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چکیده
اين آزمايش به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر ()Alhaji maurorum L.

عملآوري شده با اوره بر عملکرد ،صفات کیفی تخممرغ،

فراسنجههاي بيوشيميايي و سطح سلولهاي خون مرغهای تخمگذار انجام گرفت .اين آزمایش با تعداد  192قطعه مرغ تخمگذار سویه های  -الین  W36از
سن  65تا  76هفتگي در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با  4تیمار و  4تکرار (هر تکرار دارای  12قطعه مرغ) اجراء گردید .جیرههای آزمایشی عبارت بودند از)1 :
تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر عملآوري شده) و گروههاي آزمايشي  2تا  4كه حاوي  3 ،1/5و  4/5درصد خارشتر عملآوري شده با  1درصد اوره.
استفاده از خارشتر عملآوري شده در جيرههاي غذايي مرغهاي تخمگذار داراي اثرات معنيدار بر عملكرد ،صفات كيفي تخممرغ ،فراسنجههاي بيوشيميايي
و سطح سلولهاي خون مرغها بود ( .)P>0/05بيشترين مقادير مربوط به وزن تخممرغ ،درصد توليد ،توليد تودهاي تخممرغ ،بهترين ضريب تبديل غذايي،
حداقل هزينه خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخممرغ توليدي ،بيشترين شاخص رنگ زرده ،باالترين سطوح هماتوكريت ،هموگلوبين و گلبولهاي قرمز خون
با استفاده از  4/5درصد خارشتر عملآوري شده در جيره مرغها مشاهده شد .كمترين مقدار آلبومين و بيشترين مقدار  HDLخون در تيمار حاوي  3درصد
خارشتر عملآوري شده به دست آمد .به طور كلي در مرغهاي تخمگذار استفاده از  4/5درصد خارشتر عملآوري شده با  1درصد اوره داراي اثرات مثبتي بر
عملكرد ،صفات كيفي تخممرغ و فراسنجههاي خوني بود و موجب كاهش هزينه توليدشد.

واژههای کلیدی :خارشتر ،صفات تخممرغ ،عملکرد ،مرغ تخمگذار ،متابولیتهای خون
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of fortified Alhaji (Alhaji maurorum L.)
with 1% urea on egg production, egg traits, blood biochemical parameters and blood cells of laying hens. In this
experiment 192 Hy- line W36 laying hens were used from 65-76 weeks of age in 4 treatments, 4 replicates and
12 hens in each replicate in a completely randomized design. Experimental groups included: 1) control group and
2-4 groups with 1.5, 3 and 4.5 percentages of Fortified Alhaji (FA). FA had significant effects on performance, egg
traits, blood biochemical parameters and blood cells of laying hens (P<0.05). The highest amounts of egg weight,
egg production percentage, egg mass, the best feed conversion ratio, the lowest feed cost for production each
kilogram of egg, the highest egg color index and the highest amounts of Hematocrits, Hemoglobin and red blood
cells were observed by using 4.5% FA. The lowest blood albumin and the highest blood HDL were obtained in
treatment contained 3% FA. The overall results indicated that using 4.5% fortified Alhaji, has positive effects on
performance, egg traits, blood parameters and could reduce the production cost in laying hens.
Key words: Alhaji maurorum L., Blood metabolites, Laying hens, Eg traits, Performance.
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قليايي يكي از را هها جهت لگنينزدايي و دسترسي آسان

مقدمه
جهت اقتصادي نمودن توليدات طيور از راهكارهاي مختلفي

ّ
مغذ ي داخل سلولي گياهان ميباشد
به محتوي مواد

استفاده مي شود كه يكي از مهمترين آنها ،كاهش هزينههاي

) .( Sofi Siavosh, 1986از جمله مواد شيميايي رايجي

تغذيهاي ميباشد ) .(Fakhoy et al., 1994براي كاهش

كه در اين رابطه مورد استفاده قرار ميگيرند ،ميتوان

هزينههاي تغذيهاي استفاده از اقالم غذايي كه ارزان قيمت

به قلياهايي از قبيل اوره اشاره كرد .در آزمايشهاي

هستند ،از مهمترين گزينهها محسوب ميگردد .علفهاي

مختلف از اوره به مقدار مشخصي در جيرههاي غذايي

خودرو (مخصوص ًا هرز) از جمله منابع غذايي ميباشند كه

جوجههاي گوشتي ) (Bahrini et al., 2006و مرغهاي تخمگذار

استفاده از آنها به دليل قيمت تمام شده پايينشان ميتواند

) (Nobakht et al., 2009, 2011; Narimani Rad et al., 2010بدون

موجب ارزانتر شدن جيرهها شود و همچنين در جلوگيري

داشتن اثرات سوء بر عملكرد ،صفات كيفي تخممرغ

از ازدياد آنها (به عنوان علف هرز) در طبيعت مؤثر افتد.

و پارامترهاي خوني آ نها استفاده شده است .در

گياه خارشتر از جمله گياهاني است در عين حال كه علف

آزمايش حاضر نيز از اوره جهت عملآوري خارشتر و

هرز محسوب ميشود از آن به عنوان گياه دارويي نيز استفاده

لگنينزدايي به منظور دسترسي بهتر و آسان به محتوي

شده و گياهي است فوق العاده مقاوم به شرايط نامساعد
جوي و در انواع خاكها با درجات حاصلخيزي مختلف

مواد ّ
مغذ ي داخل سلو لهاي گياهي استفاده شد.

با توجه به وفور و آساني دسترسي با هزينه پايين به اين

رشد نموده و به علت اينكه مواد ّ
مغذي مورد نياز خود را از

گياه هرز در اغلب مناطق كشور در طول سال به خصوص

اعماق خاك دريافت مينمايد ،لذا تا اواخر فصل رويش به

در تابستان و پاييز ،آزمايش حاضر در جهت ارزيابي امكان

صورت سبز مانده و در دسترس جهت استفاده ميباشد ،به

استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر عملآوري شده با

جهت رشد تودهاي و بلند ،محصول در واحد سطح زياد بوده

اوره در جيرههاي غذايي مرغهاي تخمگذار با مالحظه اثرات

و اغلب بدون استفاده تا اواخر فصل رشد در كنار جادهها،

آن بر عملكرد ،صفات كيفي تخممرغ ،متابوليتهاي خون و

زمينهاي باير و غيرباير قابل مشاهده است.

هزينههاي غذايي صورت گرفت .در استفاده از اين گياه،

گياه خارشتر حاوي استرولهاي غيراشباع ،تري ترپنها ،تاننها،

مبارزه با جنبه علف هرز بودن ،كاهش سطح گسترش و

كربوهيدرات ،فالونوئيدها ،گليكوزيدهاي نظير پروآنتوسيانين

ايجاد اشتغالزايي در بهرهبرداري از آن و همچنين امكان

ويتامينهاي مانند  Aو  Cميباشد ).(Samsam Shariat, 2004

عملآوري نيز مد نظر بوده است.

در تحقيقي كه با استفاده از مخلوط  2درصدي از گياهان
دارويي پنيرك ،خارشتر و نعناع در جوجههاي گوشتي انجام

مواد و روشها

گرديد ،گزارش شد كه استفاده از اين مخلوط گياهي بدون

این آزمایش در تابستان و پاييز سال  1390اجراء گردید .اين

تأثير بر عملكرد و متابوليتهاي خون ،موجب بهبود درصد

آزمایش با تعداد  192قطعه مرغ تخمگذار سویه های -الین

الشه جوجهها ميگردد ).(Nobakht and Shahyar, 2008

 W36از سن  65تا  76هفتگي در قالب طرح کام ً
ال تصادفی

با مسن شدن گياه بر حجم الياف خام و لگنين

با  4تیمار و  4تکرار (هر تکرار دارای  12قطعه مرغ) اجراء

ديواره سلولي افزوده شده و قابليت استفاده از مواد

گردید .جیرههای آزمایشی عبارت بودند از )1 :تیمار شاهد

ّ
مغذ ي محتوي سلولي گياهان به خصوص براي غير

(بدون استفاده از خارشتر) و گروههاي آزمايشي  2تا 4

ميگردد .عملآوري با مواد

كه حاوي  3 ،1/5و  4/5درصد خارشتر عملآوري شده

نشخواركنندگان محدود
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با  1درصد اوره .همه جیرههای آزمایشی با انرژی قابل-

جداول استاندارد احتیاجات غذایی  NRCسال 1994برای

توجه به پیشنهادات
متابوليسم و پروتئین خام یکسان و با ّ

مرغهای تخمگذار و با استفاده از برنامه نرمافزار جيرهنويسي
 UFFDAتنظیم شدند (جدول .)1

جدول  -1تركيبات جيرههاي غذايي آزمايشي (درصد)
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ

درﺻﺪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﻋﻤﻞآوري ﺷﺪه

ﺷﺎﻫﺪ
1/5

3

4/5

ذرت

50

50

50

50

ﮔﻨﺪم

24/15

22/40

20/64

19/08

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ

16/10

15/90

15/70

15/50

روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ

0/16

0/65

1/14

1/54

0

1/5

3

4/5

ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان

1/66

1/63

1/60

1/56

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف

7/15

7/15

7/16

7/17

ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم

0/28

0/27

0/26

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﻋﻤﻞآوري ﺷﺪه

*

ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
**

ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ

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

481

487

501

507

اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ )(Kcal/Kg

2800

2800

2800

2800

14

14

14

14

ﮐﻠﺴﯿﻢ

3/28

3/28

3/28

3/28

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس

0/31

0/31

0/31

0/31

اﻟﯿﺎف ﺧﺎم

2/86

3/28

3/98

4/54

ﺳﺪﯾﻢ

0/15

0/15

0/15

0/15

ﻟﯿﺰﯾﻦ

0/63

0/65

0/67

0/69

ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ  +ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ

0/55

0/55

0/55

0/55

ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن

0/18

0/18

0/18

0/18

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم

*ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ داراي  74/400ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻣﻨﮕﻨﺰ 75/000 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم آﻫﻦ 64/675 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم روي 6/000 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻣﺲ867 ،
ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﯾﺪ و  200ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
**ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ داراي  8/500/000واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  2/500000 ،Aواﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  11/000 ،D3واﺣﺪ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  2/200 ،Eﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  1/477 ،K3ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  4/000 ،B1ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  7/840 ،B2ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ،B3
 34/650ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  2/464 ،B5ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  0/110،B6ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  0/01 ،B9ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  400/000 ،B12ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮐﻮﻟﯿﻦ
ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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خارشتر در مرحل ه دانهروي (اواسط تابستان) به اندازه مورد

گرم .برای اندازهگیری ارتفاع سفيده از دستگاه ارتفاعسنج

نياز برداشت شده و در زير سايبان بدون تابش مستقيم

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

نور خورشيد خشك شده و بعد از آسياب نمودن ،با 1

بر روی صفحه صاف شکسته شده و ارتفاع سفیده در محل

درصد اوره محلول در آب كام ً
ال مخلوط شده و بعد در

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

كيسههاي نايلوني كام ً
ال فشرده شده و به مدت  3هفته در
شرايط بيهوازي نگهداري شد .بعد از باز كردن نايلونها و

توجه به وزن تخممرغ و ارتفاع سفیده ،با قرار دادن در
و با ّ
فرمول باال ،واحد هاو برای هر یک از تخممرغها محاسبه

هوادهي ،نمونه تهيه شده و ترکیبات شیمیایی نمونه با استفاده

شده و تمام واحدهای حاصله از تخممرغهای همان واحد

از  AOACسال  2002در آزمايشگاه آناليز مواد غذايي تعیین

آزمایشی با هم جمع و بر تعدادشان تقسیم میشد و میانگین

گردید .بر طبق نتایج آنالیز آزمایشگاهی خارشتر غني شده با

حاصله به عنوان واحد هاو گروه آزمایشی مزبور در نظر

 1درصد اوره براساس صد درصد ماده خشك دارای 12/23

گرفته میشد .محتویات پوسته تخممرغها تمیز شده و

درصد پروتئین خام و  39/80درصد الياف خام 0/65 ،درصد

پوستهها به مدت  48ساعت برای خشک شدن در دمای

كلسيم و  0/32درصد فسفر كل بود كه در تنظيم جيرههاي

اطاق نگهداری میشدند .بعد از خشک شدن ،وزن آنها با

غذايي مورد استفاده قرار گرفت .در طول اجراي آزمايش

ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01گرم اندازهگیری شد.

شرایط محیطی برای همه گروههای آزمایشی یکسان بود.

برای مشخص کردن رنگ زرده از واحد رش 1استفاده

برنامه نوری شامل روشنایی  15ساعت در هفته اول آزمایش

شد ) .(Farkhoy et al., 1994در این روش از صفحهای

بوده كه در هفتههای بعدی به  16ساعت رسانده شد .درجه

با نوارهای رنگی مختلف که به ترتیب با افزایش رنگها،

حرارت محیط کنترل شده و تمامی مرغها به صورت آزاد به

نمرات اختصاصی به آنها نیز اضافه میشد ،استفاده گردید

غذا و آب آشامیدنی دسترسی داشتند.

و برای این منظور ،نمونههای تخممرغ جمعآوری شده از

مقدار تولید تخممرغ و نیز وزن متوسط تخممرغها به طور

واحدهای آزمایشی بر روی ظرف شیشهای شفافی شکسته

روزانه از طریق توزین و تولید تودهای تخممرغ و نیز

شده و رنگ زرده آنها ،توسط چند نفر مورد ارزیابی قرار

خوراک مصرفی به صورت هفتگی اندازهگیری گردید و از

گرفته و با نوارهای رنگی موجود در صفحه مقایسه شده و

روی خوراک مصرفی و نیز تولید تودهای تخممرغ ،ضریب

نمرات اختصاصی توسط چند فرد به هر یک از آنها با هم

تبدیل غذایی برای هر یک از واحدهای آزمایشی مشخص

جمع شده و متوسط آنها به عنوان نمره نهایی برای آن واحد

میگردید.

آزمایشی در نظر گرفته شده و در تجزیه آماری مورد استفاده

در پایان آزمایش ،تعداد  4عدد تخممرغ از هر تکرار

قرار گرفت .برای تعیین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم

به تصادف انتخاب و بعد از توزین انفرادي ،تخممرغها

تخممرغ تولیدی در هر یک از گروههای آزمایشی ،هزینه هر

شکسته شده و واحد هاو در سفیده غلیظ آنها اندازهگیری

کیلوگرم از خوراک در ضریب تبدیل غذایی آن ضریب شده

شد .برای اندازهگیری واحد هاو از فرمول زیر استفاده شد

و در تجزیه آماری مورد استفاده قرار گرفت.

(.(Courtis and .Wilson, 1990

در پایان دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی تعداد دو قطعه

( =100 Log )H + 7/57 -1/7w 0/37واحد هاو

مرغ به صورت تصادفی انتخاب شده و از ورید بال آنها

که در این فرمول  Hعبارت است از ارتفاع سفیده غلیظ بر

خونگیری به عمل آمده و خون حاصله در دو لوله آزمایش

حسب میلیمتر و  Wبرابر است با وزن تخممرغ بر حسب

1. Roch Unit
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که یکی حاوی ماده ضدانعقاد  EDTAبود ،جهت تعیین

 = Yijمقدار عددی هر یک از مشاهدهها در آزمایشµ ،

درصد و نسبت سلولهای خونی (هماتوكريت ،هموگلوبين،

=میانگین جمعیت = Ti ،اثر جیره غذایی = εi j ،اثر خطای

ت و
گلبولهاي قرمز ،گلبولهاي سفيد ،هتروفیل ،لنفوسی 

آزمایش در نظر گرفته شده است.

نسبت هتروفیل به لنفوسیت) و دیگری برای اخذ سرم به
منظور اندازهگیری پارامترهای بیوشیمیایی (تريگليسريد،

نتایج

كلسترول ،آلبومين ،پروتئين كل ،اسيداوريك و  )HDLخون

اثرات سطوح مختلف استفاده از خارشتر عملآوري شده

ریخته شده و آنالیز فراسنجههای بیوشیمیایی خون با استفاده از

با اوره بر عملكرد مرغهاي تخمگذار در جدول  2ارايه

کیتهای آزمایشگاهی مربوطه و بر پایهروشهای استاندارد

شده است .استفاده از خارشتر عملآوري شده داراي اثرات

آزمایشگاهی و توسط دستگاه اتوآناالیزر (آلیسون)300-

معنيداري بر عملكرد مرغهاي تخمگذار بود (.)P>0/05

انجام گردید .تعیین سلولهای خونی از طریق رنگ آمیزی و

استفاده از سطوح  3و  4/5درصدي خارشتر عملآوري شده

تفریق سلولی و شمارش چشمی در زیر میکروسکوپ نوری

موجب بهبود عملكرد مرغها شد .به طوري كه بيشترين

انجام گردید ).)Nazifi, 1997

مقادير وزن تخممرغ ،درصد توليد و توليد تودهاي ،بهترين

دادههای حاصل از آزمايش با استفاده از نرمافزار آماری

ضريب تبديل غذايي و كمترين هزينه خوراك به ازاي هر

 SASنسخه  9/12مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای

كيلوگرم از تخممرغ توليدي با استفاده از  4/5درصد خارشتر

مقایس ه تفاوت بین میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن

عملآوري شده در جيره مشاهده شد .استفاده از خارشتر

) (Valizadeh and Moghaddam, 1984استفاده شد.

عملآوري شده اثرات معنيداري بر مقدار خوراك مصرفي

مدل ریاضی طرح به صورت زیر میباشد.

مرغها نداشت 1/5 .درصد خارشتر عملآوري شده نيز در

Yij = µ + Ti + εij

مقايسه با شاهد نتوانست عملكرد را بهبود دهد (.)P> 0/05

که در فرمول فوق:
جدول  -2اثرات سطوح مختلف گياه خارشتر عملآوري شده 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

65/66b

56/64b

37/19b

114/46

3/08a

1490a

1/5

66/10ab

56/59b

37/41b

113/25

3/03a

1486a

3

66/47a

61/29a

40/73a

113/27

2/79b

1397b

4/5

66/69a

61/80a

41/21a

112/90

2/72b

1389b

SEM

0/21

0/86

0/53

0/66

0/04

18/05

P value

0/03

0/003

0/0009

0/41

0/0002

0/006

 :a-bدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪاد داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار دارﻧﺪ (.)P<0/05
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اثرات استفاده از سطوح مختلف خارشتر عملآوري

افزايش يافت در حالي كه استفاده از آن تا سطح  3درصد

شده بر صفات كيفي تخممرغ در جدول  3خالصه شده

موجب كاهش ضخامت پوسته شد .ضخامت پوسته در گروه

است .استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر عملآوري

آزمايشي حاوي  4/5درصد خارشتر عملآوري شده تفاوت

شده داراي اثرات معنيداري بر صفات كيفي تخممرغ در

معنيداري با ساير گروهها نداشت .به غير از اين دو صفت،

مرغهاي تخمگذار بود ( .)P>0/05با افزوده شدن به سطح

استفاده از خارشتر غني شده اثرات معنيداري بر ساير صفات

گياه خارشتر در جيرهها تا  4/5درصد ،شاخص رنگ زرده

مربوط به كيفيت تخممرغ نداشت (.)P> 0/05

جدول  -3اثرات سطوح مختلف گياه خارشتر عملآوري شده با اوره بر صفات كيفي تخممرغ در مرغهاي تخمگذار
درﺻﺪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ

ﺷﺎﺧﺺ رﻧﮓ زرده

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﺳﻔﯿﺪه

درﺻﺪ زرده

واﺣﺪ ﻫﺎو

ﭘﻮﺳﺘﻪ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ
(ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ(

ﺻﻔﺮ

2/56d

9/16

59/39

31/44

87/15

0/362a

1/5

3/44c

9/30

60/44

30/26

85/13

0/357a

3

4/22b

9/13

60/31

30/55

88/11

0/335b

4/5

4/89a

9/14

58/87

31/91

88/23

0/354ab

SEM

0/001

0/22

1/45

1/35

2/33

0/006

P value

0/0002

0/94

0/85

0/79

0/80

0/05

 :a-dدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪاد داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار دارﻧﺪ (.)P<0/05

اثرات استفاده از سطوح مختلف خارشتر عملآوري شده

از خارشتر عملآوري شده موجب كاهش سطح آلبومين

برخی از فراسنجههاي بيوشيميايي خون در جدول  4آورده

و افزايش سطح  HDLخون شد .از لحاظ آماري استفاده

شده است .استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر عملآوري

از خارشتر عملآوري شده در مقايسه با شاهد اثرات

شده اثرات معنيداري بر فراسنجههاي بيوشيميايي خون

معنيداري بر سطوح تريگليسريد ،كلسترول ،پروتئين تام

مرغها داشت ( .)P>0/05استفاده از سطوح  3و  4/5درصد

و اسيد اوريك خون نداشت (.)P> 0/05
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جدول  -4اثرات سطوح مختلف گياه خارشتر عملآوري شده با اوره بر فراسنجههاي بيوشيميايي خون در مرغهاي تخمگذار
درﺻﺪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ

HDL

ﺗﺮيﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ

ﮐﻠﺴﺘﺮول

آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم

اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ

(ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

(ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

(ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

(ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

(ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

ﺻﻔﺮ

1388/94

165/47

3/61ab

5/33

3/10

5/23b

1/5

1590/11

143/84

4/07a

5/27

3/35

13/80ab

3

754/61

153/73

2/67c

4/40

3/21

29/65a

4/5

1649/82

168/31

3/05bc

5/55

4/59

15/89ab

SEM

568/42

38/52

0/23

0/37

0/66

6/48

P value

0/6806

0/9660

0/0127

0/2194

0/4037

0/0390

(ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ
دﺳﯽﻟﯿﺘﺮ(

 :a-cدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪاد داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار دارﻧﺪ (.)P<0/05

اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه خارشتر عملآوري

با شاهد سبب افزايش مقادير هماتوكريت ،هموگلوبين و

شده بر سلولهاي خون در جدول  5ديده ميشود .استفاده

گلبولهاي قرمز خون شد در حالي كه اثرات معنيداري بر

از گياه خارشتر عملآوري شده اثرات معنيداري بر مقادير

مقدار گلبولهاي سفيد ،درصد هتروفيل ،درصد لنفوسيت و

هماتوكريت ،هموگلوبين و گلبولهاي قرمز خون داشت

نسبت هتروفيل به لنفوسيت نداشت.

( .)P>0/05استفاده از خارشتر عملآوري شده در مقايسه
جدول  -5اثرات سطوح مختلف گياه خارشتر عملآوري شده با اوره بر سلولهاي خون در مرغهاي تخمگذار
ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ

ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ

ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ

ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ

ﻫﺘﺮوﻓﯿﻞ

ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ

(درﺻﺪ(

(درﺻﺪ(

(ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

(ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

(درﺻﺪ(

(درﺻﺪ(

ﺻﻔﺮ

26/67b

9/14b

2/90b

22/20

17/00

82/00

0/217

1/5

35/34a

11/77a

3/33a

22/67

13/34

85/34

0/158

3

32/67a

10/80a

3/19a

22/04

16/34

81/34

0/213

4/5

32/67a

10/69a

3/21a

23/30

21/00

76/34

0/287

SEM

1/45

0/454

0/084

0/760

4/25

5/00

0/071

P value

0/0329

0/0213

0/0357

0/6581

0/6614

0/6608

0/6592

درﺻﺪ ﺧﺎرﺷﺘﺮ

 :a-bدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪاد داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار دارﻧﺪ (.)P<0/05
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بحث

از مهمترين آنها به خاصيت آنتياكسيداني تركيبات

مطاب��ق ج��دول  ،2اس��تفاده از گياه خارش��تر عملآوري

فالونوئيدي موجود در اين گياهان تأكيد شده است.

ش��ده با  1درصد اوره در مقايسه با ش��اهد موجب بهبود

افزايش وزن تخممرغ و درصد توليد آن با استفاده از

عملك��رد مرغه��ا بدون اينك��ه خوراك مصرف��ي افزايش

 4/5درصد خارشتر عملآوري شده در گروه آزمايشي 4

يابد ،ش��ده اس��ت .علت افزايش در تولي��د بدون افزايش

موجب گرديده توليد تودهاي تخممرغ نيز افزايش يابد.

در مق��دار خ��وراك مصرف��ي ميتواند ناش��ي از افزايش

از آنجا كه در رابطه با خوراك مصرفي تفاوت معنيداري

ّ
مغ��ذي و تركيب��ات ثانوي��ه موجود در
در ج��ذب م��واد
گياه خارشتر باش��د) .(Samsam Shariat, 2004خارشتر

توجه به توليد
در بين گروههاي آزمايشي وجود نداشت ،لذا با ّ

تودهاي باال ،بهترين ضريب تبديل غذايي و حداقل هزینه

س��بز داراي مقادي��ر باالي��ي از ويتامينه��اي مختل��ف

خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخممرغ توليدي نيز با استفاده

از جمل��ه ويتامينه��اي  Aو  Cو تركيبات��ي ثان��وي نظير

از  4/5درصد خارشتر عملآوري شده در گروه آزمايشي 4

فالونوئيدها ميباش��د ك��ه با تأمين نيازمن��دي مواد ّ
مغذي

مشاهده شد .در استفاده از مخلوط  2درصدي گياهان خارشتر،

توجه به اثرات
مورد نياز و جلوگيري از تخريب اين مواد با ّ

پنيرك و نعناع در جوجههاي گوشتي افزايش عملكرد مشاهده

آنتياكسيداسيوني كه دارند ،موجب بهبود عملكرد ميشوند
ك��ه عملآوري با اوره نيز ب��ا برطرف نمودن موانع موجود،

نشد در صورتي كه بهبودي در صفات الشه حاصل گرديد
) .(Nobakht and Shahyar, 2008تفاوت مشاهده شده

امكان دسترس��ي به مواد ّ
مغذي محتوي س��لولهاي گياهي

در خصوص عملكرد در مرغهاي تخمگذار و جوجههاي

را بهت��ر فراهم نموده اس��ت) (Sofi Siavosh, .1986اندازه

گوشتي را ميتوان با نوع پرنده ،سطح استفاده از گياه خارشتر،

تخممرغ يكي از پارامترهاي توليدي بود كه با افزايش سطح

عملآوري و نيز با نحوه استفاده اين گياه (به صورت تنها

اس��تفاده از خارش��تر عملآوري ش��ده بهبود يافته اس��ت.

و يا همراه با ساير گياهان دارويي) مرتبط دانست.

گزارش شده است كه برای تولید تخممرغهای با وزن

توجه به جدول  ،3استفاده از خارشتر عملآوري شده
با ّ

زیاد بایستی مقادیر کافی از اسیدهای آمینه گوگرددار

موجب بهبود شاخص رنگ زرده تخممرغ شد .بهبود شاخص

در جیره وجود داشته باشد ).(Miles et al., 1986

رنگ زرده با افزايش سطح استفاده از خارشتر عملآوري

نقش ویتامین  Eافزوده شده به جیره در افزایش وزن

شده بيشتر شده است و حداكثر آن با  4/5درصد خارشتر

تخممرغها مؤثر بوده است ) .(Saly et al., 1996کمبود

عملآوري شده به دست آمد .خارشتر سبز منبع غني از

طوالنی مدت یکی از ویتامینهای تأثیرگذار در تولید

كاروتن و ويتامين  Aميباشد )(Samsam .Shatiat, 2004

تخممرغ میتواند درصد تولید آن را کاهش دهد و

با مصرف آن ،مقادير آنها در زرده افزايش پيدا كرده و موجب

برعکس ) .(Banerjee, 1988استفاده از دز باالی ویتامین

رنگينتر شدن آن نسبت به شاهد شده است .عملآوري با

 Eدر جیرههای غذایی مرغهای تخمگذار موجب بهبود

اوره موجب تسهيل در دسترسي به منابع رنگين كننده زرده

درصد تولید تخممرغ میشود ) .( Barto et al., 1990در

در خارشتر شده است .در استفاده از گياهان دارويي مختلف

مر غهاي تخمگذار بهبود عملكرد با استفادۀ  2درصدي

به مقدار  2درصد در جيره مرغها افزايش رنگ زرده نيز به

از انـواع گـياهان دارويـي ديگر نيز گـزارش شده است

علت دريافت بيشتر كاروتن و ويتامين  Aگزارش شده است

).(Nobakht and Mehmannavaz, 2010; Jadiry et al., 2010; Sayiedpiran et al., 2011

).(Nobakht and Mehmannavaz, 2010; Jadiry et al., 2010; Sayiedpiran et al., 2011

در اين بهبودي عوامل مختلفي دخيل بودهاند كه

با استفاده از  3درصد خارشتر عملآوري شده در جيره،
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ضخامت پوسته تخممرغ به صورت معنيداري كاهش يافته

مهم در ارزيـابي سطح ايمـني محـسوب ميشوند كه با

است .اين كاهش احتماالً در اثر بزرگ شدن اندازه تخممرغ

اسـتفاده از خارشتر عملآوري شـده در مـقايسه با شاهد

در اين گروه آزمايشي بوده است كه موجب گرديده كلسيم

تغيـير معـنيدار نـكردهاند كه مطـابق با گـزارشهاي

رسوب شده در پوسته كمتر شده و ضخامت آن كاهش يابد.

موجـود در خصوص اثر اسـتفاده از گـياهان دارويـي

مطابق جدول  4استفاده از سطوح مختلف خارشتر عملآوري

بر سـطح سلولهاي خون در مرغهاي تـخمگذار ميباشد

شده موجب تغيير در مقادير آلبومين و  HDLخون شد .به

).(Nobakht and Mehmannavaz, 2010; Jadiry et al., 2010; Sayiedpiran et al., 2011

طوري كه كمترين مقدار آلبومين و بيشترين مقدار  HDLخون
با استفاده از  3درصد خارشتر در جيره مشاهده شد ولي در

توجه به نتايج حاصل از آزمايش استفاده از  4/5درصد
با ّ

خارشتر عملآوري شده با  1درصد اوره در مرغهاي

اين خصوص با سطح  4/5درصدي خارشتر عملآوري شده

تخمگذار ميتواند موجب بهبود عملكرد ،كيفيت زرده و

تفاوت معنيداري وجود نداشت .آلبومين جز ء پروتئينهاي

فراسنجههاي خوني شده و هزینه توليد را كاهش دهد.

خون ميباشد با افزايش توليد تخممرغ در گروههاي حاوي 3
و  4/5درصد از خارشتر عملآوري شده احتمال دارد مقادير
زيادي از اين آلبومين به تخممرغ منتقل شده و لذا سطح
آن در خـون كاهـش يافته اســت .افزايش سـطح

HDL

خون در سطوح باالي استفاده از خارشتر عملآوري شده
ميتواند با تركيبات مفيد موجود در خارشتر عملآوري
شده از قبيل ويتامينها و نيز فالونوئيدها ارتباط داشته
باشد .تغيير در آلبومين و  HDLخون در اسـتفاده از ساير
گيـاهان دارويي در مـرغهاي تخمگذار گزارش نشـده اسـت
).(Nobakht and Mehmannavaz, 2010; Jadiry et al., 2010; Sayiedpiran et al., 2011

طبق جدول  5استفاده از خارشتر عملآوري شده سبب
افزايش مقادير هماتوكريت ،هموگلوبين و گلبولهاي قرمز
خون است .سلولهاي خوني مزبور داراي نقش مهمي در
انتقال اكسيژن و انجام فعاليتهاي حياتي و جلوگيري از
كمخوني در مرغهاي تخمگذار ميباشند و شايد يكي
از علل بهبود عملكرد در استفاده از خارشتر عملآوري
شده ناشي از افزايش سطوح اين سلولهاي خوني بوده
كه با تسهيل در حمل اكسيژن و متابوليتها در خون،
اين بهبودي حاصل شده است .افزايش سلولهاي خوني
ميتواند با بهبود در مقادير مواد مغذي جذب شده از قبيل
آهن و ويتامينهاي  Aو  Cمرتبط باشد .مقادير هتروفيل،
لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت از شاخصهاي
18
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