
 

   

تاثیر افزودنی های گیاهی خارمریم و گزنه بر شاخص های 
ایمنی، فرآسنجه های خون و مقدار کلسترول زرده 
تخم مرغ در مرغ های نژاد تخمگذار 

bb

چكید ه 

تحقیق حارض به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف گیاهان خارمریم و گزنه بر شاخص های تولید، پارامرت های ایمنی و کلسرتول زرده 
تخم مرغ مرغ های تخمگذار نژاد های الین از سن 35 تا 41 هفتگی مورد اجراء قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاماًل تصادفی با استفاده 
از پنج تیامر و شش تکرار انجام شد. تیامرها شامل شاهد و سطوح مختلف پودر خارمریم )0/5 و 1/5 درصد( و گزنه )0/5 و 1/5 درصد( 
بودند. نتایج نشان داد که افزودن 1/5 درصد پودر خارمریم به جیره غذایی مرغ های تخمگذار سبب بهبود تولید توده ای و رضیب تبدیل 
به  پودر خارمریم  افزودن  نکرد.  ایجاد  پوسته  تغییر معنی داری در کیفیت  گزنه  و  پودر خا رمریم  اضافه منودن   .)p>0/05( خوراک شد 
جیره مرغ های تخمگذار موجب افزایش شاخص زرده تخم مرغ در مقایسه با شاهد شد )p>0/05(. استفاده از پودر خارمریم و گزنه تاثیر 
معنی داری بر مقدار کلسرتول زرده و فرآسنجه های خونی مرغ های تخمگذار نداشت. پودر خارمریم به مقدار 1/5 درصد سبب کاهش 
درصد هرتوفیل و نسبت هرتوفیل به لنفوسیت شد )p>0/05(. بطور کلی می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از پودر خارمریم در سطح 
1/5 درصد در تغذیه مرغ های تخمگذار سبب افزایش وزن تخم مرغ، تولید توده ای، بهبود رضیب تبدیل غذایی و کاهش نسبت هرتوفیل 

به لنفوسیت می شود.
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The present study was carried out in order to investigate the effect of different levels of herbal additives of milk thistle 
and nettle on performance indices, immune parameters and egg yolk cholesterol. A total of 90 laying hens were ran-
domly assigned to 5 treatment groups, 6 replicates of 3 birds each in a completely randomized design. Dietary treat-
ments included control group and different amounts of milk thistle (0.5 and 1.5%) and nettle (0.5 and 1.5%). Results 
showed that adding of milk thistle (1.5%) to laying hens ration improved egg mass and feed conversion ratio (P<0.05). 
Using of milk thistle and nettle had not effect on shell quality. The highest yolk index was found out in the eggs from 
hens that were fed 1.5% of milk thistle in contrast to hens fed the control treatment without milk thistle (P<0.05). Egg 
yolk cholesterol amount was not affected by different levels of milk thistle and nettle powder. There were no significant 
differences in concentrations of glucose, triglyceride, cholesterol and HDL in plasma. Using of milk thistle (1.5%) 
fortified immune indices by decrease of heterophile percentage and heterophile to lymphocyte ratio (P<0.05). There-
fore, it can be concluded that the supplementation of laying hens diet with milk thistle (1.5%) has positive effects on 
performance and immune system.
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مقدمه
برای سال های متامدی از محرک های رشد آنتی بیوتیکی جهت بهبود 
سالمتی و عملکرد طیور بواسطه کاهش یا اصالح جمعیت باکرتیایی موجود 
در دستگاه گوارش استفاده می شد )5(. با این حال تحقیقات زیادی نشان 
دادند که استفاده طوالنی مدت از آنتی بیوتیک ها در جیره طیور بواسطه 
گسرتش باکرتی های مقاوم به آنتی بیوتیک ها و ماندگاری این محرک ها در 
بافت های بدن طیور تهدیدی برای سالمتی انسان ها خواهد بود )23(. لذا 
امروزه محدودیت های استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد یا 
عامل درمانی باعث شده است كه استفاده از جایگزین های طبیعی هامنند 
گیاهان مورد توجه قرار گیرد )9(. گیاهان دارویی به عنوان افزودنی های 
طبیعی خوراک در جیره طیور برای بهبود عملکرد و پاسخ ایمنی پرندگان 
استفاده می شوند )23(. استفاده از گیاهان دارویی و یا عصاره آنها یک 
روش راحت و ساده برای وارد کردن یک آنتی  اکسیدان طبیعی به بدن 
پیشگیری  و  حیوان  سالمت  حفظ  در  آنتی اکسیدان ها   .)15( می باشد 
افزایش  و  ایمنی  به سیستم  کمک  اکسیداتیو،  فساد  از  ناشی  عوارض  از 
با  مقایسه  در  گیاهی  افزودنی  مواد   .)4( دارند  نقش  حیوان  عملکرد 
داروهای سنتتیک، سمیت و اثرات جانبی کمرتی دارند. بعضی از محققین 
استفاده از آنها را در خوراک و یا در آب برای مبارزه با بیامری های شایع 
در پرورش طیور پیشنهاد می کنند )3(. یکی از گیاهان دارویی، گزنه با نام 

علمی .Urtica dioica L متعلق به خانواده Urticacea است که یک گیاه 
پایا مناطق گرمسیری می باشد. در بین گونه های گزنه، Urtica urens و 
Urtica dioica به دلیل مصارف طوالنی مدت شان به عنوان گیاه دارویی 
در سطح جهان شناخته شده هستند. مکمل گزنه به خاطر ترکیبات ضد 
مسمومیت، هزینه پایین و دسرتسی آسان به عنوان یک افزودنی معمول 
مختلف  ترکیبات  حاوی  گزنه   .)25( می شود  استفاده  انسان  تغذیه  در 
مانند اسرتول های گیاهی، کاروتنوئیدهایی مانند بتاکاروتن، گزانتوفیل ها، 
زی گزانتین و ترپن ها است )7(. ترکیبات فعال اصلی گزنه شامل ترکیبات 
ترکیبات  مونوترپنی،  ترکیبات  تیمول(،  و  کارواکرول  )هامنند  فنولیک 
گلیکوزیدی و فالونوئیدی است. از ترکیبات بیولوژیک آن می توان به اسید 
استیک،  اسید  فرمیک،  اسید   ،)13( کوئینیک  اسید  مالیک،  اسید  کافئیک، 
 .)14( منود  اشاره  تانن  و  کربنیک  اسید  کوماریک،  اسید  بوتیریک،  اسید 
بعالوه گزنه حاوی سطوح باالیی از مواد معدنی )بویژه آهن(، ویتامین 
میزبان هضم  روده کوچک  در  سادگی  به  که  است   A پرو ویتامین  و   C
می شود )22(. در بخش هوایی گزنه چندین فالونول گلیکوزید شناسایی 
ضد  آنتی اکسیدانی،  فعالیت  گزنه  گیاه  گلیکوزید  فالونول  است.  شده 
از فالونوئید  التهابی، ضد آلرژی و ضد باکرتیایی دارد )7(. گیاهان غنی 
موجب تقویت سیستم ایمنی و تولید آنتی بادی می شوند )2(. از اثرات 
مفید دیگر گیاه گزنه اثر ضد التهابی است که از تولید بیش از حد اکسید 
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نام  با  کاسنی  تیره  از  گیاهی  خار مریم   .)18( می کند  جلوگیری  نیرتیک 
نام های  با  و   Milk thistle انگلیسی  نام  و   Silybum marianum علمی 
بذر  عصاره  می شود.  شناخته  عربی  و  فارسی  در  عکوب  و  علیص  خار 
سیلی دیانین،   ،B و   A سیلی بین  مانند  متعددی  ترکیبات  دارای  گیاه  این 
سیلی کریستین  دی اکسی  سیلی بین،  دی هیدرو  آپی ژنین،  سیلی کریستین، 
و دی اکسی سیلی دیانین می باشد. عصاره دانه خشک گیاه دارای 1 الی 4 
درصد سیلی مارین است. سیلی بین موثرترین ماده موجود در سیلی مارین 
است که به عنوان آنتی اکسیدان و محافظ کبدی شناخته شده است )26(. 
گیاه خارمریم سبب تقویت عملکرد کبد می شود و لذا می تواند موجب 
بهبود ترشح و فعالیت آنزیم های گوارشی گردد و اثر مثبتی بر عملکرد 
مرغ های تخمگذار در جهت افزایش تولید تخم مرغ داشته باشد )19(. با 
توجه به خصوصیات گیاه گزنه و خارمریم و از آنجایی  که در مورد اثر این 
گیاهان بر سطح کلسرتول زرده تخم مرغ و شاخص های مرتبط با ایمنی، 
گزارش های زیادی وجود ندارد، لذا هدف از این تحقیق بررسی عملکرد 
تولیدی، کلسرتول زرده تخم مرغ و شاخص های ایمنی مرغ های تخمگذار 

تغذیه شده با پودر گیاه گزنه و خارمریم می باشد.

مواد و روش ها
جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه گزنه وخارمریم بر 
عملکرد تولید، فرآسنجه های خون، صفات کیفی تخم مرغ و فرآسنجه های 
تخمگذار  مرغ  قطعه   90 تعداد  با  آزمایشی  تخمگذار،  مرغ های  ایمنی 
سویه های الین با میانگین وزن 33 ±1370 گرم در مزرعه تحقیقاتی طیور 
دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاماًل تصادفی برای 
بررسی تاثیر سطوح جیره ای پودر گزنه و خارمریم مورد اجرا قرار گرفت. 
مدت زمان انجام آزمایش از سن 35 تا 41 هفتگی به مدت شش هفته بود 
و دو هفته قبل از رشوع آزمایش، پرندگان به دلیل سازگاری بهرت با رشایط 
محیطی و تغذیه ای در قفس ها نگه داری شدند. جیره غذایی پایه برای متام 
 )1994( NRC گروه های آزمایشی بر اساس توصیه های تامین مواد مغذی
ارائه   1 در جدول  استفاده  مورد  جیره  فراهم شد.  تخم گذار  مرغ  برای 
شده است. تیامرها عبارت بودند از شاهد )بدون پودر گزنه و خارمریم(، 
پودر  درصد   1/5 و   0/5 و سطوح  گزنه  پودر  درصد   1/5 و   0/5 سطوح 
خارمریم. گیاه گزنه و خارمریم به صورت پودر مورد استفاده قرار گرفت 
و روزانه با جیره غذایی مخلوط شده و در دسرتس پرندگان قرار داده شد. 
برای همه گروه های آزمایشی یکسان  در طول آزمایش رشایط محیطی 
بود. برنامه نوری شامل 16ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در طول 
آزمایش بود. درجه حرارت محیط کنرتل شده و متامی مرغ ها به صورت 
آزاد به غذا و آب آشامیدنی دسرتسی داشتند. فرآسنجه های مورد ارزیابی 
در آزمایش عبارت بودند از، درصد تولید تخم مرغ )بر اساس مرغ موجود 
کیفیت  توده ای،  تولید  غذایی،  تبدیل  رضیب  تخم مرغ،  وزن  روز(،  در 
شکل،  شاخص  زرده،  رنگ  هاو،  )واحد  تخم مرغ  داخلی  کیفیت  پوسته، 
شاخص زرده(، فرآسنجه های خونی، پارامرتهای ایمنی و مقدار کلسرتول 
زرده. تخم مرغ های تولیدی به صورت روزانه جمع آوری و توزین شدند 
و بر اساس آن شاخص هایی مثل وزن تخم مرغ و درصد تولید اندازه گیری 
شد. برای محاسبه درصد تولید، تعداد تخم مرغ های هر واحد آزمایشی 
بر تعداد پرندگان زنده هر واحد تقسیم و درصد تولید مشخص گردید. 

میزان تولید توده ای تخم مرغ از حاصلرضب وزن تخم مرغ در درصد تولید 
واحد  هر  مرصفی  خوراک  تقسیم  از  خوراک  تبدیل  رضیب  شد.  تعیین 

آزمایشی بر تولید توده ای تخم مرغ محاسبه گردید.
و  نسبی  وزن  وزن،  مقاومت،  فاکتورهای  پوسته،  کیفیت  تعیین  جهت 
ضخامت اندازه گیری شد. برای تعیین مقاومت در پایان دوره از هر تکرار 
)برای هر تیامر سه تکرار که در هر تکرار سه قطعه مرغ تخمگذار بود 
در نظر گرفته شد( یک عدد تخم مرغ انتخاب و از دستگاه مقاومت سنج 
)EMT 5200، ساخت ژاپن( استفاده شد که واحد آن کیلوگرم بر سانتی مرت 
مکعب می باشد. پوسته های تخم مرغ با آب شسته شدند و در دمای اتاق 
خشک شده و به وسیله ترازو با دقت 0/01 گرم وزن شدند. وزن نسبی 
پوسته از تقسیم وزن پوسته بر وزن تخم مرغ محاسبه شد. برای بررسی 
ضخامت پوسته یک عدد تخم مرغ از هر تکرار انتخاب، شامره گذاری و 
شکسته شد. سپس به وسیله آب محتویات داخل پوسته کاماًل شسته شده و 
با دستامل کاغذی به خوبی خشک گردید و سپس ضخامت پوسته به وسیله 
)قسمت های  نقطه  سه  در  میلی مرت   0/001 دقت  با  میکرومرت  دستگاه 
مرکزی، انتهای پهن و انتهای باریک( حساب شده و میانگین آنها به عنوان 
کیفی  بررسی خصوصیات  به منظور  ثبت  گردید.  پوسته  نهایی  ضخامت 
تخم مرغ از جمله رنگ زرده، واحد ها، شاخص شکل و شاخص زرده در 
پایان دوره آزمایش تعداد دو عدد تخم مرغ از هر تکرار به عنوان منونه 
EMT 5200 برای تعیین  انتخاب شد. از دستگاه آنالیزور تخم مرغ مدل 
کیفیت داخلی تخم مرغ استفاده شد. طول و عرض تخم مرغ با استفاده از 
کولیس اندازه گیری شد و مقادیر آن برای محاسبه شاخص شکل تخم مرغ 
)نسبت عرض به طول( مورد استفاده قرار گرفت. شاخص زرده از تقسیم 
ارتفاع زرده بر عرض زرده و رضب عدد حاصل در 100 تعیین گردید. 
ارتفاع سفیده  و  تخم مرغ  وزن  پارامرتهای  از  و  واحد ها  محاسبه  جهت 

استفاده شد و با استفاده از فرمول زیر واحد هاو محاسبه گردید:
)100Log)H+7/57 -1/7 w0/37 =واحد ها

حسب  بر  غلیظ  سفیده  ارتفاع  از  است  عبارت   H فرمول  این  در  که 
ارتفاع  اندازه گیری  برای  گرم.  برحسب  تخم مرغ  وزن   W و  میلی مرت 
سفیده از دستگاه ارتفاع سنج )مدل CE 300( استفاده شد. در پایان دوره 
به  کلسرتول  مقدار  تعیین  جهت  زرده  منونه  یک  تکرار  هر  از  آزمایش 
آزمایشگاه انتقال داده شد و مقدار کلسرتول زرده تعیین گردید. جهت 
و   )6( گردید  جداسازی  زرده  چربی  ابتدا  زرده،  کلسرتول  مقدار  تعیین 
پارس  رشکت  کیت های  و  اسپکرتوفتومرتی  دستگاه  از  استفاده  با  سپس 
آزمون مقدار کلسرتول تعیین شد. جهت سنجش پارامرتهای ایمنی و خون 
در روز 42 آزمایش )سن 41 هفتگی( از هر واحد آزمایشی )در مجموع 
30 واحد آزمایشی وجود داشت( تعداد دو قطعه مرغ تخمگذار انتخاب 
شد و خونگیری از ورید بال انجام گردید و منونه های خون در دو عدد 
لوله آزمایش قرار داده شد. لوله آزمایشی که حاوی ماده ضد انعقاد بود 
برای مشخص منودن شاخص های مرتبط با ایمنی از جمله درصد هرتوفیل، 
لنفوسیت و نسبت هرتوفیل به لنفوست مورد استفاده قرار گرفت. تعیین 
تفریق سلولی و شامرش  و  از طریق رنگ آمیزی  ایمنی خون  سلول های 
چشمی در زیر میکروسکوپ نوری انجام شد )16(. منونه های خونی که در 
لوله فاقد ماده ضد انعقاد بودند پس از جدا منودن رسم در میکروتیوب 
در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شد و پس از یخ زدایی با استفاده 

تأثیر افزودنی های گیاهی خارمریم ...
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توسط  و  آزمون  پارس  رشکت  از  شده  تهیه  آزمایشگاهی  کیت های  از 
)گلوکز،  خونی  فرآسنجه های  مقدار   )300 )آلیسون  اتوآناالیزر  دستگاه 
تری گلیرسید، کلسرتول و HDL( تعیین شدند. داده های جمع آوری شده با 
SAS (1999) آنالیز شدند و مقایسه بین میانگین ها با  استفاده از نرم افزار
استفاده از روش چند دامنه ای دانکن انجام شد. از مدل آماری ذیل جهت

تجزیه آماری استفاده شد.
yij = μ + α i + εij
yij: هر مشاهده از متغیر مورد اندازه گیری، µ: میانگین کل، iα: اثرتیامر  iام، 

εij: اشتباه آزمایشی

نتایج
تاثیر سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه بر عملکرد تولیدی مرغ های 
میان  تخم مرغ  وزن  نظر  از  است.  شده  ارائه   2 جدول  در  تخمگذار 
تیام رهای مختلف تفاوت مشاهده شد )p>0/05(، به طوری که بیشرتین 
درصد   1/5 حاوی  جیره   با  شده  تغذیه  مرغ های  در  تخم مرغ  وزن 
مقدار  به  گزنه  پودر  حاوی  تیامر  در  تخم مرغ  وزن  کمرتین  و  خارمریم 
خوراک  مرصف  و  تولید  درصد  مورد  در  گردید.  مشاهده  درصد   0/5
تفاوت معنی داری میان تیامرهای مختلف وجود نداشت. بیشرتین تولید 

توده ای  تولید  کمرتین  و  خارمریم  درصد   1/5 حاوی  تیامر  در  توده ای 
افزودن   .)p>0/05( شد  مشاهده  گزنه  درصد   0/5 حاوی  تیامر  در 
سبب  تخمگذار  مرغ های  جیره  به  درصد   1/5 مقدار  به  خارمریم  پودر 
.)p>0/05( شد  شاهد  گروه  با  مقایسه  در  غذایی  تبدیل  رضیب  بهبود 

تاثیر سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه بر کیفیت پوسته تخم مرغ در 
جدول 3 گزارش شده است. از نظر شاخص های کیفیت پوسته تخم مرغ 
معنی داری  تفاوت  پوسته  ضخامت  و  نسبی  وزن  وزن،  مقاومت،  مانند 

میان تیام رهای مختلف مشاهده نشد.
جدول 4 تاثیر سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه بر کیفیت تخم مرغ 
مرغ های تخمگذار را نشان می دهد. سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه 
تاثیر معنی داری بر رنگ زرده، واحد هاو، شاخص شکل و کلسرتول زرده 
نداشتند. تغذیه مرغ های تخمگذار با جیره حاوی 1/5 درصد خارمریم و 
.)p>0/05( پودر گزنه به ترتیب موجب افزایش و کاهش شاخص زرده شد

جدول 5 تاثیر سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه بر شاخص های ایمنی 
جیره  به  خارمریم  پودر  افزودن  می دهد.  نشان  را  تخمگذار  مرغ های 
 .)p>0/05( درصد هرتوفیل شد  کاهش  تخمگذار سبب  مرغ های  غذایی 
از 1/5 درصد  استفاده  نبود.  لنفوسیت معنی دار  بر درصد  تاثیر تیامرها 
را  لنفوسیت  به  نسبت هرتوفیل  تخمگذار  مرغ های  تغذیه  در  خارمریم 

مقدار (درصد)مواد خوراکی

60ذرت

25کنجاله سویا

1/40سبوس گندم

9/00کربنات کلسیم

0/9دی کلسیم فسفات

2/92روغن سویا

0/28نمک 

0/25مکمل معدنی

0/25مکمل ویتامینه

مقدار )درصد(ترکیبات مغذی

2842/66انرژی متابولیسمی (کیلوکالری در کیلوگرم)

16/33پروتئین خام

3/68کلسیم

0/3فسفر

0/82لیزین

0/52متیونین+سیستین

جدول 1- ترکیب جیره مورد استفاده در تحقیق
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ضریب تبدیل غذاییمصرف خوراک (گرم)تولید توده ای (گرم)درصد تولیدوزن تخم مرغ (گرم)تیمارها

b49/9626/54 b71/142/68 a 53/13شاهد

b50/7525/81 b71/422/76 a 50/87گزنه 0/5 درصد

b49/9626/59 b72/682/73 a 53/24گزنه  1/5 درصد

a50/5029/26 ab70/072/39 ab 57/96خارمریم 0/5 درصد

a55/6233/14 a68/862/07 b 59/60خارمریم 1/5 درصد

SEM0/812/531/532/360/07

P-value0/00010/430/0070/320/004

وزن نسبی پوستهوزن پوسته (گرم)مقاومت (کیلوگرم بر سانتی متر مربع)تیمارها
ضخامت پوسته 

(میلی متر)

1/446/9313/060/65شاهد

1/686/6613/120/67گزنه 0/5 درصد

1/666/5312/280/61گزنه  1/5 درصد

1/756/7711/670/65خارمریم 0/5 درصد

1/597/4012/430/69خارمریم 1/5 درصد

SEM0/170/230/430/01

P-value0/780/230/240/2

جدول 2- تاثیر سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه بر عملکرد تولیدی مرغ های تخمگذار

.)P>0/05( حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار است

جدول 3- تاثیر سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه بر کیفیت پوسته تخم مرغ 

بر  گزنه  و  خارمریم  پودر  مختلف  سطوح  تاثیر   .)p>0/05( داد  کاهش 
است.  شده  ارائه   6 جدول  در  تخمگذار  مرغ های  خونی  فرآسنجه های 
میان  معنی داری  تفاوت   HDL و  کلسرتول  تری گلیرسید،  گلوکز،  نظر  از 

تیامرهای مختلف مشاهده نشد.
بحث

فعالیت  بهبود  موجب  طیور  تغذیه  در  گیاهی  افزودنی های  از  استفاده 
لذا  و  هضمی  آنزیم های  ترشح  افزایش  کبد،  عملکرد  گوارش،  دستگاه 
گیاهی  ترکیبات  تاثیرات  این  می توان  و  می شود  خوراک  هضم  قابلیت 
مانند کارواکرول و منتول  به مواد موثره موجود در گیاهان دارویی  را 
دستگاه  در  غذایی  مواد  قابلیت هضم  افزایش  زمینه ساز  که  داد  ارتباط 
که  منود  )9( مشاهده  منصوب  )23(. حسینی  پرندگان می شوند  گوارش 
استفاده از پودر گزنه به میزان 15 گرم در کیلوگرم سبب افزایش وزن 
بدن و کاهش رضیب تبدیل خوراک  در جوجه های گوشتی شد. ترکیبات 

فنلی گزنه مانند کارواکرول و تیمول، فعالیت ضد قارچی و ضد میکروبی 
بیامری زای  میکروب های  تعداد  کاهش  باعث  و  داشته  مالحضه ای  قابل 
روده، مامنعت از اتالف مواد مغذی و سالمت روده طیور می شوند )7(. 
برگ گزنه منبع خوبی از نظر پروتئین و ویتامین ها است و لذا توجه به 
این گیاه به دلیل ارزش غذایی مناسب، قیمت کم، عدم اثرات جانبی مرض 
عملکرد  بهبود  جهت  در  ضدمیکروبی  باقی مانده های  از  بودن  عاری  و 
پودر  از  استفاده  حارض  تحقیق  در   .)4( می باشد  افزایش  حال  در  طیور 
گزنه در جیره غذایی مرغ های تخمگذار نتوانست شاخص های تولیدی را 
بهبود دهد که موافق با یافته های لوترش و همکاران )12( می باشد، اما 
پودر خارمریم تاثیر مثبتی در جهت بهبود عملکرد تولید )تولید توده ای 
و رضیب تبدیل غذایی( مرغ های تخمگذار داشت که می توان این موضوع 
را به نقش مثبت این افزودنی گیاهی در روند هضم و گوارش مواد مغذی 
نسبت داد. از قابلیت های گیاهان دارویی افزایش تعداد و اندازه پرزهای 

تأثیر افزودنی های گیاهی خارمریم ...
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کلسترول زرده (میلی گرم بر گرم)شاخص زردهشاخص شکلواحد هاورنگ زردهتیمارها

bc12/41 7/4384/0175/3251/05شاهد

c12/11 6/6186/9477/6949/77گزنه 0/5 درصد

c12/05 6/6492/0076/0848/22گزنه  1/5 درصد

ab11/43 7/5488/9879/0056/36خارمریم 0/5 درصد

a11/28 7/3591/8779/6558/93خارمریم 1/5 درصد

SEM0/282/351/511/830/44

P-value0/140/310/490/0010/36

نسبت هتروفیل به لنفوسیتلنفوسیت (درصد)هتروفیل (درصد)تیمارها

a71/500/30 a 21/50شاهد

ab68/330/29 a 20/33گزنه 0/5 درصد

a72/660/29 a 21/66گزنه  1/5 درصد

bc72/500/26 ab 19/33خارمریم 0/5 درصد

c70/830/25 b 18/33خارمریم 1/5 درصد

SEM0/661/420/01

P-value0/0050/380/03

جدول 4- تاثیر سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه بر کیفیت تخم مرغ 

.)P>0/05( حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار است

.)P>0/05( حروف نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار است

جدول 5- تاثیر سطوح مختلف پودر خارمریم و گزنه بر شاخص های ایمنی مرغ های تخمگذار

روده است که خود می تواند عامل مهمی در افزایش جذب مواد مغذی 
موجود  رضوری  روغن های  باشد.  طیور  عملکرد  راندمان  نتیجه  در  و 
از  آنزیم های گوارشی  در گیاهان دارویی در طیور سبب تحریک ترشح 
به  منجر  آنزیم ها  این  ترشح  افزایش  آمیالز می شوند،  و  تریپسین  جمله 
بهبود عملکرد می شود )10(. یافته های این آزمایش در خصوص افزایش 
وزن تخم مرغ مرغ های تغذیه شده با خارمریم موافق با نتایج ارائه شده 
گزارش   )19( حسینی  و  شالیی  می باشد.   )19( حسینی  و  شالیی  توسط 
کردند که افزودن دانه خارمریم در سطح 2 درصد به جیره غذایی مرغان 
تخمگذار، افزایش وزن تخم مرغ های تولیدی را در پی داشته است. برطبق 
گزارشات موجود گیاه دارویی خارمریم اثر مثبتی در مسیر تولید پروتئین 
اووسین تخم مرغ دارد )24(. گزارش شده است که افزودن گزنه به جیره 
مرغ های تخمگذار تاثیر معنی داری بر شاخص های کیفیت تخم مرغ مانند 

مقاومت پوسته و واحد هاو نداشت )12(، که مطابق مشاهدات تحقیق 
حارض است. لوترش و همکاران )12( گزارش کردند که مرغ های تخمگذار 
تغذیه شده با گزنه زرده های پر رنگ تری داشتند و دلیل این موضوع را 
غنی بودن گیاه گزنه از نظر گزانتوفیل های ایجاد کننده رنگ زرد مانند 
تاثیر گزنه بر  بیان منودند، اگرچه مشاهدات تحقیق کنونی عدم  لوتئین 
افزایش رنگ زرده را نشان داد. تحقیقات متعددی برای کاهش کلسرتول 
و تری گلیرسید خون و زرده تخم مرغ با استفاده از گیاهان دارویی انجام 
از  استفاده  که  است  گزارش شده  زرده،  زمینه کلسرتول  در  است.  شده 
کاهش  درصد سبب   3 و   1 در سطح  تخمگذار  مرغ های  تغذیه  در  سیر 
مقدار کلسرتول زرده می شود )17(. شالیی و حسینی )19( گزارش کردند 
که کاهش میزان کلسرتول زرده و رسم مرغ های تخمگذار در اثر مرصف 
دانه خرفه می تواند به دلیل وجود اسیدهای چرب مفید موجود در دانه 
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خرفه و ترکیبات آنتی اکسیدانی مانند آلفا توکوفرول، اسید آسکوربیک و 
گلوتاتیون باشد. نتایج تحقیق حارض نشان دهنده کاهش سطح کلسرتول 
زرده در مرغ های تخمگذار تغذیه شده با خارمریم و گزنه بود، اما این 
که  موضوع  این  به  توجه  با  نبود،  معنی دار  آماری  نظر  از  کاهش  روند 
کاهش کلسرتول زرده تخم مرغ یک مسئله مهم در جهت ارتقاء سالمت 
این  در  بیشرتی  پژوهش های  که  می رسد  نظر  به  است،  مرصف کنندگان 
یافت.  دست  کاملرتی  دستاوردهای  به  بتوان  تا  است  نیاز  مورد  زمینه 
در  گزنه  از  استفاده  که  کردند  مشاهده   )20( همکاران  و  استوجسیک 
لینولئیک  و  لینولنیک  چرب  اسیدهای  مقدار  گوشتی  جوجه های  تغذیه 
اسیدهای  نسبت  کاهش  سبب  عالوه  به  و  داد  افزایش  را  سینه  گوشت 
غذایی  امنیت  راستای  در  موضوع  این  که  شد   3 امگا  به   6 امگا  چرب 
مرصف کنندگان حائز اهمیت است. عصاره های گیاهی سبب افزایش تولید 
پادتن ها به ویژه IgG می شوند و لذا با تاثیر ضد باکرتیایی و ضد ویروسی 
موجب تقویت ایمنی می شوند )11(. در ارتباط با نقش گیاهان دارویی 
در بهبود عملکرد ایمنی گزارشات متعددی وجود دارد. محققان به این 
آنتی بادی  تیرت  افزایش  سبب  گیاهی  ترکیبات  که  کردند  اشاره  موضوع 
در طیور می شوند و دلیل این موضوع را افزایش رشد اندام های ایمنی 
عنوان منودند )8(. گزنه سبب افزایش پاسخ ایمنی همورال در جوجه های 
گوشتی قرار داده شده در معرض بیامری گامربو شد و علت این موضوع 
و  گلوکان ها  مثل  پلی ساکاریدهایی  لکتین،  مانند  گزنه  گیاه  ترکیبات  به 
اسید مالیک نسبت داده شد )1(. اما یافته های پژوهش کنونی معید این 
نداشت،  ایمنی  شاخص های  در  معنی داری  تاثیر  گزنه  که  می باشد  نکته 
مرغ های  ایمنی  تقویت  در  درصد(   1/5( خارمریم  دارویی  گیاه  هرچند 
از آن سبب کاهش درصد هرتوفیل  استفاده  بود، چراکه  تخمگذار موثر 
خارمریم  در  موجود  سیلی مارین  شد.  لنفوسیت  به  هرتوفیل  نسبت  و 
منودن  حذف  و  دیسموتاز  سوپراکسید  آنزیم  فعالیت  افزایش  طریق  از 
رادیکال های آزاد در تقویت ایمنی تاثیر به سزایی دارد )21(. هرتوفیل ها، 
سلول های فاگوسیت هستند که وظیفه اصلی آنها مقابله با عوامل ایجاد 
میزان  به  هرتوفیل ها  است.  باکرتی ها  و  ویروس ها  نظیر  عفونت  کننده 
زیادی در محل های آسیب دیده در اثر تولید مواد شیمیایی جاذب، حضور 

از بین بردن ذرات  انداخنت و  از طریق به دام  می یابند و نقش خود را 
بیگانه بوسیله عمل فاگوسیتوز انجام می دهند و افزایش تعداد آنها شاخص 
مهمی جهت مشخص منودن وجود عوامل میکروبی و بیامری زا می با شد. 
نسبت هرتوفیل ها به لنفوسیت ها شاخص مهمی در ارزیابی سطح ایمنی 
نیز  مقدار  همین  به  باشد،  بیشرت  نسبت  این  چقدر  هر  و  می باشد  بدن 
سطح ایمنی بدن کمرت بوده و احتامل مقاومت در مقابل عوامل بیامری زا 
کاهش می یابد )11(. در تحقیق حارض افزودن پودر خار مریم به جیره 
را  لنفوسیت  به  نسبت هرتوفیل  معنی داری  بطور  درصد   1/5 در سطح 
کاهش داد که می تواند نشانه ای از بهبود ایمنی مرغ های تخمگذار باشد.

نتیجه گیری کلی
بطور کلی با توجه به یافته های پژوهش کنونی می توان بیان کرد که افزودن 
پودر گیاه داروئی خارمریم به جیره غذایی مرغ های تخمگذار در سطح 1/5 
درصد شاخص های تولیدی را بهبود داده و سیستم ایمنی را نیز تقویت می مناید. 

تشکر و قدردانی
از معاونت محرتم پژوهشی دانشگاه لرستان جهت حامیت مالی برای انجام 

پژوهش حارض تشکر می گردد. 
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