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چکیده
تحقيق حاضر به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر ( )Alhaji maurorum L.بر عملکرد ،صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههاي خون
مرغهای تخمگذار تجاري انجام گرفت .اين آزمایش با تعداد  144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای الین ( )W36از سن  65تا  76هفتگي در قالب طرح کام ً
ال
تصادفی با  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار دارای  12قطعه مرغ) اجراء گردید .جیرههای آزمایشی عبارت بودند از )1 :تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر))2 ،
جيرۀ حاوی  %1/5خارشتر )3 ،جيرۀ حاوی  %3خارشتر ،و  )4جيرۀ حاوی  %4/5خارشتر .استفاده از گياه خارشتر در جيرههاي غذايي مرغهاي تخمگذار
داراي اثرات معنيدار بر عملكرد ،صفات كيفي تخممرغ و سطح سلولهاي خون مرغها ميباشد ( .)p>0/05بيشترين مقادير مربوط به درصد توليد ،توليد
تودهاي تخممرغ ،خوراك مصرفي ،بهترين ضريب تبديل غذايي و حداقل هزينۀ خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخممرغ توليدي با استفاده از  3درصد خارشتر در
جيرۀ مرغها مشاهده گرديد .استفاده از  3درصد خارشتر باعث بهبود وزن مخصوص تخممرغ ،شاخص رنگ زرده و وزن هر ميليگرم از سطح پوسته نسبت
به جيرۀ شاهد شد .كمترين درصد هتروفيل ،باالترين درصد لنفوسيت و كمترين نسبت هتروفيل به لنفوسيت با استفاده از  3درصد خارشتر در جيرهها مشاهده
شد .استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر اثرات معنيداري بر فراسنجههاي بيوشيميايي خون مرغها نداشت ( .)p<0/05نتيجهگيري نهايي اينكه استفاده از
 3درصد گياه خارشتر در جيرههاي غذايي مرغهاي تخمگذار تجاري بدون اينكه اثرات سوئي بر فراسنجههاي خون داشته باشد ،باعث بهبود عملكرد ،صفات
كيفي تخممرغ و كاهش هزينۀ خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخممرغ توليدي ميشود.

واژههای کلیدی :خارشتر ،صفات تخممرغ ،عملکرد ،مرغ تخمگذار تجاري ،فراسنجههاي خون
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of Alhaji maurorum L. on egg production,
egg traits and blood parameters of commercial laying hens. In this experiment 144 Hy- line (W36) laying hens
were used from 65-76 weeks of age in 4 treatments, 3 replicates and 12 hens in each replicate in a completely
randomized design. Experimental groups included: 1) control group, 2) group with 1.5, 3 and 4.5 percentage of
Alhaji maurorum L. Different levels of Alhaji maurorum L. had significant effects on performance, egg traits
and blood metabolites of laying hens (p<0.05). The highest amounts of egg mass, the highest egg production
percentage, the best feed conversion ratio, and the lowest price of feed intake for production per kilogram of egg
were resulted by using 3% of Alhaji maurorum L.. 3% of Alhaji maurorum L. significantly improved special egg
weight, egg yolk color and eggshell surface/eggshell weight. The lowest percentage of heterophile, the highest
percentage of lymphocyte and the lowest ratio of heterophile/lymphocyte were resulted by using 3% of Alhaji
maurorum L. Different levels of Alhaji maurorum L. did not have any significant effects on blood biochemical
parameters of laying hens (p>0.05). The overall results indicated that in commercial laying hens using 3% of
Alhaji maurorum L. without having any adverse effects on blood parameters, improve the performance and egg
traits of laying hens and decreased the amount of feed price for production each kilogram of egg. Using Alhaji
maurorum L. in laying hens diets is an effective way in weeds control of agriculture crops.
Key words: Alhaji maurorum L., Blood parameters, Commercial laying hens, Egg traits, Performance
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مقدمه

سطح زياد بوده و اغلب بدون استفاده تا اواخر فصل رشد در

پيدا نمودن منابع غذايي جديد كه از جنبههاي اقتصادي،

كنار جادهها ،زمينهاي باير و غيرباير قابل مشاهده است.

توليدي و سالمتي براي طيور مناسب باشند ،از جمله وظايف

گياه خارشتر حاوي استرولهاي غيراشباع ،تري ترپنها،

محققين و دست اندركاران صنعت طيور ميباشد .در اين

تـاننها ،كربوهـيدرات ،فالونـوئيدها ،گليكـوزيدهاي نظير

رابطه بيشترين توجهات بايستي به منابع داخلي معطوف

پروآنتوسيانين و يتامينهاي نظير  Aو  Cميباشد( .)11در

گردد ،چرا كه فراهم نمودن منابع غذايي از خارج كشور

تحقيقي كه با استفاده از مخلوط  2درصدي از گياهان دارويي

با چالشهاي مختلفي همراه است كه از جملۀ اينها ميتوان

پنيرك ،خارشتر و نعناع در جوجههاي گوشتي انجام گرديد،

به عدم فراهمي منظم و به موقع نهادهها ،نوسان قيمتها،

گزارش شد كه استفاده از اين مخلوط گياهي بدون تأثير بر

ارزبري ،از دست دادن فرصتهاي شغلي در داخل كشور،

عملكرد و متابوليتهاي خون ،موجب بهبود درصد الشۀ

عدم استفاده از منابع داخلي ،دامن زدن به مشكالت زيست

توجه به وفور و آساني دسترسي
جوجهها ميگردد ( .)7با ّ

محيطي و ...اشاره كرد .مهمترين هزينۀ مرغداريها مربوط

با هزينۀ پايين به اين گياه هرز در اغلب مناطق كشور در

به تغذيه ميباشد كه امروزه از  75درصد هزينهها نيز فراتر

طول سال به خصوص در تابستان و پاييز ،آزمايش حاضر در

رفته است .استفاده از ضايعات و منابع غذايي با قيمت پايين

جهت ارزيابي امكان استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر

يكي از تدابير مهم در جهت اقتصادي نمودن توليد ميباشد.

در جيرههاي غذايي مرغهاي تخمگذار با مالحظۀ اثرات آن

ضايعات زراعي ،علفهاي هرز از جمله منابع غذايي با

بر عملكرد ،صفات كيفي تخممرغ ،متابوليتهاي خون و

قيمت پايين ميباشند كه استفاده از آنها ميتواند در زمينۀ

هزينههاي غذايي صورت گرفت تا در صورت موفقيت در

كاهش هزينههاي غذايي مؤثر باشد .از جمله مشخصات اين

استفاده از آن ،به عنوان منبع جديد غذايي به بخش صنايع

ضايعات داشتن الياف خام باال ميباشد كه استفاده از سطوح

غذايي طيور معرفي گردد .در استفاده از اين گياه ،مبارزه با

باالتر آنها را در طيور محدود نموده است .مرغهاي تخمگذار

جنبۀ علف هرز بودن آن ،كاهش سطح گسترش اين گياه و

در مقايسه با جوجههاي گوشتي داراي دستگاه گوارش

ايجاد اشتغالزايي در بهرهبرداري از آن نيز مد نظر بوده است.

توسعه يافتهتري بوده و تحملشان به الياف خام جيره بيشتر
از آنها ميباشد( .)7ستفاده از گياهان دارويي گذشته از تأمین

مواد و روش كار

الیاف خام به علت دارا بودن مواد آنتیاکسیدان موجب بهبود

این آزمایش در تابستان و پاييز سال  1390اجراء گردید.

عملكرد مرغها شده است (9و.)13

اين آزمایش با تعداد  144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای

خارشتر ( )Alhaji maurorum L.از جمله گياهاني است در
عين حال كه علف هرز محسوب ميشود از آن به عنوان
گياه دارويي نيز استفاده شده و گياهي است فوق العاده
مقاوم به شرايط نامساعد جوي و در انواع خاكها با درجات

الین ( )W36از سن  65تا  77هفتگي در قالب طرح کام ً
ال

تصادفی با  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار دارای  12قطعه

مرغ) اجراء گردید .جیرههای آزمایشی عبارت بودند از:
 )1تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر) )2 ،جيرۀ حاوی

حاصلخيزي مختلف رشد نموده و به علت اينكه مواد ّ
مغذي

 %1/5خارشتر )3 ،جيرۀ حاوی  %3خارشتر ،و  )4جيرۀ

مورد نياز خود را از اعماق خاك دريافت مينمايد ،لذا تا اواخر

حاوی  %4/5خارشتر.

فصل رويش به صورت سبز مانده و در دسترس جهت استفاده

جيرههاي غذايي :همة جیرههای آزمایشی با انرژی قابل

ميباشد ،به جهت رشد تودهاي و بلند ،محصول در واحد

توجه به پیشنهادات
متابوليسم و پروتئین خام یکسان و با ّ
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جداول استاندارد احتیاجات غذایی  NRCسال  1994برای

 UFFDAتنظیم گردیدند (( )5جدول .)1

مرغهای تخمگذار و با استفاده از برنامۀ نرمافزار جيرهنويسي
جدول  -1تركيبات جيرههاي غذايي پايه (درصد)
ﻣﺎدة ﺧﻮراﮐﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ذرت
ﮔﻨﺪم
ﮐﻨﺠﺎﻟﮥ ﺳﻮﯾﺎ
روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ
ﺧﺎرﺷﺘﺮ
ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان
ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺻﺪف
ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم

*

ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ

**

ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺴﺖ )ﺑﺎ ﺧﺎرﺷﺘﺮ(

)ﺑﺪون ﺧﺎرﺷﺘﺮ(

%1/5

%3

%4/5

50/00

50/00

50/00

50/00

23/99

21/88

19/77

16/87

16/26

16/46

16/67

16/87

0/16

0/60

1/04

1/48

0

1/50

3/00

4/50

1/66

1/63

1/60

1/56

7/83

7/15

7/16

7/17

0/28

0/27

0/26

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه )(%
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه )ﺗﻮﻣﺎن(

اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ )(Kcal/Kg

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم
ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
اﻟﯿﺎف ﺧﺎم

ﺳﺪﯾﻢ
ﻟﯿﺰﯾﻦ
ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ  +ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ
ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن

481

487

501

507

2800

2800

2800

2800

14

14

14

14

3/28

3/28

3/28

3/28

0/31

0/31

0/31

0/31

2/86

3/28

3/98

4/54

0/15

0/15

0/15

0/15

0/63

0/65

0/67

0/69

0/55

0/55

0/55

0/55

0/18

0/18

0/18

0/18

*هر كيلوگرم از مكمل مواد معدني دارای  74/400میلیگرم منگنز 75/000 ،میلیگرم آهن 64/675 ،میلیگرم روي 6/000 ،میلیگرم مس 867 ،میلیگرم يد
و  200میلیگرم سلنيوم میباشد.
**هر كيلوگرم از مكمل ويتاميني دارای  8/500/000واحد بینالمللی ويتامين  2/500000 ،Aواحد بینالمللی ويتامين  11/000 ،D3واحد بینالمللی ويتامين
 2/200 ،Eمیلیگرم ويتامين  1/477 ،K3میلیگرم ويتامين  4/000 ،B1میلیگرم ويتامين  7/840 ،B2میلیگرم ويتامين 34/650 ،B3میلیگرم ويتامين ،B5
 2/464میلیگرم ويتامين  0/B6،110میلیگرم ويتامين  0/01 ،B9میلیگرم ويتامين  400/000 ،B12میلیگرم كولين كلرايد میباشد.

خارشتر در مرحلۀ دانهروي (اواسط تابستان) به اندازۀ مورد

گردید ( .)1بر طبق نتایج آنالیز آزمایشگاهی ،خارشتر براساس

نياز برداشت شده و در زير سايبان بدون تابش مستقيم نور

صددرصد مادۀ خشك دارای  8/33درصد پروتئین خام و

خورشيد خشك گرديده و ترکیبات شیمیایی آن با استفاده از

 39/80درصد الياف خام بود كه در تنظيم جيرههاي غذايي

 AOACسال  2002در آزمايشگاه آناليز مواد غذايي تعیین

مورد استفاده قرار گرفتند .ابتداءخارشتر توسط آسياب پودر
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گرديده و بعد مقادير مورد نياز از آن در هر يك از جيرههاي

واحدهای آزمایشی ابتداء در داخل رقیقترین آنها قرار داده

آزمايشي توزين شده و بعد از اينكه با اجزاي مواد ريزمغّذي

میشدند و در صورت شناور شدن هر یک از تخممرغها بر

جيرهها كام ً
ال مخلوط گرديد به بقيۀ اقالم غذايي جيره اضافه

روی آب ،غلظت مزبور به عنوان وزن مخصوص تخممرغها

شده و با هم توسط دستگاه ميكسر مخلوط گرديدند .در

یادداشت میگردید و در صورت عدم شناور شدن ،از سطل

طول اجراي آزمايش شرایط محیطی برای هم ة گروههای

مزبور خارج شده و در محلول غلیظتر بعدی قرار داده

آزمایشی یکسان بود .برنامة نوری شامل روشنایی  15ساعت

میشدند .در پایان وزن مخصوصهای حاصله برای کل

در هفتة ا ّول آزمایش بوده كه در هفتههای بعدی به  16ساعت

تخممرغهاي هر واحد آزمایشی با هم جمع شده و بر تعداد

رسانده شد .درجه حرارت محیط کنترل شده و تمامی مرغها

تخممرغها تقسیم شده و بدین ترتیب وزن مخصوص نهایی

به صورت آزاد به غذا و آب آشامیدنی دسترسی داشتند.

تخممرغ آنها به دست میآمد .سپس تخممرغها شکسته شده

واکسیناسیون و سایر عملیات بهداشتی نیز به صورت معمول

و واحدها و ( )Haugh unitدر سفیدة غلیظ آنها اندازهگیری

در منطقه و با توصي ة دامپزشک مسئول اعمال گردید.

شد .برای اندازهگیری واحد هاو از فرمول زیر استفاده شد (.)3

اندازهگيري توليد تخممرغ :مقدار تولید تخممرغ و نیز

( =Log100 )H + 7/57 -1/7 0w/37واحدها و

وزن متوسط تخممرغها به طور روزانه از طریق توزین و

که در این فرمول  Hعبارت است از ارتفاع سفیدة غلیظ بر

تولید تودهای تخممرغ ( )Egg massو نیز خوراک مصرفی

حسب میلیمتر و  Wبرابر است با وزن تخممرغ بر حسب

به صورت هفتگی اندازهگیری گردیده و از روی خوراک

گرم .برای اندازهگیری ارتفاع زرده از دستگاه ارتفاعسنج

مصرفی و نیز تولید تودهای تخممرغ ،ضریب تبدیل خوراك

استاندارد مدل ( )CE 300استفاده شد .که ابتداء تخممرغها

برای هر یک از واحدهای آزمایشی مشخص میگردید .از

بر روی صفحة صاف شکسته شده و ارتفاع سفیده در محل

ضرب نمودن قيمت تمام شدۀ هر كيلوگرم از خوراك به

اتصال آن به زرده با  0/01میلیمتر دقت اندازهگیری شده و با

ضريب تبديل واحد آزمايشي ،هزينۀ خوراك به ازاي هر
كيلوگرم از تخممرغ توليدي محاسبه و در تجزيۀ تحليل

توجه به وزن تخممرغ و ارتفاع سفیده ،با قرار دادن در فرمول
ّ

باال ،واحد هاو برای هر یک از تخممرغها محاسبه شده و

دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

تمام واحدهای حاصله از تخممرغهای همان واحد آزمایشی

اندازهگيري صفات كيفي تخممرغ :در پایان آزمایش ،تعداد

با هم جمع و بر تعدادشان تقسیم میشد و میانگین حاصله به

 3عدد تخممرغ از هر تکرار به تصادف انتخاب و بعد از

عنوان واحدها و گروه آزمایشی مزبور در نظر گرفته میشد.

توزین ،وزن مخصوص آنها با استفاده از روش غوطهور سازی

بعدا ً زرده به دقت جدا شده و با ترازوی دیجیتالی با دقت

( )Floating Methodدر محلول آب نمک با غلظتهای

 0/01گرم توزين ميگرديد.

،1/088 ،1/084 ،1/.08 ،1/076 ،1/072 ،1/068 ،1/064

محتویات پوستة تخممرغها تمیز شده و پوستهها به مدت 48

 1/096 ،1/092و  1/1میلیگرم بر میلیلیتر تعیین شد (.)3

ساعت برای خشک شدن در دمای اطاق نگهداری میشدند.

در این روش غلظتهای مختلف محلول آب نمک با استفاده

بعد از خشک شدن ،وزن آنها با ترازوی دیجیتالی با دقت

از دستگاه چگالیسنج در سطلهای پالستیکی تهیه و غلظت

 0/01گرم اندازهگیری گردید .با كسر نمودن اوزان پوسته

محلول محتوی هر یک از سطلها بر روی آن نوشته شده و

و زرده از وزن تخممرغ ،وزن سفيده به دست ميآمد كه بر

در نهايت سطلهای مزبور در کنار همدیگر به ترتیب چیده

حسب درصد محاسبه و در تجزية نتايج مورد استفاده قرار

میشدند و تخممرغهای نمونهبرداری شده از هر یک از

ميگرفت .برای تخمین استحکام پوسته نیز از معیار میلیگرم
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وزن پوسته به ازای هر ميليمتر از سطح آن استفاده شد.

بیوشیمیایی (تريگليسريد ،كلسترول ،آلبومين ،پروتئين كل،
اسيداوريك و  )HDLخون ریخته شده و آنالیز فراسنجههای

سطح پوستة تخممرغها به طریق ة زیر محاسبه گردید (.)2
(0/7056وزن تخم مرغ) ×  = 3/9782سطح پوسته

بیوشیمیایی خون با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی تهیه
شده از شرکت پارس آزمون و بر پایة روشهای استاندارد
آزمایشگاهی و توسط دستگاه اتوآناالیزر (آلیسون)300-

که سطح پوسته بر حسب ميليمتر مربع ،وزن تخممرغ

انجام گردیدند .تعیین سلولهای خونی از طریق رنگ آمیزی

برحسب گرم و وزن پوسته در واحد که سطح بر حسب

و تفریق سلولی و شمارش چشمی در زیر میکروسکوپ

میلیگرم در ميليمتر مربع با فرمول زیر تعیین گردید:

نوری انجام گردید (.)6
تجزيه و تحليل آماري :دادههای حاصله با استفاده از نرم

وزن پوسته (میلیگرم)
سطح پوسته (ميليمتر مربع)

= وزن پوسته در واحد سطح

برای مشخص کردن رنگ زرده از واحد

گرفت و برای مقایس ة تفاوت بین میانگینها از آزمون چند
دامنهای دانکن ( )SAS, 2005استفاده شد ( .)12مدل ریاضی

رش() Roch Unit

استفاده شد در این روش از صفحهای با نوارهای رنگی
مختلف که به ترتیب با افزایش رنگها ،نمرات اختصاصی
به آنها نیز اضافه میشد ،استفاده گردید و برای این منظور،
نمونههای تخممرغ جمعآوری شده از واحدهای آزمایشی بر
روی ظرف شیشهای شفافی شکسته شده و رنگ زردة آنها،
توسط چند نفر مورد ارزیابی قرار گرفته و با نوارهای رنگی
موجود در صفحه مقایسه شده و نمرات اختصاصی توسط
چند فرد به هر یک از آنها با هم جمع شده و متوسط آنها به
عنوان نمرة نهایی برای آن واحد آزمایشی در نظر گرفته شده
و در تجزیة آماری مورد استفاده قرار گرفت (.)3
اندازهگيري فراسنجههاي خوني :در پایان دورة آزمایش از
هر واحد آزمایشی تعداد دو قطعه مرغ به صورت تصادفی
انتخاب شده و از ورید بالی آنها خونگیری به عمل آمده
و خون حاصله در دو لولة آزمایش که یکی حاوی مادة
ضدانعقاد  EDTAبود ،جهت تعیین درصد هماتوكريت،
هموگلوبين ،گلبولهاي قرمز و سفيد و نسبت سلولهای
ت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت)
خونی (هتروفیل ،لنفوسی 
و دیگری برای اخذ سرم به منظور اندازهگیری پارامترهای
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افزار آماری  SASنسخة  9/12مورد تجزیه و تحلیل قرار

طرح به صورت زیر میباشد:
Yij = µ + Ti + εij

که در فرمول فوق  = Yijمقدار عددی هر یک از مشاهدهها
در آزمایش = µ ،میانگین جمعیت = Ti ،اثر جیرۀ غذایی،
 = εijاثر خطای آزمایش در نظر گرفته شده است.
نتایج
اثرات سطوح مختلف استفاده از خارشتر بر عملكرد مرغهاي
تخمگذار در جدول  2ارايه شده است .استفاده از خارشتر
داراي اثرات معنيداري بر عملكرد مرغهاي تخمگذار بود
( .)P>0/05با افزودن آن به جيرهها ،معيارهاي مربوط به
توليد تخممرغ بهبود ،خوراك مصرفي افزايش و هزينۀ
خوراك روند نزولي پيدا كرد .مرغها بهترين عملكرد را با
استفاده از  3درصد خارشتر در جيرهها داشتند .به طوري
كه باالترين درصد توليد تخممرغ ،بيشترين مقدار توليد
تودهاي تخممرغ ،بيشترين مقدار خوراك مصرفي روزانه،
بهترين ضريب تبديل خوراك و كمترين هزينۀ خوراك به
ازاي هر كيلوگرم از تخممرغ توليدي با استفاده از  3درصد
از خارشتر در جيرهها مشاهده شد .استفادۀ  4/5درصدي از
گياه خارشتر اثرات سوء بر عملكرد داشته و موجب كاهش

اثر سطوح مختلف گياه خارشتر ( )Alhaji maurorum L.بر عملکرد ،كيفيت تخممرغ ،فراسنجههاي بيوشيميايي ...

مقادير خوراك مصرفي ،توليد تخممرغ ،باال رفتن ضريب

توليدي شد .وزن تخممرغ تحت تأثير استفاده از گياه خارشتر

تبديل خوراك و هزينۀ خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخممرغ

قرار نگرفت.

جدول  -2اثرات سطوح مختلف گياه خارشتر بر عملكرد مرغهاي تخمگذار
وزن ﺗﺨﻢﻣﺮغ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮدهاي

ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﻮراك

درﺻﺪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ

)ﮔﺮم(

)درﺻﺪ(

)ﮔﺮم(

)ﮔﺮم(

ﻏﺬاﯾﯽ

)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢﻣﺮغ/ﺗﻮﻣﺎن(

ﺻﻔﺮ

66/17

56/38b

37/25b

114/56b

3/07a

1477ab

1/5

66/07

b

b

b

a

ab

3

66/28

a

57/14

61/00

b

57/67

4/5

66/36

SEM

0/45

0/62

0/99

0/003

P value

a

37/75

40/43

b

38/27

a
c

114/40

3/04

b

116/02

a

113/10

b

2/88

a

1471

1440

2/96

1515

0/41

0/39

0/3

14/88

0/003

0/006

0/006

0/005

 :a-cدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/05

اثرات استفاده از سطوح مختلف خارشتر بر صفات كيفي

جيرهها تا  4/5درصد ،وزن مخصوص تخممرغها و شاخص

تخممرغ در جدول  3خالصه شده است.

رنگ زرده افزايش يافت در حالي كه استفادۀ  4/5درصد از

استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر داراي اثرات

آن موجب كاهش درصد پوسته و وزن هر ميليمتر مربع از

معنيداري بر صفات كيفي تخممرغ در مرغهاي تخمگذار

سطح پوسته شد .درصدهاي سفيده و زرده و نيز واحد واحد

بود ( .)p>0/05با افزوده شدن به سطح گياه خارشتر در

تحت تأثير معنيدار استفاده از گياه خارشتر قرار نگرفتند

جدول  -3اثرات سطوح مختلف گياه خار شتر بر صفات كيفي تخممرغ در مرغهاي تخمگذار
درﺻﺪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ

وزن ﻣﺨﺼﻮص

ﺷﺎﺧﺺ رﻧﮓ زرده

)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﺳﻔﯿﺪه

درﺻﺪ زرده

واﺣﺪ ﻫﺎو

ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺘﻪ

ﭘﻮﺳﺘﻪ

ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(
ﺻﻔﺮ

وزن ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از
)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ(

1/069b

c

2/44

b

b

0/73

b

0/77

c

3/44b

2/78

62/18

28/90

87/67

1/073

a

8/91a

58/78

32/09

84/67

4/11

8/27

62/32

29/38

89/00

SEM

0/002

0/15

0/09

1/25

1/26

1/83

0/008

P value

0/02

0/0002

0/0008

0/22

0/34

0/44

0/003

1/5
3
4/5

1/072

1/079a

b

a

8/56

61/84

29/59

86/67

b

9/12

b

0/76a

b

0/72

 :a-cدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/05

اثرات استفاده از سطوح مختلف خارشتر بر فراسنجههاي

فراسنجههاي بيوشيميايي خون مرغها نداشت (.)p>0/05

بيوشيميايي خون در جدول  4آورده شده است.

ليكن از لحاظ عددي استفاده از آن باعث كاهش سطح

استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر اثرات معنيداري بر

تريگليسريد و افزايش سطح  HDLخون شد .به طوري
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كه بيشترين سطح كاهش تريگليسريد نسبت به شاهد با 28

بيشترين سطح افزايش  HDLبا  119درصد نسبت به شاهد

درصد مربوط به گروه آزمايشي  2با  1/5درصد خارشتر و

با استفاده از  4/5درصد خارشتر در گروه آزمايشي  4بود.

جدول  -4اثرات سطوح مختلف گياه خارشتر بر فراسنجههاي بيوشيميايي خون در مرغهاي تخمگذار
درﺻﺪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ

HDL
)ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

ﺗﺮيﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ

ﮐﻠﺴﺘﺮول

آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم

اﺳﯿﺪاورﯾﮏ

)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

)ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

)ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

)ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

ﺻﻔﺮ

1499/50

140/99

2/64

4/40

3/01

15/41

1/5

1082/20

133/59

2/71

4/99

3/70

24/64

1152/70

170/82

2/45

4/32

3/33

30/41

1146/60

182/44

2/25

4/61

3/93

33/81

SEM

338/79

24/40

0/225

0/311

0/716

7/53

P value

0/817

0/474

0/508

0/467

0/319

0/389

3
4/5

اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر بر تعداد و

از  3درصد گياه خارشتر در جيرۀ مرغها مشاهده شد ،ليكن

تركيب سلولهاي خون در جدول  5ديده ميشود.

در اين رابطه تفاوت معنيداري بين اين گروه آزمايشي و

استفاده از گياه خارشتر اثرات معنيداري بر درصدهاي

گروه شاهد وجود نداشت .باالترين درصد هتروفيل ،كمترين

هتروفيل و لنفوسيت و نيز نسبت هتروفيل به لنفوست خون

درصد لنفوسيت و باالترين نسبت هتروفيل به لنفوسيت كه با

داشت ( .)p>0/05كمترين درصد هتروفيل ،بيشترين درصد

بقيۀ گروههاي آزمايشي تفاوت معنيدار داشت ،با استفاده از

لنفوسيت و كمترين نسبت هتروفيل به لنفوسيت با استفاده

 1/5درصد گياه خارشتر در گروه آزمايشي  2به دست آمد.

جدول  -5اثرات سطوح مختلف گياه خارشتر بر سلولهاي خوني در مرغهاي تخمگذار
ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ

ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ

ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ

ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ

ﻫﺘﺮوﻓﯿﻞ

لkﻓﻮﺳﯿﺖ

ﻫﺘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ

)درﺻﺪ(

)درﺻﺪ(

)ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

)ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

)درﺻﺪ(

)درﺻﺪ(

ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ

ﺻﻔﺮ

30

9/97

2/93

21/67

11b

88/34a

0/125b

1/5

33/34

11/04

3/17

22/40

a

30/34

10/07

2/92

21/14

33

10/97

3/15

22/40

درﺻﺪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ

3
4/5

19

b
ab

11

14/34

b
a

79
88

b

85

a

0/241

b
b

0/125
0/169

SEM

1/214

0/413

0/124

0/377

1/986

1/961

0/028

P value

0/184

0/207

0/383

0/118

0/064

0/033

0/052

 :a-bدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/05
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بحث و نتيجه گيري

استفاده از گياه خارشتر تا  3درصد جيره ،باعث افزايش
مقدار خوراك مصرفي در مرغها شده است (جدول .)2
علل مختلفي در خصوص افزايش مقدار خوراك مصرفي
با استفاده از گياه خارشتر وجود دارد كه مهمترين آنها را
ميتوان در افزايش خوشخوراكي و الياف خام جيره دانست
كه به دنبال آنها ،مقدار خوراك مصرفي توسط مرغها با
جيرۀ حاوي  3درصد خارشتر افزايش يافته ولي استفادۀ
 4/5درصدي از خارشتر در جيره باعث شده است مقدار
خوراك مصرفي كاهش يابد .مهمترين علت اين كاهش را
ميتوان به حجيم شدن بيش از حد خوراك و وقوع سيري
فيزيكي زودهنگام نسبت داد .مصرف خوراك زياد با استفاده

از  3درصد خارشتر موجب شده مواد ّ
مغذي مورد نياز جهت
حداكثر توليد به صورت بهينه تأمين شده لذا موجب بهبود
درصد توليد تخممرغ ،افزايش مقدار توليد تودهاي ،بهبود
ضريب تبديل غذايي و كاهش هزينۀ خوراك به ازاي هر
كيلوگرم تخممرغ توليدي شده است .بر عكس ،كاهش مقدار

خوراك مصرفي با استفاده از  4/5درصد خارشتر احتماالً

موجب شده مواد ّ
مغذي مورد نياز جهت حداكثر توليد به
اندازۀ كافي مهيا نشده و لذا سطح توليد تخممرغ كاهش يافته
است .عدم تغيير معنيدار صفات مربوط به عملكرد با 1/5
درصد خارشتر احتماالً ناشي از كافي نبودن مقدار مصرف

آن و در نتيجۀ عدم كفايت مواد مغّذي دريافتي ،توليد نسبت
به شاهد بهبود نيافته در حالي كه هزينۀ خوراك به ازاي هر
كيلوگرم تخممرغ توليدي افزايش يافته است .عوامل دخيل

در اندازۀ تخممرغ عمدت ًا ژنتيكي ،مرحلۀ توليد و سطح
اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب دريافتي ميباشند لذا عدم
تغيير آن ميتواند مربوط به اين علل باشد .در استفاده از 2
درصد مخلوط گياهي حاوي خارشتر در جوجههاي گوشتي،
معنيداري در عملكرد جوجهها مشاهده نشد ،در حالي كه
درصد الشه بهبود يافته ولي فراسنجههاي بيوشيميايي و
ايمني تحت تأثير قرار نگرفت ( .)7عدم مطابقت يافتههاي

آزمايش قبلي با اثر خارشتر در جوجههاي گوشتي را ميتوان
با نوع طيور مورد استفاده ،درصد استفاده از گياه دارويي و
گياهان همراه آن را مرتبط دانست .در مرغهاي تخمگذار
بهبود عملكرد با استفادۀ  2درصدي از انواع گياهان دارويي
ديگر نيز گزارش شده است (9و.)13
افزايش مصرف خوراك در جيرۀ حاوي  3/5درصد خارشتر

ّ
مغذي دخيل در كيفيت تخممرغ
موجب دريافت مواد
شده است (جدول  .)3به طوري كه بيشترين مقدار وزن
مخصوص ،درصد پوسته و وزن هر ميليمتر مربع از سطح
پوسته با استفاده از  3/5درصد خارشتر به دست آمد .شاخص
رنگ زرده نيز با افزوده شدن به سطح خارشتر افزايش يافت،
ليكن بيشترين مقدار آن با استفاده از  4/5درصد خارشتر در
گروه آزمايشي  4به دست آمد .خارشتر منبع غني از كاروتن
و ويتامين  Aميباشد (شريعت صانعي .)1383 ،با مصرف
آن ،مقادير آنها در زرده افزايش پيدا كرده و موجب رنگينتر
شدن آن نسبت به شاهد شده است .در استفاده از ساير
گياهان دارويي به مقدار  2درصد در جيرۀ مرغها افزايش
رنگ زرده نيز به علت دريافت بيشتر كاروتن و ويتامين

A

گزارش شده است (9و.)13
در حالي كه اين محققين افزايش در مقدار خوراك مصرفي
و در نتيجه بهبود صفات كيفي پوسته را گزارش ننمودند.
تفاوت مشاهده شده در زمينۀ كيفيت پوسته را ميتوان با عدم
افزايش مقدار خوراك مصرفي در آزمايشهاي ايشان مرتبط
دانست در حالي كه مصرف خارشتر در اين آزمايش تا سطح
 3درصد موجب افزايش مقدار خوراك مصرفي و افزايش
دريافت مواد ّ
مغذي از جمله كلسيم شده است.

مطابق جدول  4استفاده از سطوح مختلف خارشتر اثرات
معنيداري بر فراسنجههاي بيوشيميايي خون مرغها نداشته
است .ليكن از لحاظ عددي كاهش در سطح تريگليسريد و
افزايش  HDLبا استفاده از خارشتر مشهود است .عدم كاهش
معنيدار سطح تريگليسريد خون با استفاده از مخلوط گياهان
دارويي پنيرك ،خارشتر و نعناع در جوجههاي گوشتي نيز
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گزارش شده است ( .)7در حالي كه استفاده از  2درصد

ایمنی هومورال با تولید پادتنها ،نقش خود را ایفا میکنند

پونه باعث كاهش معنيدار سطح كلسترول خون در مرغهاي

( .)14گياه خارشتر حاوي ويتامينهاي محلول در چربي و

تخمگذار شد .علت اختالف را ميتوان با نوع و سطح گياه

محلول در آب بوده كه از بين آنها كاروتن و ويتامينهاي

مورد استفاده و مرحلۀ توليد مرغها مرتبط دانست.

 A ،Cو  Eبه علت ماهيت آنتياكسيداني خود باعث كاهش

طبق جدول  5استفاده از خارشتر باعث تغيير در درصد

سطح هتروفيل ،نسبت هتروفيل به لنفوسيت و افزايش سطح

هتروفيل ،لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت شده

لنفوسيت كه از شاخصهاي ارتقاع سطح ايمني ميباشند،

است .به طوري كه كمترين درصد هتروفيل ،باالترين درصد

شده است (.)10

لنفوسيت و كمترين نسبت هتروفيل به لنفوسيت با استفاده از

به طور کلی نتایج به دست آمده نشان میدهند که استفاده

 3درصد گياه خارشتر به دست آمد .هتروفیلها ،سلولهای

از گياه خارشتر تا سطح  3درصد جیرههای غذایی مرغهای

فاگوسیت هستند که برای مقابله با عوامل عفونتزا نظیر

تخمگذار ،سبب بهبود عملکرد ،صفات كيفي تخممرغ،

ویروسها ،باکتریها و نیز ذ ّرات خارجی شکل گرفتهاند و

ارتقاع سطح ايمني و كاهش هزينۀ خوراك به ازاي هر

به میزان زیادی در محلهای آسیب دیده در اثر تولید مواد

توجه به مواردي نظير
كيلوگرم تخممرغ توليدي ميشود .با ّ

شیمیایی جاذب ،حضور مییابند .عمدهترین عمل هتروفیلها

علف هرز بودن اين گياه ،مقاومت باال به شرايط نامساعد

به دام انداختن و از بین بردن ذ ّرات بیگانه به وسیلهی عمل

جوي ،قابليت باالي تطابق با انواع آب و هواها و خاكهاي

فاگوسیتوز میباشد و افزایش تعداد آنها شاخص م ّهمی

جهت مشخص نمودن وجود عوامل میکروبی و بیماریزا در

با درجۀ حاصلخيزي كم ،داشتن مواد ّ
مغذي و مواد مؤثره
دارويي توصيه ميشود تحقيقات الزم در خصوص امكان

بدن میباشد .لنفوسیتها ،لکوسیتهای غیرگرانوله شدهای

استفاده از آن به اشكال مختلف (عملآوري شده و همراه

هستند که در بافتهای لنفوئیدی نظیر تیموس ،طحال و

با افزودنيهايي نظير آنزيمها ،پروبيوتيكها و پريبيوتيكها

غدههای لنفاوی یافت میشوند .در حالت عادی و عدم

و )...به عمل آمده تا امكان استفاده از آن نه تنها در مرغهاي

وجود بیماری و حمالت میکروبی ،لنفوسیتها اکثریت

تخمگذار ،بلكه در طيور ديگر از قبيل اردك ،غاز و شترمرغ

گلبولهای سفید خون طیور را تشکیل داده و سلولهایی

(كه توانايي باال به تحمل الياف خام زياد در جيره دارند)،

هستند که در نهایت وظیفهی تولید آنتیبادی و همچنین

به عمل آمده تا از اثرات مفيد چند جانبۀ استفاده از اين گياه

تظاهرات ایمنی با واسطهی سلولی و هومورال را به عهده

مشتمل بر (استفاده در جيرۀ طيور و بهبود عملكرد ،كمك

دارند .نسبت هتروفیلها به لنفوسیتها شاخص م ّهمی در

به كنترل علفهاي هرز ،كاهش مشكالت زيست محيطي،

ارزیابی سطح ایمنی بدن میباشد و هر چقدر این نسبت
بیشتر باشد ،به همین مقدار نیز سطح ایمنی بدن باال بوده
و احتمال مقاومت در مقابل عوامل بیماریزا بهبود مییابد
( .)14لنفوسیتها در ایمنی با واسطهی سلولی ،نقش دارند.
ایمنی با واسطهي سلولی ،در برگیرندهی افزایش حساسیت
تأخیری ،دفع پیوند ،واکنشهای پیوند علیه میزبان ،دفاع
در برابر ارگانیسمهای درون سلولی (مانند باسیل سل و

بروسال) و احتماالً دفاع در برابر نئوپالسمها و همچنین در
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افزايش بازده كمي و كيفي مزارع كشاورزي و كمك به
اشتغالزايي بهره جست.

...  فراسنجههاي بيوشيميايي، كيفيت تخممرغ،) بر عملکردAlhaji maurorum L.( اثر سطوح مختلف گياه خارشتر
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