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 چکیده

خم گذار هاي ت  مرغ و ریخت شناسی تخمدان مرغ اسانس گیاه دارویی رازیانه بر عملکرد تولیدي، خصوصیات کیفی تخم تأثیر آزمایشی جهت بررسی

قطعه  8تکرار و  5تیمار و  4هفتگی در قالب طرح کامال تصادفی با  30پرنده در سن 160هفته انجام شد. در این آزمایش از  10هاي الین به مدت  سویه

گرم در کیلوگرم اسانس رازیانه بود. فاکتورهاي  میلی 600و  400، 200کرار استفاده شد. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون افزودنی) و سطوح مرغ در هر ت

مرغ به صورت روزانه و خوراك مصرفی و ضریب تبدیل خوراك به صورت هفتگـی محاسـبه   مرغ و میانگین وزن تخمعملکردي شامل درصد تولید تخم

پرنـده جهـت بررسـی ریخـت شناسـی       2گیري شد. در انتهاي دوره آزمایش از هر تکـرار  مرغ نیز به صورت هفتگی اندازهخصوصیات کیفی تخم گردید.

 400و  200 مرغ نداشت. سـطوح داري بر درصد تولید تخممعنی تأثیرسطوح مختلف اسانس رازیانه  تخمدان به صورت تصادفی انتخاب و کشتار گردید.

داري بـر مصـرف   معنی تأثیر. سطوح مختلف اسانس رازیانه )P>05/0(مرغ را نشان داد دار وزن تخمرازیانه افزایش معنی اسانس در کیلوگرم میلی گرم

خصوصـیات پوسـته تخـم مـرغ شـد       دار بـر معنـی  تـأثیر دار رنـگ زرده و  اما سبب افـزایش معنـی   )P<05/0(خوراك و ضریب تبدیل خوراك نداشت 

)05/0<P(. گرم در کیلـوگرم  میلی 200نداشت. هرچند سطح  داري بر وزن نسبی تخمدان، اویدوکت و وزن استرومامعنی تأثیرنین اعمال تیمارها همچ

مرغ را افزایش دهد که افزودن اسانس رازیانه،  وزن تخم. نتایج نشان می)P>05/0(هاي زرد بزرگ داشت داري بر وزن فولیکولاسانس رازیانه اثرمعنی

  هاي زرد بزرگ دارد.معنی داري بر فولیکول تأثیرمرغ و رنگ زرده را بهبود بخشیده و صوصیات پوسته تخمو خ

  

  .مرغ، ریخت شناسی تخمداناسانس رازیانه، عملکرد تولیدي، خصوصیات کیفی تخم واژگان کلیدي:

  

     4 3 2 1 مقدمه

هاي گیاهان دارویی جهت بهبود عملکـرد و پاسـخ ایمنـی     اسانس

). بـا ایـن حـال اثـرات     6( ندگان اخیرا مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  پر

مـرغ در مطالعـات    تخـم  یفـی ک یاتخصوصـ اسانس گیاهان دارویـی بر 
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گیاه رازیانه، گیاهی افراشته و دایمی (گیاهی  گزارش شده است. اندکی

پراکندگی باشد.  متر می 8/1تا 1به ندرت یک ساله) به ارتفاع  دوساله و

هناوري از اروپا مخصوصـا منطقـه مدیترانـه تـا آسـیا و      پ منطقه درآن 

است. عمده تـرین ترکیـب تشـکیل دهنـده اسـانس در شـرایط       ایران 

درصد از اسانس رازیانه) مـی باشـد    73/62تا  89/47(  5مختلف، آنتول

). در طب سنتی دانه رازیانه به عنـوان نیـرو دهنـده، مقـوي معـده،      1(

و زیـاد کننـده ترشـح شـیر شـناخته       اشتهاآور، ضد اسپاسم، آرام کننده

هاي شبه استروژن وپروژسترون  ). رازیانه سرشار از هورمون9شود ( می

بوده و تحقیقات نشان داده که تداوم و شدت انقباضات رحم مـوش در  

هـاي   ). هورمـون 9کنـد (  اثر مصرف اسانس رازیانـه کـاهش پیـدا مـی    

لیسـم کلسـیم در   در تنظیم متابو وکار استروئیدي از طریق چندین ساز

). با توجه به مطالب ارایـه شـده   7( باشند گذار درگیر می مرغ هاي تخم

                                                             
5- anethole 
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  141      ...تأثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدي

گذاري و کیفیت تخم مرغ  رسد اسانس رازیانه بتواند بر تخم به نظر می

تولیـد مثلـی اثرگـذار باشـد. هـدف از آزمـایش         تولیدي به عنوان رویه

ولیدي و سطوح مختلف اسانس رازیانه بر عملکرد تتأثیر حاضر بررسی 

  باشد. گذار می مرغ در مرغ تخم خواص کیفی تخم

  

  هامواد و روش

، W-36مــرغ تخمگــذار لگهــورن قطعــه  160از  در ایــن تحقیــق

گـرم   1300±400هفتگی با میـانگین وزن   30الین در سن  هاي سویه

هفتــه  8هفتــه عــادت پــذیري و  2کــه شــامل  هفتــه 10بــه مــدت 

در قالـب طـرح کـامال    آزمـایش   اسـتفاده شـد. ایـن    برداري بود، نمونه

مـرغ در هـر تکـرار بـه انجـام       قطعـه  8تکرار و  5 یمار،ت 4با  یتصادف

رسید. تیمارهاي آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون اسـانس رازیانـه) و   

میلی گرم در کیلوگرم اسانس رازیانه  600، 400، 200هاي حاوي  جیره

م شـدند. اسـانس   بود که از نظر انرژي و پروتئین بصورت یکسان تنظی

مورد نظر از شرکت باریج اسانس کاشان تهیه و به بخش روغن جیـره  

اضافه شد. در طی دوره آزمایش پرندگان بـه طـور آزاد بـه آب و غـذا     

، در دو ردیـف و  طبقاتیبه صورت  قفس ها در سالن دسترسی داشتند.

(هر دو قفس کنار هم به عنوان یک تکرار در نظـر   مرغ 4در هر قفس 

واتـی   60هـاي  قرار داشتند. روشنایی سالن با کمک المـپ  ه شد)گرفت

سـاعت در روز بـود.    16تنگستن صورت گرفت و طول دوره روشنایی 

بـار بـه    دوخـوراك روزي   و صورت نـاودانی  بهها آبخوري و دانخوري

شد. دمـاي سـالن بـین    توزیع  هادر دانخوري هاصورت دستی بین مرغ

ها هر روز بـه هنگـام   مرغنوسان بود. تخمگراد در درجه سانتی 20-17

  شدند.وري میآغروب جمع

جیره شاهد با توجه به مقدار انرژي و پروتئین مـورد نیـاز در پیـک    

 هـاي  تولید و بر اساس احتیاجات توصیه شده در راهنماي تغذیـه مـرغ  

نشان داده  1در جدول  آنترکیب  تخمگذار الین در نظر گرفته شد که

مـرغ و  هاي عملکردي شامل درصـد تولیـد تخـم   جه فرآسن شده است.

مرغ، خوراك مصرفی و ضریب تبـدیل خـوراك بـه    میانگین وزن تخم

ــراي محاســبه   ــد. ب هــاي فرآســنجه صــورت هفتگــی محاســبه گردی

  ) استفاده شد:12عملکردي از فرمول هاي زیر (

  

  درصد تولید

 Pd = ( Te/n ) ×100 

Pdدرصد تولید روزانه :  

Teرغ هر واحد آزمایشی  : تعداد تخم م 

nتعداد مرغ هر واحد آزمایشی :  

  

  وزن تخم مرغ

هاي هر واحد آزمایشی بطور روزانه و در پایـان هـر    وزن تخم مرغ

  روز با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
EW = (EWT/n) 

EWمیانگین وزن تخم مرغ روزانه :  

EWTوزن کل تخم مرغ تولیدي هر واحد آزمایشی :  

nخم مرغ تولیدي هر واحد آزمایشی: تعداد ت  

  

  ضریب تبدیل خوراك 

محاسبه ضریب تبدیل خوراك با توجه به توده تخم مـرغ تولیـدي   

و خوراك مصرفی هر واحد آزمایشی در هر روز بصـورت فرمـول زیـر    

محاسبه شد و در پایان هفته بصورت میانگین هفتگی ثبت گردید و در 

هر واحد آزمایشـی محاسـبه    پایان دوره ضریب تبدیل غذایی کل دوره

  شد.
FCR = FI/Em 

FCRضریب تبدیل خوراك هر واحد آزمایشی :  

FIمصرف خوراك هر واحد آزمایشی :  

Em   توده تخم مرغ هر واحد آزمایشی (درصد تولید ضـربدر میـانگین :

  وزن تخم مرغ تقسیم بر صد)

 هفتـه  هـر  شیآزما یط مرغ تخمی فیک اتیخصوصی بررس جهت

 مـرغ  تخـم  عدد 2 تعدادي ریگ نمونه هر در و گرفت امانجي ریگ نمونه

هـا بـه آزمایشـگاه     گذاري نمونـه  . پس از شمارهشد انتخاب تکرار هر از

گیـري و   منتقل و ابتدا طول و عرض تخم مرغ بوسیله کـولیس انـدازه  

گرم توزین و سپس بر روي سطح 01/0پس از آن با ترازوي دیجیتالی 

. براي تعیین شدي ریگ اندازه نظر وردمي پارامترها وپتریدیش شکسته 

و سـپس   شـد کیفیت سفیده از دستگاهی به نام ارتفاع سـنج اسـتفاده   

  ) محاسبه شد:12واحد هاو از طریق فرمول زیر (

              )W0.377 /1 – 57/7 H+ (log 100  =HU  

HUواحد هاو :  

 W(گرم) وزن تخم مرغ :  

 H(میلی متر) ارتفاع سفیده :  

از دستگاه مقاومت سنج اسـتفاده شـد    پوستهیین مقاومت براي تع 

براي انـداره گیـري   مترمکعب می باشد. که واحد آن کیلوگرم بر سانتی

ضخامت پوسته، قسمتی از پوسته نزدیـک بـه پهنـاي تخـم مـرغ بـه       

 001/0بـا دقـت    همراه الیه هاي آن با استفاده از دسـتگاه میکرومتـر  

اندازه گیري رنگ زرده تخـم مـرغ   میلی متر تعیین ضخامت شد. براي 

 رنگ بندي شده اند، استفاده شد. 15تا  1از شابلن هاي رنگی که از 

گیري خصوصیات تولیدمثلی، از هر تکرار  به منظور بررسی و اندازه

کشـتار شـد و سـپس     و قطعـه مـرغ انتخـاب    دوبه صـورت تصـادفی   

محتویــات حفــره شــکمی از جملــه تخمــدان، اویــدوکت و اســتروما و 

بـه  و وزن این قسـمت هـا ثبـت شـد.      ها بیرون کشیده شدند فولیکول

وسـیله   هـا بـه   فولیکـول  هاي تخمدان ابتدا قطر منظور بررسی فولیکول

هـا کـه    بدین صورت که آن دسته از فولیکول ،کولیس اندازه گیري شد
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هاي زرد بزرگ نامیـده   متر بودند، فولیکول میلی 10داراي قطر باالتر از 

هـا، وزن کـل و    اولـین فولیکـول زرد بـزرگ، تعـداد آن     که وزن شدند

هـا کـه داراي    گیري شد.آن دسته از فولیکول ها اندازه میانگین وزن آن

 هـایی کـه   هاي زرد کوچک و آن متر بودند، فولیکول میلی 10تا  5قطر 

و  هاي سـفید نامیـده شـده    متر بودند فولیکول میلی 5 کمتر از شانقطر

ریـزي   هـاي تخمـک  تعداد فولیکول نهایت. در ها محاسبه شد تعداد آن

  .)24( بررسی شد

داده هاي حاصل از آزمایش در قالـب طـرح کـامال تصـادفی بـا       

) مـورد آنـالیز قـرار گرفتنـد و     SAS )25استفاده از نـرم افـزار آمـاري    

 معنـی داري  سطح در دانکني ا دامنه چند آزمون با ها نیانگیم سهیمقا

 .رفتیپذ صورت درصد 5
 

 یج و بحثنتا

  صفات تولیدي و عملکردي

  خوراك مصرفی

هـاي   نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف اسـانس رازیانـه در دوره  

آورده شـده اسـت. در    2مختلف بر مصرف خـوراك روزانـه در جـدول    

-هاي مختلف آزمایش، سطوح مختلف اسانس رازیانه تأثیر معنـی هفته

اما به لحاظ عددي  ) <05/0P(داري بر مصرف خوراك روزانه نداشتند 

-میلـی  400در دو هفته اول و دو هفته آخر آزمایش تیمارهاي شاهد و 

گرم در کیلوگرم اسانس باالترین مصرف خوراك را نشان دادند. در دو 

گرم در کیلوگرم اسانس و در دو هفته سـوم  میلی 400هفته دوم سطح 

اك را گرم در کیلوگرم اسانس رازیانه بیشترین مصـرف خـور  میلی 200

. در کل دوره آزمایش اعمال تیمارهـا باعـث   ) <05/0P(در پی داشتند 

. امـا سـطوح   ) <05/0P(داري در مصرف خـوراك نشـد   اختالف معنی

گرم در کیلـوگرم اسـانس رازیانـه بیشـترین مصـرف      میلی 400و  200

 خوراك را داشتند.

گـرم   میلـی  40) بـا افـزودن   8) و وکیلـی ( 6نسیمی و همکـاران ( 

گذار افزایشـی را در مصـرف    جیره مرغ تخمدر کیلوگرم رازیانه عصاره 

دار نبود. نصیراالسالمی و ترکـی   خوراك مشاهده کردند که البته معنی

گرم در کیلـوگرم بـه    میلی 350) با افزودن اسانس رازیانه به مقدار 23(

داري را بـر مصـرف خـوراك مشـاهده     جیره مرغ تخم گذار تأثیر معنی

 نکردند. 

 

  گذار ( بر حسب درصد)در پیک تولید مرغ تخم جیره هاي غذاییشیمیایی ترکیبات دهنده و اجزاي تشکیل - 1لجدو

 جیره شاهد مواد خوراکی

 1/63 ذرت

 CP( 5/21 -43کنجاله سویا (

 49/1 پودر ماهی

 64/2 روغن آفتابگردان

 45/1 دي کلسیم فسفات

 5/4 پودر صدف

 37/0 نمک

 25/0 1مکمل معدنی

 25/0 2مکمل ویتامینه

 13/0 متیونین -دي ال

 32/4 آهک

 ترکیب شیمیایی

 kcal/kg( 2870انرژي متابولیسمی (

 50/15 پروتئین خام 

 4/0 متیونین 

 91/0 لیزین 

 81/3 کلسیم 

 42/0 فسفر قابل دسترس 

 35/5 چربی خام 

 18/0 سدیم 

- میلی 10گرم، مس میلی 60گرم، روي میلی 25گرم، آهن میلی 100باشد: منگنز ص زیر میهر کیلوگرم از مکمل معدنی حاوي مقادیر خال - 1

  گرممیلی 2/0میلی گرم، سلنیم  1/0گرم، کبالت میلی 5/0گرم، ید 

  B2م، ویتامین گرمیلی B1  4المللی، ویتامینواحد بین A 15000باشد: ویتامین هر کیلوگرم از مکمل ویتامینه حاوي مقادیر خالص زیر می - 2

میلی  20میلی گرم، نیاسین  2میلی گرم، اسید فولیک  15گرم، اسید پانتوتنیک میلیB12  25گرم، ویتامینمیلی B6  6گرم ، ویتامین میلی10

  گرم.یلیم 400گرم ، کولین میلی K3  5گرم، ویتامین میلی E   15گرم، ، ویتامینمیلی D3  3000میلی گرم، ویتامین  10گرم، بیوتین 
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  )روز(گرم/گذار مرغ تخممصرف خوراك  سطوح مختلف اسانس رازیانه بر تأثیر -2جدول 

   دوره (هفته)    

 32-39 38-39 36-37 34-35 32-33   گرم در کیلوگرم)سطح اسانس رازیانه (میلی

0   82/105 19/100 40/98 13/97 40/100 

200   55/104 40/100 55/101 69/95 00/101 

400   39/105 87/103 47/96 03/97 27/101 

600   53/103 40/103 26/94  85/90 81/97 

SEM  24/2 30/1 80/1 04/2 95/1 

P value  97/0 46/0 33/0 48/0 31/0 

 روز بوده است. 210سن مرغان در ابتداي دوره 

 
  گذار (روز/ مرغ)مرغ مرغ تخمتأثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر درصد تولید تخم -3جدول 

      (هفته) دوره        

 32-39 38-39 36-37 34-35 32-33    گرم در کیلوگرم)اسانس رازیانه (میلی

0    17/85 b 00/90 c 21/88 a 35/85  18/87  

200     92/88 ab 71/90 bc 34/87 a 61/89  15/89  

400     50/92 a 39/93 ab 96/81 b 50/87  83/88  

600     07/91 a 75/93 a 39/83 b 50/87  92/88  

SEM   28/2  68/1  33/2  38/2  24/2  

P value   001/0  01/0  003/0  21/0  15/0  

  .  )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند 

  روز بوده است. 210سن مرغان در ابتداي دوره 

  

نـد  ) نشـان داد 2) و شهریار و همکـاران ( 15ال دیک و همکاران (

که افزودن دانه رازیانه به جیـره جوجـه گوشـتی تـأثیري بـر مصـرف       

 خوراك نداشت.

  

   درصد تولید

هـاي  سطوح مختلف اسـانس رازیانـه در دوره   تأثیرنتایج حاصل از 

آورده شـده اسـت. در    3مختلف بر درصد تولید تخـم مـرغ در جـدول    

و  400هفته اول و دو هفته دوم آزمـایش تیمارهـاي حـاوي سـطوح     2

داري را در درصـد تولیـد   گرم اسانس رازیانه افـزایش معنـی   میلی 600

. دو هفتـه  ) >05/0P(تخم مرغ نسبت به سایر تیمارهـا نشـان دادنـد    

سوم سطوحی بیشترین تولید تخم مرغ را داشتند کـه کمتـرین سـطح    

. در دو هفتـه آخـر تفـاوتی    ) >05/0P(اسانس را دریافت نموده بودنـد  

. بـا توجـه بـه میـانگین کـل دوره،      ) <05/0P( بین تیمارها دیده نشـد 

افزودن سطوح مختلف اسانس رازیانه به جیره، اگرچه نسبت به شـاهد  

عددي باالتر بودندکـه در  داري را نشان ندادند اما از لحاظ  تفاوت معنی

گرم در کیلـوگرم اسـانس، بهتـرین    میلی 200بین سطوح رازیانه سطح 

  .) <05/0P( درصد تولید را نشان داد

) 6نتایج بدست آمده در این مطالعه با نتایج نسـیمی و همکـاران (  

گرم در کیلوگرم عصاره رازیانه استفاده نمودند مطابقـت   میلی 40که از 

گرم در کیلوگرم عصاره  میلی 40) با استفاده از 8دارد. همچنین وکیلی (

 رازیانه و همچنین استفاده از این مقدار عصاره به همـراه کتـان نتـایج   

) بـا اسـتفاده از   23مشابهی را گزارش کردند. نصیراالسالمی و ترکی (

گرم در کیلوگرم اسانس رازیانه در جیره مرغ تخم گذار نتایج  میلی 350

گـرم   1) بـا افـزودن   10مشابهی را گزارش کردند. عبداهللا و همکاران (

و  2( رازیانـه رومـی)، شـنبلیله    1در کیلوگرم پودر گیاهان رازیانه، انـیس 

داري  معنـی  تـأثیر ها،  به صورت تیمارهاي مجزا و مخلوط این 3دارچین

مرغ مشاهده کردند. رازیانه داراي دي آنتول اسـت   در درصد تولید تخم

که از لحاظ ساختمان و فعالیت مشابه ماده استروژنیک استیل بسترول 

) تجـویز اسـتروژن باعـث    16هـاي ال قلیـد (  ). طبق یافته5می باشد (

روژن خون شده و لـذا مقـادیر زیـاد اسـتروژن در پالسـما      افزایش است

ها، تحریک مواد پروتئینـی و چربـی زرده در کبـد     باعث رشد استخوان

شود که در کل می تواند باعث افزایش درصـد   (افزایش اندازه کبد) می

  ). P>05/0تولید شود (

  

  
  

                                                             
1- Pimpinella Anisum 
2- Trigonella foenum-graecum 
3- Cinnamomum verum 
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    گذار (گرم)رغ مرغ تخممتأثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر میانگین وزن تخم - 4جدول

   دوره (هفته)    

 32-39 38-39 36-37 34-35 32-33   گرم در کیلوگرم)اسانس رازیانه (میلی

0   21/56 c 20/58  a 98/57  b 95/56 b 30/57 c 

200    34/57 ab 69/58 a 96/58  a 73/58 a 39/58 a 

400    65/57 a 57/58 a 56/56  c 66/58 a 86/57 b 

600    85/56 b 06/57 b 58/56 c 46/57 b 98/56 c 

SEM  39/0  36/0  44/0  37/0  4/0  

P value  001/0  001/0  0001/0  0001/0  0001/0  

  .  )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند 

  روز بوده است 210سن مرغان در ابتداي دوره 
  

  وزن تخم مرغ

هـاي   سطوح مختلف اسانس رازیانـه در دوره  تأثیرنتایج حاصل از  

آورده شـده اسـت. در دو هفتـه     4مختلف بر وزن تخم مرغ در جـدول  

اول آزمایش، تیمارهاي حاوي سطوح مختلف اسانس رازیانه نسبت بـه  

مرغ  نشان دادند که در تیمار شاهد افزایش معنی داري را در وزن تخم

ـ میلی 400این بین سطح  میلـی گـرم در    200ر از گرم در کیلوگرم بهت

و  200. در دو هفته دوم بـین تیمارهـاي   ) >05/0P(باشد کیلوگرم می

داري گرم در کیلوگرم اسانس رازیانه و شـاهد تفـاوت معنـی   میلی 400

داري گرم در کیلوگرم کـاهش معنـی  میلی 600اما سطح  ،مشاهده نشد

در  گـرم میلـی  200. در دو هفته سـوم سـطح   ) >05/0P(را نشان داد 

داري در وزن را داشـت و باعـث افـزایش معنـی     تأثیرکیلوگرم بهترین 

اما سطوح دیگر کـاهش معنـی داري را نشـان دادنـد      ،مرغ گردیدتخم

)05/0P< (.  

گـرم در  میلـی  400و  200دو هفته پایانی تیمارهاي حاوي سطوح 

کیلوگرم اسانس رازیانه نسبت به شاهد افـزایش معنـی داري را نشـان    

. با توجه به میانگین کل دوره می توان بیان کرد کـه  ) >05/0P(دادند 

نسـبت بـه    رازیانـه   گرم در کیلوگرم اسـانس   میلی 400و  200سطوح 

مرغ نشـان دادنـد کـه در ایـن بـین      بر وزن تخمشاهد اثر معنی داري 

  .)>05/0P(گرم در کیلوگرم بهترین عملکرد را داشت میلی 200سطح 

 40) کـه از  8( ن مطالعـه بـا نتـایج وکیلـی    نتایج بدست آمده در ای

گــرم عصــاره رازیانــه و آویشــن در کیلــوگرم جیــره بــه صــورت  میلــی

گذار استفاده کردند، مطابقت داشـت.   تیمارهاي مجزا در جیره مرغ تخم

% دانـه  2/1و  8/0، 4/0) بـا اسـتفاده از   9همچنین یازرلو و همکاران (

نتایج مشابهی گزارش نمودند.  گذار ژاپنی رازیانه در جیره بلدرچین تخم

گـرم در کیلـوگرم پـودر گیاهـان      1) با افزودن 10عبداهللا و همکاران (

رازیانه، انیس (رازیانه رومی)، شنبلیله و دارچین بـه صـورت تیمارهـاي    

مرغ  داري را در وزن تخم ها افزایش معنی مجزا و همچنین مخلوط این

ن خون شده و لذا مقـادیر  مشاهده کردند. رازیانه باعث افزایش استروژ

هـا، تحریـک مـواد     زیاد اسـتروژن در پالسـما باعـث رشـد اسـتخوان     

پروتئینی و چربی زرده در کبد (افزایش انـدازه کبـد) و افـزایش انـدازه     

شود. بزرگتر شدن اویدوکت سبب فعالیت بیشتر آن بـراي   اویدوکت می

سـیم الزم  اي و کربنات کل هاي آلبومین، غشاهاي پوسته پروتئینتأمین 

شـود. سـطح بـاالي اسـتروژن در      براي تشکیل پوسته و کوتیکول می

دي هیدروکســی کولــه کلســیفرول را افــزایش  25و 1پالســما، ســنتز 

). این ترکیب سبب افزایش جـذب و ذخیـره کلسـیم بـراي     9دهد ( می

شـود. همچنـین بهبـود وزن مخصـوص      مـرغ مـی   تشکیل پوسته تخم

ان دارویی نسبت به گروه شاهد حاکی از ها در استفاده از گیاه مرغ تخم

هـاي گوارشـی    اثرات مفید این گیاهان از قبیل افـزایش ترشـح آنـزیم   

مختلف و نیز بهبود وضـعیت آنـاتومیکی روده در جـذب مـواد مغـذي      

باشد که با جذب باالي آن مقادیر بیشـتري   مختلف از جمله کلسیم می

یم  بـر وزن تخـم   مسـتق  تـأثیر کند که در کل  نیز در پوسته رسوب می

  ).7شود (مرغ میمرغ دارند و باعث افزایش وزن تخم

  

  ضریب تبدیل خوراك

هـاي   سطوح مختلف اسـانس رازیانـه در دوره   تأثیرنتایج حاصل از 

آورده شده است. افزودن  5مختلف بر ضریب تبدیل خوراك در جدول 

ـ معنی تأثیرهاي مختلف سطوح مختلف اسانس رازیانه در هفته ر داري ب

. در دو هفتـه  ) <05/0P(گذار نداشـت  ضریب تبدیل خوراك مرغ تخم

اول و دوم آزمایش همه سطوح اسانس رازیانه بهبود ضریب تبـدیل را  

گـرم  میلی 400نسبت به گروه شاهد نشان دادند که در این بین سطح 

. ) <05/0P(در کیلوگرم اسانس رازیانه بهترین ضریب تبدیل را داشت 

انی و نیـز کـل دوره آزمـایش بهتـرین ضـریب تبـدیل       در دو هفته پای

گــرم در کیلــوگرم اســانس رازیانــه بــود میلــی 200مربــوط بــه تیمــار 

)05/0P> (.  

) با افزودن عصـاره رازیانـه بـه    8) و وکیلی (6نسیمی و همکاران (

گـذار بهبـود ضـریب تبـدیل خـوراك را نشـان دادنـد.        جیره مرغ تخم

زودن اسانس رازیانه بـه جیـره مـرغ    ) با اف23نصیراالسالمی و ترکی (

 گذار نیز نتایج مشابهی را مشاهده نمودند. تخم
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 سطوح مختلف اسانس رازیانه  برضریب تبدیل خوراك در مرغ تخمگذار تأثیر – 5جدول 

   دوره (هفته)    

 32-39 38-39 36-37 34-35 32-33   گرم در کیلوگرم)(میلی اسانس رازیانه

0   24/2 92/1 93/1 96/1 01/2  

200    07/2 88/1 97/1  84/1 94/1  

400    98/1 88/1 10/2 95/1 98/1 

600    01/2 91/1 04/2  88/1 96/1 

SEM  06/0 028/0 052/0 04/0 05/0 

P value  25/0  94/0  46/0  59/0  66/0  

  روز بوده است. 210سن مرغان در ابتداي دوره 

  

هـاي   ) با افزودن دانه رازیانه به جیره جوجـه 2شهریار و همکاران (

دار ضریب تبدیل خـوراك را گـزارش کردنـد.    گوشتی بهبود غیر معنی

)، در شـرایط نرمـال و تولبـا و همکـاران     3( کالنتر نیستانکی و دخیلی

) در شرایط عادي و در شرایط تنش نشان دادند کـه افـزودن دانـه    30(

دار ضـریب  ث کـاهش معنـی  هـاي گوشـتی باعـ    رازیانه به جیره جوجه

) بیان نمودند کـه افـزودن   15تبدیل خوراك شد. ال دیک و همکاران (

هاي گوشـتی   رازیانه و همچنین انیس (رازیانه رومی) به خوراك جوجه

اما از لحاظ عددي  ،داري در ضریب تبدیل خوراك نداشت تفاوت معنی

شـد.  ها تا حدودي باعث بهبـود ضـریب تبـدیل خـوراك     استفاده از آن

) در آزمایشـی بـا افـزودن اسـانس انـیس و      14سیفتسی و همکـاران ( 

هـاي   ) با افزودن دانه انـیس بـه جیـره جوجـه    28سلطان و همکاران (

 تـأثیر گوشتی نشان دادند که ضریب تبدیل تا حدودي بهبود یافته امـا  

  دار نبود که مطابق با نتایج این پژوهش است. معنی

  

  مرغ خصوصیات کیفی تخم

سطوح مختلف اسـانس رازیانـه    تأثیرنتایج حاصل از  7و  6جداول 

دهـد.   بر صفات کیفی تخم مرغ را در طـول دوره آزمـایش نشـان مـی    

 4گـذار در   افزودن سطوح مختلف اسانس رازیانه به جیـره مـرغ تخـم   

ي بر شـاخص شـکل، واحـد هـاو، رنـگ      تأثیرهفته اول نمونه برداري 

ت. با توجه به اینکه شرایط زرده، مقاومت، ضخامت و وزن پوسته نداش

دار  هفتـه دوم اختالفـات معنـی    4تا انتهاي آزمایش یکسان بوده و در 

بـر   تـوان زمـان   مـی  و هاي مختلف مشاهده گردید بیشتري در شاخص

هاي ضروري موجـود در اسـانس رازیانـه را     بودن رویه اثرگذاري روغن

   .در این نتایج بیان نمودمؤثر به عنوان سازوکار احتمالی 

  

  شاخص شکل تخم مرغ

دهد که افزودن سطوح مختلف اسانس رازیانـه بـه   نتایج نشان می

مـرغ نداشـت    ي بـر شـاخص شـکل تخـم    تـأثیر گـذار   جیره مرغ تخم

)05/0>P() گزارش کردنـد کـه افـزودن    23. نصیراالسالمی و ترکی (

گـذار   گرم در کیلوگرم اسانس رازیانـه بـه جیـره مـرغ تخـم      میلی 350

) بیان داشتند که 9خص شکل نداشت. یازرلو و همکاران (ي بر شاتأثیر

ي بر کروي تأثیرافزودن دانه رازیانه به جیره بلدرچین تخم گذار ژاپنی 

بلدرچین نداشت. عبـداهللا    بودن، شاخص شکل و وزن مخصوص تخم

گرم در کیلـوگرم پـودر گیاهـان رازیانـه،      1) با افزودن 10و همکاران (

نبلیله و دارچین به صـورت تیمارهـاي مجـزا و    انیس( رازیانه رومی)، ش

 ي بر شاخص شکل مشاهده نکردند. تأثیرها  همچنین مخلوط این

 

  هفته اول نمونه برداري   4اثر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر خواص کیفی تخم مرغ در   -6جدول 

وزن 

  پوسته

  (گرم)

ضخامت 

  پوسته

 متر)(میلی

  مقاومت

 ع)(کیلوگرم بر سانتیمتر مرب

  رنگ زرده

 (مقیاس رش)
 شاخص شکل واحد هاو

  اسانس رازیانه

  گرم در کیلوگرم)(میلی

61/7 376/0  11/2 81/7 65/80 51/75 0  

76/7 361/0 15/2 28/7 38/79 92/75 200   

80/7 36/0 03/2 53/7 62/82 57/77 400   

57/7 364/0 08/2 75/7 40/79 01/77 600   

52/0 48/0 09/0 28/0 1/2 78/0 SEM 

98/0  56/0  77/0  41/0  57/0  13/0  P value 

  .  )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند         



  واحد هاو

گـذار   افزودن سطوح مختلف اسانس رازیانه بـه جیـره مـرغ تخـم     

او داري بر شاخص کیفیت سـفیده یـا بـه عبـارتی واحـد هـ       معنی تأثیر

. البته در بین سطوح مختلف اسانس رازیانه، سـطح  )P<05/0(نداشت 

) 8گرم در کیلوگرم باالترین واحد هاو را نشـان داد. وکیلـی (   میلی 400

میلی گرم در کیلوگرم عصاره رازیانه و نصیراالسـالمی و   40با افزودن 

گـرم در کیلـوگرم اسـانس رازیانـه      میلـی  350) بـا افـزودن   23ترکی (

داري را بر واحـد هـاو مشـاهده نکردنـد. امـا نسـیمی و        معنیاختالف 

میلـی لیتـر در کیلـوگرم     40) گزارش کردند کـه افـزودن   6همکاران (

گـذار باعـث    عصاره رازیانه به صورت اسـپري بـه خـوراك مـرغ تخـم     

  داري در ارزش واحد هاو شد.  افزایش معنی

  

  مرغ رنگ زرده تخم

ن سـطوح مختلـف اسـانس    آمـده افـزود   دسـت  با توجه به نتایج به

هفتـه دوم نمونـه بـرداري     4داري بر رنـگ زرده در   معنی تأثیررازیانه 

طوري که تمام سطوح این اسـانس نسـبت بـه گـروه شـاهد      به ،داشت

گـرم   میلـی  200سـطح   .) >05/0P(افزایش معنی داري را نشان دادند 

ن در کیلوگرم داراي بیشترین امتیاز رنگ زرده بود. نسـیمی و همکـارا  

لیتر در کیلو گرم عصاره رازیانـه   میلی 40) گزارش کردند که افزودن 6(

دار رنـگ زرده شـد.   گذار باعث افـزایش غیـر معنـی    به جیره مرغ تخم

) نشان دادند کـه افـزودن انـیس بـه جیـره      13کریستاکی و همکاران (

گذار ژاپنی باعث بهبود رنگ زرده شـد. دلیـل پـر رنـگ      بلدرچین تخم

تـوان بـه   مرغ در اثر استفاده از گیاهان دارویـی را مـی  شدن زرده تخم

  ).17ها نسبت داد (کاروتنوئیدهاي موجود در آن

 
 صفات کیفی پوسته تخم مرغ

دار وزن  افزودن اسانس رازیانـه بـه جیـره باعـث افـزایش معنـی       

که هـر   ، به طوري) >05/0P(هفته دوم نمونه برداري شد  4پوسته در 

داري را  نسبت به گروه شـاهد افـزایش معنـی   سه سطح اسانس رازیانه 

). ضخامت پوسته در هر سه سطح رازیانه نسبت به 7جدول (نشان داد 

 200. سـطح  ) >05/0P(داري را نشـان داد   گروه شاهد اختالف معنـی 

گـرم در کیلـوگرم از اسـانس نیـز بـاالترین مقاومـت پوسـته بـه         میلی

  .) >05/0P(شکستن را نشان داد 

هاي گوارشـی مختلـف و نیـز بهبـود      ترشح آنزیم علت افزایشه ب

وضعیت آناتومیکی روده در جذب مواد مغذي مختلف از جملـه کلسـیم   

در نتیجه استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه طیور، مقـادیر بیشـتري از   

) کـه ایـن خـود باعـث بهبـود      7کنـد (  کلسیم در پوسـته رسـوب مـی   

، ضـخامت و مقاومـت   مرغ از جملـه وزن  خصوصیات کیفی پوسته تخم

هاي اسـتروئیدي از طریـق چنـدین مکانیسـم      شود. هورمون پوسته می

باشـند.   گذار درگیـر مـی   تخم  فعال، در تنظیم متابولیسم کلسیم در مرغ

استروژن کمی قبل از بلوغ جنسی، باعث تشکیل استخوان مدوالري و 

مـی  ). رازیانه بدلیل داشـتن اسـتروژن   21شود ( افزایش ابقا کلسیم می

تواند سبب افزایش اندازه اویدوکت و بدنبال آن فعالیت بیشتر آن براي 

اي و کربنات کلسـیم الزم   هاي آلبومین، غشاهاي پوسته تأمین پروتئین

شـود. سـطح بـاالي اسـتروژن در      براي تشـکیل پوسـته و کوتیکـول    

دي هیدروکســی کولــه کلســیفرول را افــزایش  25و 1پالســما، ســنتز 

ب سبب افزایش جذب و ذخیره کلسیم براي تشکیل دهد. این ترکی می

  ).  9شود ( مرغ می پوسته تخم

  

  تخمدان ریخت شناسی

اســانس رازیانــه بــر وزن  ســطوح مختلــف تــأثیرتــایج حاصــل ازن

هـاي تخمـدانی در   تخمدان، اویدوکت، اسـتروما و بررسـی  فولیکـول   

 نشان داده شده است. 8ول جد

  

  هفته دوم نمونه برداري  4زیانه برخواص کیفی تخم مرغ در اثر سطوح مختلف اسانس را - 7جدول 

وزن 

  پوسته

  (گرم)

ضخامت 

  پوسته

 متر)(میلی

  مقاومت

 (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)

  رنگ زرده

 (مقیاس رش)
 شاخص شکل واحد هاو

  اسانس رازیانه

  گرم در کیلوگرم)(میلی

66/6 b 34/0 b 67/1 c 06/6 b 84/79  23/76  0 

14/7 a 375/0 a 43/2 a 53/7 a 26/81  14/76  200 

19/7 a 378/0 a 38/2 ab 18/7 a 49/82  60/76  400 

01/7 a 372/0 a 16/2 b 40/7 a 53/79  76/75  600 

12/0  43/0  08/0  16/0  16/1  44/0  SEM 

003/0  0001/0  0001/0  0001/0  15/0  54/0  P value 

 .  )>05/0P(باشند  میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می
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  گذار در پایان دوره آزمایشتخمتخمدان مرغان ریخت شناسیسطوح مختلف اسانس رازیانه بر  تأثیر -8جدول 

   گرم در کیلوگرم)اسانس رازیانه (میلی                             

 SEM P value  600 400 200 0  فرآسنجه هاي ریخت شناسی تخمدان

  82/0 17/0  31/3 65/3 46/3 72/3  درصد)وزن تخمدان(

  45/0 14/0  8/4 08/5 23/4 98/4  وزن اویدوکت(درصد)

 تعداد فولیکول زرد بزرگ
 2/5 8/5 2/5 6/5  09/0 009/0  

 تعداد فولیکول زرد کوچک
 8/17 8/18 8/19 4/19  05/1 93/0  

 تعداد فولیکول سفید بزرگ
 6/38 8/41 6/46 4/46  21/2 61/0  

 هریزي کردعداد فولیکول تخمکت
 4/3 8/3 4/4 8/3  186/0 43/0  

  12/0 11/0  12/14 31/14 9/14 11/14  (گرم) وزن بزرگترین فولیکول

 (گرم) گهاي زرد بزروزن فولیکول
 b38/39 a74/45 b76/38 b33/37  7/0 15/0  

  84/0 28/0  46/7 24/8 97/7 07/8  وزن استروما (گرم)

    .  )>05/0P(با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند  ردیفر میانگین هاي ه

  

نشان می دهد افزودن سـطوح مختلـف رازیانـه     8 ولهاي جدداده

ــأثیر ــی ت ــتروما نداشــت  معن ــدوکت و اس ــدان، اوی ــر وزن تخم داري ب

)05/0P>    بلحـاظ عـددي   ). البته بیشترین وزن اویـدوکت و اسـتروما

گرم در کیلوگرم اسانس رازیانـه بـود.   میلی 400وي مربوط به تیمار حا

استفاده از سطوح مختلف اسانس رازیانه بـر وزن بزرگتـرین فولیکـول    

). اگرچـه از لحـاظ عـددي تیمـار      <05/0P( داري نداشـت معنـی  تأثیر

گرم در کیلوگرم باالترین وزن را بـه خـود اختصـاص    میلی 200حاوي 

اعمـال تیمارهـا   دار معنی تأثیر تتح بزرگ زرد هايیکوللداد. وزن فو

گـرم در کیلـوگرم اسـانس    میلـی  200که سـطح  به طوري ،قرار گرفت

مالکـی و   ). >05/0P( داشـت  در پی را فولیکولی رازیانه باالترین وزن

مجـراي تخـم و    ،) گزارش کردند که وزن نسبی تخمـدان 4( همکاران

ـ    تأثیرداري تحت  طور معنی رحم به رار گرفتـه و  سطوح دانـه رازیانـه ق

داري را نشان داد کـه   درصد دانه رازیانه افزایش معنی 2/1تیمار حاوي 

باشـد. البتـه طـول مگنـوم بـه همـراه       مخالف با آزمـایش حاضـر مـی   

) 19خزایی و همکاران ( دانه رازیانه قرار نگرفت. تأثیرایستموس تحت 

گـرم در کیلـوگرم   میلـی  200و  100گزارش کردند که افزودن سطوح 

هـا را   هاي صحرایی کل شمار فولیکول ره رازیانه به خوراك موشعصا

طور معنی داري افزایش داد. پژوهشگران فـوق   نسبت به گروه شاهد به

داري در  نشان دادند که عصاره الکلی دانه رازیانه باعث افـزایش معنـی  

بهبـود تولیـد    هاي اولیه و هاي گراف، آنترال و فولیکول شمار فولیکول

 تخمدان موش صـحرایی مـاده شـد. عبـداهللا و همکـاران      فولیکول در

(رازیانه، رازیانه رومی، شـنبلیله   ) با افزودن مخلوطی از چندین گیاه10(

گـذار بهبـود بـاروري و درصـد هـچ کـل        و دارچین) به جیره مرغ تخم

  ها را نسبت به گروه شاهد مشاهده کردند. مرغ تخم

  

  :نتیجه گیري کلی

در کیلـوگرم اسـانس رازیانـه در ایـن      گرممیلی 200هرچند سطح 

ولـی   ،هـاي زرد بـزرگ داشـت   داري بر وزن فولیکـول بررسی اثرمعنی

مـرغ را افـزایش و   نتایج نشان داد که افزودن اسانس رازیانه، وزن تخم

 تـأثیر مـرغ و رنـگ زرده را بهبـود بخشـیده و     خصوصیات پوسته تخم

جه به مطالـب گفتـه   با تو هاي زرد بزرگ دارد.معنی داري بر فولیکول

بندي نمـود کـه خـواص اسـتروژنی برخـی از      توان چنین جمعشده می

هاي مرتبط با عملکرد تخمدان تواند برخی فراسنجهگیاهان دارویی می

قرار دهد. با این حال اطالعات در دسترس در این رابطه  تأثیررا تحت 

ي هـا هـا، پـژوهش  محدود بوده و براي اسـتفاده علمـی از ایـن یافتـه    

   بیشتري مورد نیاز است.

  

  منابع

روغـن فـرار    یبـات ترک يبـر رو  یـري زمـان اسـانس گ   تأثیر یبررس .1383. يعبدخ.  ي،آخوند یحاجع.  ی،شمس اردکانم. ر. ا. ح.،  یدي،جمش - 1

 .72-68): 11( 3ی. یدارو یاهانفصل نامه گ .یانهراز

سطوح مختلف دانه رازیانه بر عملکـرد و خصوصـیات الشـه جوجـه گوشـتی.       ثیرتأ. 1391. معماریان. و س، محمودي. طغیانی، ا .شهریار، م.، م - 2

 .497-494پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. ص 

 هاي گوشـتی.  . بررسی تاثر دانه شنبلیله و رازیانه بر افزایش رشد و کاهش جمعیت میکروبی روده جوجه1388 .و م، دخیلی .،کالنتر نیستانکی، م - 3

 .48-43. ص 88نشریه علوم دامی، پژوهش و سازندگی، شماره 



  1393 تابستان 2، شماره 6جلد  ایران علوم دامیپژوهشهاي نشریه      148

ـ انـه در ج ی. مطالعه اثر سطوح مختلـف دانـه راز  1390 .يزاهدو. ، یبهمن ك. ازرلو،ی م. ،یفیشر .س. د ، م.،یمالک - 4 ـ یـ ره بـر دسـتگاه تول  ی  ید مثل

 .1151-1147د باهنر کرمان.ص ی. دانشگاه شهيدر دوره تخم گذار ین ژاپنیبلدرچ

هـاي گنـادوتروپین و    . بررسی اثر تزریق دورن صـفاقی عصـاره الکلـی دانـه رازیانـه بـر هورمـون       1387نصرآبادي. م. شیروي،  ، ع..ف، میرسید - 5

 .56-49پژوهشی زیست شناسی جانوري. دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان. ص  -تستوسترون در موش رت نژاد ویستار. فصل نامه علمی

هاي گیاهی رازیانه، آویشن، نعناع فلفلی و شـوید بـر عملکـرد     . اثر عصاره1389اسماعیلی. . پور و ح نعیمی .ح ،افضلی .ن ،وکیلی . نسیمی، م.، ر - 6

 .340-337گذار لگهورن. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. ص  هاي تخم مرغ

هاي  و پونه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه . بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن، نعناع1389. مهمان نواز .و ي ،نوبخت، ع. - 7

 .1389. ص 2، شماره41هاي تخم گذار. مجله علوم دامی ایران، دوره  خونی و ایمنی مرغ

هـاي   گذار. نشریه پـژوهش  هاي تخم مرغ مرغ هاي گیاهی رازیانه و آویشن با و بدون کتان بر عملکرد و کیفیت تخم . اثر عصاره1390وکیلی، ر.  - 8

 .249-243دامی ایران. ص  علوم

ـ یتخـم بلـدرچ    یفیو ک یکیزیانه بر خواص فیسطوح دانه راز تأثیر. 1390. یهمن. بك ،يزاهدو.  ،یمالک .م، یفیشر .ازرلو، م.، س. دی - 9 . ین ژاپن

 .988-984د باهنر کرمان. ص یر دانشگاه شهیور مناطق گرمسیت پرورش دام و طیریمد ینار ملین سمینخست
10- Abdalla, A. A., M. Mona, I. M. Ahmed, O. M. Aly. Abaza,   and Y. Hassan. Effat. 2011. Effect of using some 

medicinal plants and their mixtures on production on productive and reproductive performance of gimmizah strain. 
Egypt poultry science. vol(31) (II): 641-654. 

11- Bayram, I., S. I. Cetingul, B. Akkaya, and C. Uyarlar. 2007. Effect of aniseed (Pimpinella anisum L.), on egg 
production, quality, cholesterol levels, hatching results and the antibody values in blood of laying quails (Coturnix 
coturnix japonica). Archiva Zootechnica . 10:73-77. 

12- Çabuk, M., M. Bozkurt, A. Alçiçek, A. U. Çatli,  and K. H. C. Baser. 2003. Effect of a dietary essential oil mixture 
on performance of laying hens in the summer season. South African Journal of Animal Science 36: 215–221.  

13- Chiristaki, E. V., E. M. Bonos, and P. C. Florou-Paneri. 2011. Comparative evaluation of dietary Oregano, Anise 
and Olive leaves in laying japanes Quails. Brazilian Journal of Poultry Science. vol 13, N 2. 97-101. 

14- Ciftci, M., T. Guler, B. Dalkilic, and N. Ertas. 2005. The effect of anise oil(pimpinellaanisum L.) on broiler 
performance. International journal of poultry science. 4(11): 851-855. 

15- EL-Deek, A. A., Y. A. Attia, and M. M. Hannfy. 2003. Effect of anise (Pimpinella anisiumj), ginger (Zingiber 
officinale roscoe) and Fennel (Foeniculum vulgare) and their mixture of performance of Broilers. Arch. Geflugelk., 
67: 92-96. 

16- El-Ghalid, O.A.H. 2009. Exogenous Estradiol: Blood Profile, Productive and Reproductive Performance of Female 
Japanese Quails at Different Stages of Production. Asian Journal of Poultry Science 3, 1-8. 

17- Farkhoy, M., T. Kh. Sigarody,  and F. Niknafs. 1994. Poultry breeding (Translated). Coasar Pub. 
18- Jamroz, D., T. Wertelecki,  M. Houszka, and C. Kamel. 2006. Influence of diet type on the inclusion of plant origin 

active substances on morphological and histochemical characteristics of the stomach and jejunum walls in chicken. 
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 90: 255–268.  

19- Khazaei, M., A. Montaseri, R. Khazaei, and M. Khanahamadi. 2011. Study of foeniculumvulgare effect of 
folliculogenesis in female mice. International Journal of fertility and sterility, vol 5, no 3. 122-127. 

20- Mohsenin, N. N. 1970. Physical properties of plant and animal material. Gordon and Breach, New York. 
21- Mountzouris, K. C. P., V. Tsirtsikos, Paraskeuas, and K. Fegeros. 2008. Evaluation of the effect of a phytogenic 

essential oils product on broiler performance and nutrient digestibility. Page 444 in Proc. World’s Poult. Congr., 
Brisbane, Australia. 

22- Nasiroleslami, M. and M. Torki. 2010. including essential oils of fennel (foeniculum vulgare) and ginger (zingiber 
officinale) to diet and evaluating performance of laying hens, white blood cell cont and egg quality characteristics. 
Advances in environmental biology. 4(3):341-345. 

23- Ramakrishna Rao, R. R., K. Platel, and K. Srinivasan. 2003. In vitro influence of spices and spice-active principles 
on digestive enzymes of rat pancreas and small intestine. Nahrung, 47:408–412. 

24- Renema, R. A., F. E. Robinson, H. H. Oosterhoff, J. J. R. Feddes, and J. L. Wilson. 2001. Effects of 
photostimulatory light intensity on ovarian morphology and carcass traits at sexual maturity in modern and antique 
egg-type pullets. Poultry Science. 80: 47-56. 

25- SAS Institute. 1999. SAS User’s Guide. SAS Inst. Inc., Cary, NC. 
26- ShamseArdakani, M. R., A. Haji Akhoundi, A. H. Jamshidi, and K. H. Abdi. 2005. The study of volatile oil of 

Foeniculumvulgare miller, in their tissue culture and comparison with the whole plant. Journal of Medicinal Plants. 
4(15):73-80. (persian) 

27- Shibeshi, W., E. Makonnen, L. Zerihun, and A. Debella. 2006. Effect of Achyranthesaspera L. on fetal abortion, 
uterine and pituitaryweights, serum lipids and hormones. African. Health Sciences. 6: 108–112. 

28- Soltan, M. A., R. S. Shewita, and M. I. El-Katcha. 2008. Effect of dietary anise seeds supplementation on growth 



  149      ...تأثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدي

performance, immune response, carcass traits and some blood parameters of broiler chickens. International journal 
of poultry science. 7: 1078-1088. 

29- Telefo, P.B., P. F. Moundipa, and F. M. Tchouangue. 2004. Inductive effect of the leaf mixture extract of Aloe 
buettneri, Justiciainsularis, Diclipteraverticillata and Hibiscus macranthus on in vitro production of estradiol. 
Journal of Ethnopharmacol. 91, 225–230. 

30- Tollba, A. A., H. M. A. AbdEL-Galyl, and. M. H. AbdEL-Samad. 2005. The effect of using some herbal additives 
on physiological and productive performance of tow Egyptian chicken strains during winter and summer seasons. 
Egypt Poultry Science. 25:107-123. 

 


