورش

، سـن  "W-36 الیـن هاي "سویه تجاري قطعه مرغ از گله  200
، شـرایط ظـاهري سـالم و    درصـد  70گـذاري   هفته، میـزان تخـم   26

هر دو قفـس مجـاور هـم یـک     . االمکان یکنواخت انتخاب شدند حتی
مـرغ  دانخوري و محل استقرار تخـم . واحد آزمایشی در نظر گرفته شد

هایی از هـم جـدا شـدند بـه      مربوط به هر واحد آزمایشی بوسیله حایل
راك و تخم مرغ تولیدي هر واحـد بـا واحـد آزمایشـی     اي که خو گونه

پرندگان انتخاب شـده بـه طـور تصـادفی بـین       .مجاور مخلوط نگردد
. با وزن گروهی یکسان تقسیم شدند) اي قطعه 10(واحدهاي آزمایشی 

در طـول آزمـایش،   . گرم بـود  1409 ±43پرندگان وزن زنده میانگین 
تمـامی  . یکسـان بـود   آزمایشـی  هـاي گروه  شرایط محیطی براي همه

 در. دسترسی داشـتند  خوراكها به صورت آزاد به آب آشامیدنی و  مرغ
گـراد تنظـیم و    درجه سـانتی  18تا  16طول دوره آزمایش دماي سالن 

 8سـاعت روشـنایی و    16شد، برنامه نـوري   می توسط دماسنج قرائت
  .ساعت خاموشی در شبانه روز اعمال شد

  
 تهیه پودر برگ گیاه رزماري

گیاه رزماري مورد نیاز براي انجـام ایـن آزمـایش از بـاغ گیاهـان      
 خراسان رضوي در مهـر استان جهاد کشاورزي تحقیقات دارویی مرکز 

 بعــد ازخشــک، ســایه آوري شــده و در  مــاه برداشــت، گیاهــان جمــع
و آسـیاب   هـاي احتمـالی،   ها و سایر آلـودگی  ها از ساقه جداسازي برگ

  .هاي آزمایشی تهیه شد اده در جیرهپودر برگ حاصله براي استف
  

  ها و طول دوره آزمایشی جیره
پایه بر مبناي ذرت و سویا، با توجـه بـه حـداقل احتیاجـات      یرهج

درصـد   87-92(توصیه شده مواد مغـذي بـراي مرحلـه پیـک تولیـد      
، ارائـه  )گـرم در روز  90گذاري و میزان خوراك مصرفی هر قطعه  تخم

، "W-36 هاي الین"گذار  ورش مرغ تخمشده در کتابچه راهنماي پر
 NRCو آنالیز مواد خوراکی بر اساس جدول آنالیز مواد خـوراکی  ) 19(
 جدول(شد تنظیم   UFFDAنویسی جیره افزار رم، با استفاده از ن)30(
تیمارهاي آزمایشی شامل افـزودن پـنج سـطح پـودر بـرگ گیـاه       ). 1

طـرح بلـوك کامـل    در قالـب  ) درصد 2و  5/1، 1، 5/0صفر، (رزماري 
قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی بـه   10تکرار و  4تیمار با  5تصادفی، 

هفتگی به صـورت   38تا  27هاي آزمایشی از سن  جیره. جیره پایه بود
طول دوره آزمایش شـامل   .تغذیه آزاد در دسترس پرندگان قرار گرفت

 34-38و  29-33(اي  هفتـه  5هفته دوره عادت پذیري و دو مرحله  2
  .رکورد برداري بود) هفتگی
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  1آزمایشی  اجزاي تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذي جیره - 1جدول 

Table 1- Ingredients and nutrients composition of the experimental diet 1 
  اجزاي جیره
Diet ingredients  (%) 
 ذرت
Corn 55.00 

  سبوس گندم
Wheat bran  2.00 

 )پروتئین خام%  44( کنجاله سویا 
Soybean meal (44% crude protein) 27.25 

 4.30  روغن سویا
  کلسیم فسفات -دي 

Dicalcium phosphate 2.20 

  سنگ آهک 
Calcium carbonate 10.00 

  نمک 
salt 0.42 

  ال متیونین -دي 
DL-methionine 0.26 

  لیزین - ال 
L-lysine HCl 0.07 

  2مکمل ویتامیته 

Vitamin premix 2 0.25 

  3مکمل معدنی

Mineral premix 3  0.25 

 محاسباتی ترکیب
Calculated composition  

  )کیلو کالري بر کیلو گرم( انرژي قابل متابولیسم
Metabolizable energy (kcal/ kg) 2850 

  )%( پروتئین خام
Crude protein (%) 16.00 

  )%( کلسیم
Calcium (%) 4.38 

  )%( ترسفسفر قابل دس
Available phosphorus (%) 0.53 

  )%( سدیم
Sodium (%) 0.19 

  )%( متیونین
Methionine (%) 0.52 

  )%( سیستین+ متیونین 
Methionine + Cysteine (%) 0.80 

  )%( لیزین
Lysine (%) 0.93 

  .جیره آزمایشی تهیه شد 5ندم با سبوس گ) درصد 2و  5/1، 1، 5/0صفر، (اري سطوح مختلف پودر برگ رزمبا جایگزینی  1
 5 ،)الفا توکوفرول استات -ال-دي( E؛ ویتأمینمیکروگرم 75، ) کلسیفرول کوله( D3ویتأمینگرم؛  میلی 2,4، )رتینول( Aویتأمین : کرد  مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین می 2

 ،)اسید پانتوتنیک( B5ن ویتامیگرم؛   میلی 8، )نیاسین( B3ویتامین گرم؛  میلی 0/4 )ریبوفالوین( B2ویتامین گرم؛  میلی 5/1  ، )تیامین( B1مین ویتاگرم؛  میلی 2/2، )منآدیون( K3 گرم؛ ویتأمین میلی
گـرم؛   میلـی  15/0، )بیـوتین ( Hمیکروگـرم، ویتـامین    10 ،)سیانوکوباالمین( B12گرم، ویتامین میلی 5/0) اسید فولیک( B9گرم؛ ویتامین میلی 5/2، )پیرودکسین( B6ویتامین   گرم؛  میلی 0/35

 .گرم میلی 50  0کلراید،   کولین
 1  گـرم؛ یـد،    میلـی  3/0  ، )سـلنیت سـدیم  ( گرم؛ سلنیوم میلی 0/80 ،)سولفات منگنز( رم؛ منگنزگ میلی 0/64، )سولفات روي( روي: کرد می مکمل مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین3

  .گرم میلی 0/75، )سولفات آهن( گرم؛ آهن میلی 0/6، )سولفات مس( گرم؛ مس میلی
1 With replacing different levels (zero, 0.4, 0.8 and 1.2% ) of dired rosemary leves with wheat bran provided five experimental diets. 
2 Provides per kg of diet: vitamin A (retinol), 2.4 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 75 μg; vitamin E (DL-α-tocopheryl acetate), 5 
mg; vitamin K3 (menadione), 2.2 mg; vitamin B1 (thiamin), 1.5 mg; vitamin B2 (riboflavin), 4.0 mg; vitamin B3 (niacin), 8.0 mg; 
vitamin B5 (pantothenic acid), 35.0 mg; vitamin B6 (pyridoxine), 2.5 mg; vitamin B9 (folic acid), 0.5 mg; vitamin B12 
(cyanocobalamin), 10 μg; vitamin H2 (biotin), 0.15 mg; choline, 468.7 mg. 
3 Provides (mg/kg of diet): Mn (manganese sulphate) 80.0, Fe (iron sulphate) 75.0, Zn (zinc sulphate) 64.0, Cu (copper sulphate) 6.0, 
Se (sodium selenite) 0.3. 
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  رکورد گیري

در طول دوره آزمایش میزان تولید تخم مرغ  -عملکرد تولیدي
رکـورد بـرداري   ) تعـداد و وزن (در هر واحد آزمایشی به صورت روزانه 

روز (اي تخم مـرغ   و تولید توده) درصد(گذاري  متوسط درصد تخم. شد
هفتگـی   29-38و  34-38، 29-33براي مراحل سـنی   )گرم/ پرنده /

میزان خوراك مصرفی هر واحد آزمایشی در مراحل سنی . محاسبه شد
پرنده /روز (فوق رکورد و پس از تصحیح تلفات میزان خوراك مصرفی 

ضریب تبدیل غذایی هر واحد آزمایشی در مراحل . محاسبه شد) گرم/ 
  .مرغ تولیدي محاسبه شد سنی فوق از تقسیم خوراك مصرفی به تخم

تخـم  عـدد تخـم مـرغ از     2روزانـه   -گیري تخم مـرغ  نمونه
 38(آزمـایش   روز پایـانی  3هاي تولیدي هـر واحـد آزمایشـی در     مرغ

آوري   هـاي تولیـدي جمـع    به منظور ارزیابی کیفیت تخم مرغ )هفتگی
آوري شـده بـراي سـنجش     هـاي جمـع   درصد از تخم مـرغ  50. شدند

وزن تخـم مـرغ، وزن مخصـوص، وزن اجـزاي      هاي میانگین شاخص
هـاو و ضـخامت پوسـته بـه      ، واحـد )سـفیده، زرده، پوسـته  (تخم مرغ 

آوري شده   هاي جمع مانده تخم مرغ درصد باقی 50آزمایشگاه منتقل و 
روز به منظور بررسی کیفیـت   21درجه به مدت  4در شرایط سردخانه 

ي نگهـداري  سفیده تخم مرغ پس از سپري شـدن دوره ذخیـره سـاز   
  . شدند

به منظور تعیین نسبت اجزاي تخم پـس از   -اجزاي تخم مرغ
شکستن تخم مرغ، سفیده از زرده جدا، سپس بـا غلطانـدن زرده روي   

مرطوب آلبومن چسبیده به آن به طور کامـل زدوده و وزن  ) گاز(پارچه 
وزن پوسته پس از تمیـز کـرن محتویـات احتمـالی و     . زرده تعیین شد

بـا  سـاعت   2گراد بـه مـدت    درجه سانتی 80ن در آون ن آدخشک کر
و بـه طریـق    تعیـین گـرم   01/0ترازوي دیجیتالی با دقـت  استفاده از 

  ). 13(محاسباتی وزن سفید مشخص شد 
از دسـتگاه ارتفـاع    يسفیده ارتفاع گیريبراي اندازه -1هاو واحد

به منظـور بـرآورد    ساخت کشور آلمان)  CE 300مدل(سنج استاندارد 
اساس کار در ایـن روش تعیـین ارتفـاع سـفیده     . حد هاو استفاده شدوا

 1 معادلهتخم مرغ در محل اتصال سفیده به زرده است و با استفاده از 
  ).14(شد   واحد هاو محاسبه

  
57/7 + ارتفاع سفیده ) log × 100 = واحد هاو  – 7/1 وزن تخم ( × 
)مرغ  37/0  )  )1                     (                                            

گرم وزن مخصوص تخم مرغ عبارت است از  -وزن مخصوص
وزن  ،حجــم آناز مکعــب  متــربــه ازاي هــر ســانتیتخــم مــرغ وزن 

 )3(روش اسموندسـون و بیکـر   هـا بـا اسـتفاده از     تخم مرغمخصوص 

                                                             
1- Haugh Unit, H.U 

ها با ترازوي دیجیتالی با دقـت   به این منظور وزن تخم مرغ. تعیین شد
با استفاده از فرمـول  . گیري شدند گرم داخل و خارج از آب اندازه 01/0
  ).14(وزن ویژه محاسبه شد  2

وزن تخم مـرغ خـارج از آب    = وزن مخصوص تخم مرغ اخـتالف   ÷ 
)وزن تخم مرغ داخل و خارج از آب ) )2    (                                    

هـوایی،   کیسه(ضخامت پوسته در سه ناحیه  -ضخامت پوسته
گیـري شـد و    پس از جدا نمودن غشاءها اندازه) قطر و انتهاي نوك تیز

معدل سه ناحیه به عنوان ضخامت نهایی پوسـته در نظـر گرفتـه شـد     
)13.(  

ـ  -وزن پوسته به ازاي واحد سطح آن  وزن  سـنجش راي ب
گرم وزن پوسـته بـه ازاي هـر     از معیار میلیپوسته به ازاي واحد سطح 

ها  تخم مرغ  سطح پوسته .)17( ز سطح آن استفاده شدا مربع مترسانتی
  .شدمحاسبه  3فرمول  روشبه ) 7(کارتر با استفاده از فرمول 

تهپوسسطح   (cm2) = 9782/3 × )وزن تخم مرغ(  7056/0  )  )3(        
  

  ها آنالیز آماري داده
ـ  دسـت آمـده از آزمـایش در قالـب طـرح بلـوك کامـل        ه نتایج ب

و رویـه مـدل عمـومی     SAS2از نرم افزار آمـاري  تصادفی، با استفاده 
ها  مقایسه میانگین. )38(مورد تجزیه آماري قرار گرفتند  GLMخطی 

. انجـام شـد  ) >05/0P(با استفاده از آزمون دانکـن در سـطح احتمـال    
( پـس از تبـدیل  که به صورت نسـبی بودنـد    ها داده

100
xarcSin (

 زیـر مدل ریاضی طرح آماري به شرح  .ندمورد تجزیه آماري قرار گرفت
  . بود

Yijk = µ + αi + βj + εij )4                      (                      
 میانگین جامعه آماري،  µمقدار هر مشاهده،  Yijk در این معادله،

αi  ،اثر سطح پودر برگ رزماريβj  اثر بلوك وεijk   اثر خطاي آزمـایش
  .باشد می
  

  نتایج و بحث
اي تخـم   هاي عملکرد تولیدي شامل تولید تـوده  میانگین شاخص

مصـرف  ، )بر حسب مرغ روز(گذاري  ، درصد تخم)گرم/پرنده/روز (مرغ 
تخـم مـرغ    گـرم (غـذایی  ضـریب تبـدیل   و ) گرم/پرنده/روز (خوراك 
-38و  34-38، 29-33در مراحل سنی ) مصرف خوراك گرم/تولیدي

افـزودن پـودر بـرگ گیـاه     . گزارش شده است 2هفتگی در جدول 29
اي تخـم   هاي تولید تـوده  بر شاخص) >05/0P(داري  رزماري اثر معنی
 29-33گذاري و ضریب تبدیل غذایی در مرحله سنی  مرغ، درصد تخم

                                                             
2- SAS Institute, 2003 
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ولی در تمامی مراحل آزمـایش اثـر افـزودن    . هفتگی داشت 29-38و 
نبـود   دار خـوراك معنـی  مصرف پودر برگ گیاه رزماري بر روي میزان 

)05/0P> .(گذاري با افـزایش   اي تخم مرغ و درصد تخم میانگین توده
درصـد بـه طـور     5/1جیره تا سطح  درسطوح پودر برگ گیاه رزماري 

دار افزایش، ولی با افزایش سطح پودر برگ گیاه رزماري در جیره  معنی
برعکس ضـریب تبـدیل   . هاي فوق کاهش یافتند درصد شاخص 2به 

 5/1ودر برگ گیاه رزماري به جیره تا سـطح  غذایی با افزایش سطوح پ

 2درصد کاهش و با افزایش سطح پودر برگ گیاه رزماري به جیره بـه  
به طوري که این تغییـرات  . درصد ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت

هـاي عملکـرد تولیـدي بـین      دار در شاخص منجر به بروز تفاوت معنی
ودر برگ گیاه رزمـاري  درصد پ 5/1پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي 

و پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد و یا پرندگان تغذیه شده بـا جیـره   
  .درصد پودر برگ گیاه رزماري شد 2حاوي 

 
ره آزمایش هفتگی و کل دو 34-38هفتگی،  29- 33هاي  گذار در دوره هاي عملکرد تولیدي مرغان تخم اثر سطح پودر برگ رزماري در جیره بر میانگین شاخص -2 جدول

 1 )هفتگی 29- 38(
Table 2- Effect of dietary dried rosemary leaves level on productive performance of laying hens during periods 1(29–

33 weeks), 2 (34–38 weeks) and the whole experiment (overall: 29–38 weeks) 1 

سطح رزماري 
)درصد(  

Rosemary 
level (%) 

 

گذاري درصد تخم  
)روز/ پرنده/ درصد(   

Rate of lay 
 (%/hen/d) 

 

  اي تخم مرغ تولید توده
)روز/ پرنده/ گرم(  

Egg mass 
 (g /hen/d) 

 

 خوراك مصرفی 
)روز/ پرنده/ گرم(  

Feed intake  
(g /hen/d) 

 

 ضریب تبدیل غذایی 
)گرم/ گرم(  

FCR 
 (feed intake/egg 

mass) 
29-

33W 
34-

38W Overall  29-
33W 

34-
38W Overall  29-

33W 
34-

38W Overall  29-
33W 

34-
38W Overall 

0.0  68.29b 89.43  78.86b    37.46b 52.81  45.14b    67.64 99.13 83.38    1.83a  1.88  1.85  
0.5  73.79ab 85.10  79.44ab    40.88ab 50.95  45.92ab    69.19 99.66 84.43    1.72ab  1.99  1.87  
1.0  75.06ab 90.40  82.73ab    42.64ab 54.81  48.73ab    72.60 102.83 78.72    1.71ab  1.89  1.81  
1.5  76.70a 91.75  84.23a    43.52a 55.73  49.63a    69.57 102.38 85.98    1.61b  1.85  1.74  
2.0  66.28b 86.85  76.56b    37.19b 52.33  44.76b    69.17 100.23 84.70    1.88a  1.95  1.91  
SEM  2.09 2.61  1.88    1.76 2.58  1.33    1.66 1.83 1.54    0.07  0.09  0.06  
P-Value  0.04 0.65  0.03    0.05 0.59  0.05    0.36 0.53 0.36    0.05  0.72  0.38  

 ).P>05/0(باشند  دار می هاي داراي حروف متفاوت داراي اختالف معنی در هر ستون میانگین 1
1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
) 31( و همکـاران  اکاكنتایج  بااین مطالعه دست آمده از ه نتایج ب

و عصـاره   دارویـی  گیاهـان  که نشان دادند )18(و هرناندز و همکاران 
ـ میزان مصرف خوراك  برا آنه همچنـین   .مشـابه بـود   ،ندارنـد  ثیريأت

ـ    ) 11( و همکارانکراس  ه گیاهـان دارویـی   گـزارش کردنـد کـه تغذی
هاي استخراج  و اسانس) مرزنجوش، پونه، رزماري، بومادران و آویشن(

هـاي   درصد باعث بهبود شـاخص  1و  1/0شده از آنها در غلظت هاي 
بهبـود   .مطابقـت دارد  ،شود هاي گوشتی می عملکرد تولیدي در جوجه

به  در اثر افزودن پودر برگ گیاه رزماريهاي عملکرد تولیدي  شاخص
 یاه دارویی مورد نظر بـه واسـطه  تواند به این دلیل باشد که، گیره میج
ـودن   دارا بــر روي بیــوتیکی آنتـی  خاصــیتترکیبــات ضـد میکروبــی و  ب

، همچنـین بـه   )29(تـأثیر گذاشـته   مضر دستگاه گوارش  هايباکتري
 قابلیـت بهبود  هاي گوارشی باعث ترشح صفرا و آنزیمتحریک  واسطه

و در نتیجـه باعـث   ) 39و  34(ز مواد مغذي وري ا هضم خوراك و بهره
گیاهان دارویی به دلیل . شده استهاي عملکرد تولیدي  شاخص بهبود

هـاي گوارشـی و    داشتن خواصی مانند تحریک ترشـح صـفرا و آنـزیم   
خاصیت ضد میکروبی موجب بهبود وضعیت و عملکرد دستگاه گوارش 

مثبتی بـر فلـور   هاي ضروري رزماري تأثیر  روغن ).25و  18(شوند  می

جـامروز و  ) 18(اي دارنـد   میکروبی روده طیور و حیوانـات تـک معـده   
در  هـاي گیـاهی   عصـاره گزارش کردند که اسـتفاده از  ) 21(همکاران 

 اشریشیاکلی و کلستریدیومگذار موجب کاهش جمعیت  جیره مرغ تخم
نشـان دادنـد کـه    ) 18(انـدز و همکـاران   نهر .شود دستگاه گوارش می

هاي گیاهان درمنه، آویشـن و رزمـاري باعـث رشـد      ز عصارهاستفاده ا
اي، قابلیت هضم نشاسته و قابلیت اسـتفاده   تر، بهبود هضم روده سریع

  .شود هاي گوشتی می هاي غذایی در جوجه خشک جیره  از ماده
 1، 5/0صفر، (اثر افزدودن سطوح مختلف پودر برگ گیاه رزماري 

زرده، سفیده (خم مرغ و اجزاي آن به جیره بر وزن ت) درصد 2و  5/1، 
هفتگـی در   38روز پایـانی سـن    3هاي تولیدي  در تخم مرغ) و پوسته
نتایج گزارش شده در ایـن جـدول نشـان    . گزارش شده است 3جدول 

دار  دهد که افزودن پودر برگ گیـاه رزمـاري بـه جیـره اثـر معنـی       می
)05/0P< ( ـ . هفتگی داشته است 38بر وزن تخم مرغ در سن انگین می

درصـد   5/1و  1وزن تخم مرغ در پرندگان تغذیه شده با جیره حـاوي  
دار بیشتر از پرندگان تغذیه شده با  پودر برگ گیاه رزماري به طور معنی
مین بهتر احتیاجـات  أتواند منتج از ت جیره شاهد بود که این موضوع می

 وري از مـواد مغـذي جیـره    هضم و بهـره  قابلیتبهبود پرندگان در اثر 



  651 ...    تأثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماري

بهبود عملکرد تولیدي منتج از افزودن پـودر  . باشد )39و  34(مصرفی 
نیز این موضـوع را  ) 2نتایج گزارش شده در جدول (برگ گیاه رزماري 

  . کند تأیید می

 
 

 1 آزمایشروز پایانی  3هاي تولیدي  اثر سطح پودر برگ رزماري در جیره بر میانگین وزن و وزن نسبی اجزاي تخم مرغ -3 جدول
Table 3- Effect of dietary dried rosemary leaves level on egg weight and egg portion relative weight that produced during the last 3 

day of experiment1 
)درصد(سطح رزماري   

Rosemary level 
(%) 

)گرم(مرغ  وزن تخم   
Egg weight (g) 

)مرغ گرم تخم 100 در گرم(سفیده   
Albumen (g/100 g egg) 

گرم  100 در گرم(زرده 
)مرغ تخم  

Yolk (g/100 g egg) 

گرم  100 در گرم(پوسته 
)مرغ تخم  

Shell (g/100 g egg) 
0.0  58.44b 34.47 16.10  5.57  
0.5  59.81a 35.50 16.51  5.65  
1.0  61.79a 35.97 16.77  5.78  
1.5  61.52a 35.65 16.51  5.51  
2.0  60.95ab 35.01 16.70  5.39  
SEM  1.59 0.57 0.21  0.16  
P-Value  0.05 0.42 0.27  0.51  

 ).P>05/0(باشند  دار می هاي داراي حروف متفاوت، داراي اختالف معنی در هر ستون میانگین 1
1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
 1، 5/0صفر، (ودر برگ گیاه رزماري اثر افزدودن سطوح مختلف پ

هاي ارزیـابی کیفـی تخـم مـرغ      به جیره بر شاخص) درصد 2و  5/1، 
ضـخامت پوسـته و شـاخص وزن     و شامل وزن مخصوص، واحـد هـا  

متر مربع  گرم پوسته به ازاي سانتی میلی(پوسته به ازاي واحد سطح آن 
هفتگـی   38روز پایانی سـن   3لیدي هاي تو در تخم مرغ) سطح پوسته

طور که نتـایج گـزارش شـده در     همان. گزارش شده است 4در جدول 
دهد اثـر افـزودن پـودر بـرگ گیـاه رزمـاري بـر         این جدول نشان می

هاي کیفی تخم مرغ همچون واحد هاو، وزن مخصوص تخـم   شاخص
دار  مرغ، ضخامت پوسته و وزن پوسته به ازاي واحـد سـطح آن معنـی   

اگر چه با افزایش سطح پودر برگ گیاه رزمـاري وزن پوسـته بـه    نشد 
افزودن پودر برگ گیاه رزماري به . ازاي واحد سطح آن افزایش داشت

در تخـم  ) >05/0P(دار  جیره باعث افزایش واحد هـاو بـه طـور معنـی    
هـاي   میانگین واحـد هـاو در تخـم مـرغ    . هاي ذخیره شده گردید مرغ

هاي حاوي پودر برگ  تغذیه شده با جیره ذخیره شده حاصل از پرندگان
هاي حاصل از پرندگان تغذیه شـده بـا    رزماري در مقایسه با تخم مرغ

جیره شاهد بیشتر بود و این اختالف بین پرندگان تغذیه شده با جیـره  
درصد پودر برگ گیاه رزماري و پرندگان تغذیه شده با جیـره   1حاوي 

  .دار بود شاهد معنی
 

  1 آزمایشروز پایانی  3هاي تولیدي  هاي کیفی تخم مرغ طح پودر برگ رزماري بر شاخصاثر س -4 جدول
Table 4- Effect of dietary dried rosemary leaves level on egg qualitative traits that produced during the last 3 day of experiment 1 

)درصد(سطح رزماري   
Rosemary level (%) 

پوسته  استحکام  
)متر مربع سانتی/ گرم میلی(  

Specific shell weight 
(mg/cm2) 

 وزن مخصوص 
)متر مکعب سانتی/ گرم(  

Specific gravity  
(g/cm3) 

 ضخامت پوسته 
)متر میلی(  

Shell thickness 
(mm) 

1واحد هاو  
Haugh unit2 

Fresh egg  Stored egg  
0.0 78.84  1.055 0.39  87.41  44.00b  
0.5 78.78  1.056 0.38  88.37  48.09ab  
1.0 80.57  1.055 0.39  85.93  55.51a  
1.5 79.00  1.054 0.38  86.11  50.06ab  
2.0 80.36  1.053 0.39  86.22  48.11ab  
SEM 2.48  0.004 0.02  3.09  5.07  
P-Value 0.36  0.83 0.54  0.45  0.04  

 ).P>05/0(باشند  دار می اختالف معنیهاي داراي حروف متفاوت، داراي  در هر ستون میانگین 1
1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
اي از ترکیبـات مختلـف فنلـی مثـل      رزماري حاوي طیف گسترده

اسـید  . اسید کارنوسیک، کارنوسول، رسمانول و اپـی رسـمانول اسـت   
، 12( باشـد  رزماري مـی  در ترین آنتی اکسیدان موجود کارنوسیک فعال

که داراي فعالیت آنتی اکسیدانی حدود سـه برابـر بیشـتر از     )37و  32
ــه و     ــوئن بوتیل ــی تول ــتر از هیدروکس ــر بیش ــت براب ــل و هف کارنوس

انتقال مواد مغذي از جیره به تخم مرغ ). 37(هیدروکسی انوسیل است 
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ان در تخـم  توان مقدار مواد آنتی اکسـید  بنابراین می ،امکان پذیر است
 گذار افـزایش داد  مرغ را با افزودن مواد حاوي آن به جیره مرغان تخم

گزارشات متعددي در مـورد افـزایش ثبـات اکسـیداتیو      ).35و  16، 9(
هـاي طبیعـی مثـل     هاي تخم مرغ با استفاده از آنتـی اکسـیدان   چربی

لذا حفظ کیفیت سفیده تخم مرغ یا به  )27و  9(وجود دارد  Eویتامین 
هـاي ذخیـره شـده     ارت دیگر باالتر بودن واحد هـاو در تخـم مـرغ   عب

هاي حاوي پـودر بـرگ رزمـاري     حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیره
ـ   .اکسیدانی ترکیبات رزماري باشد تواند در اثر خواص آنتی می ه نتـایج ب

مطابقت دارد ایشان ) 41(دست آمده با گزارش یایسل بک و همکاران 
گـذار   هاي تخم ن عصاره رزماري به جیره بلدرچینگزارش کردند افزود

 .دار شد موجب بهبود کیفیت سفیده تخم به طوري معنی
  

 کلی  گیري نتیجه

این آزمایش نشان داد که استفاده از پودر بـرگ  به طور کلی نتایج 
گذار داراي اثـرات مثبتـی بـر     غذایی مرغان تخم  گیاه رزماري در جیره

برخی از صفات کیفی، محافظت از تخم هاي عملکرد تولیدي،  شاخص
مرغ در برابر صـدمات اکسـیداتیو در طـول زمـان نگهـداري و حفـظ       

 .سازي است کیفیت آلبومین در جریان ذخیره
  

  سپاسگزاري
لفین از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و ؤبدین وسیله م

معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزي که امکان اجراي این پـژوهش را  
  .نمایند هم نمودند، قدردانی میفرا
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Introduction Supplementation of poultry diets with antioxidant substances seems to be an efficient means 

for improving the oxidative stability of poultry products. The most important sources of natural antioxidants are 
plants. The poultry performance parameters generally and positively are affected by the addition of 
aromatic herbs and their extracts into diets. Rosemary (Rosmarinus officinalis L.), which is herb of the 
Labiatae family, have been recognized as the plants with the highest antioxidative activity by many authors. The 
substances associated with the antioxidant activity of rosemary are the phenolic diterpenes, such as carnasol, 
rosmanol, 7-methylepirosmanol, isorosmanol and carnosic acid. This study examined the effects of dietary 
supplemented with different levels of dried rosemary leaves on laying hen performance and egg quality in fresh 
and storage periods. 

Materials and methods A total of 200 Hy-Line W36 laying hen aged 26 weeks were housed in cages and 
randomly allocated to 5 treatment groups each containing 40 birds. Each group was divided into 4 replicates. The 
birds were kept in the laying cages (48.5 cm wide, 45 cm deep, 44 cm high in front and 38 cm high in the rear, 
436 cm2 per each one), and housed there along the experimental period. Feed and water were provided ad 
libitum. The hens received a basal diet (maize and soya bean based; 16.00% crude protein; 2850 kcal/kg ME) 
that was formulated to meet the hy-line W36 (2014) requirements recommended for nutrients. The diet did not 
contain any antibiotics and coccidiostats or growth promoters. Treatments were included 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 
percent of dried rosemary leaves in basal diet.  Experiment was designed in a Completely Randomized Design 
Block with 5 treatments, 4 replicates/ treatment with 10 hens in each replicate, from 29 until 38 weeks of age. 
Eggs were collected daily and weighed and egg production was calculated on a bird–day basis. Mortality was 
recorded as it occurred. Feed intake was recorded weekly and calculated as g/hen/d. The value of feed efficiency 
was calculated as kg feed per kg egg. Twenty four eggs were collected from each group (6 eggs from each 
replicate) at last 3 day of the experimental period to determine egg quality parameters. Egg quality analyses were 
done within 24 h of the eggs being collected and after 21d storage period. Egg shell thickness was measured with 
an egg shell thickness gauge, the egg weight in and out water, the albumen height, the yolk, albumen and shell 
weight were determined. By using these values, the Haugh units, egg portion (yolk, albumen and shell) relative 
weight, shell weight per shell unit area and egg specific gravity were calculated. 

Results and Discussion The results showed dietary supplemented with different levels of dried rosemary 
have significantly effects on some parameters of performance and egg traits in laying hens (p<0.05). Significant 
differences in egg production were observed among the groups in the present study. The egg production 
significantly increased and feed conversion ratio significantly decreased in the birds fed on diets supplemented 
by 1.5% rosemary dried leaves in comparison to control group, but with increasing levels of dried leaves of 
rosemary in the diet to 2% the performance indicators decreased. Feed intake was not significantly changed by 
the dietary treatment.The average weight of the eggs in birds fed a diet containing 1 and 1.5 percent dried 
rosemary leaves was significantly more than birds fed the control diet. This could lead to better meet the needs 
of birds because of improved digestibility and utilization of dietary nutrients being consumed. The effect of 
adding dried rosemary leaves on the egg quality parameters such as Haugh unit, egg specific gravity, shell 
thickness and shell weight per unit area are not significant. The Hugh unit of eggs, which have been stored for 21 
days at 4 C, was higher in birds fed diets containing dried rosemary leaves.  

Conclusion The highest rate of egg production (%) and egg mass (g/ b/ d) and the lowest feed conversion 
(g/g) were observed in birds fed diets containing 1.5 % dried rosemary leaves and the highest egg weight, were 
observed  in birds fed diets containing 1 % dried rosemary leaves. Overall addition of dried rosemary leaves in 
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the diet of laying hens lead to improve performance, egg traits and maintaining egg quality during storage. 
  
Keywords: Egg quality, Laying hens, Performance, Rosemary. 


