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 چکیده

 کیفی، عملکردیهای اخصش توانندمکن است بباشند که ممی ترکیبات فعال زیادیدارای  سنجد و گزنهزمینه مطالعاتی: 

زنه و گسنجد و پودر  وهیاثر افزودن پودر م سهیمقااین تحقیق جهت  هدف: را تحت تأثیر قرار دهند. مرغتخم و کمی

دوره  یادر انته W-36 الینهای هیگذار سومرغ در مرغان تخمتخم یو کم یفیکعملکردی،  اتیبر خصوص هاآنمخلوط 

الین های یهگذار نژاد لگهورن سفید، سوقطعه مرغ تخم 128مایش، از تعداد آزبرای این  روش کار:. پذیرفتانجام  دیتول

W36 8 ،یشیآزما گروه 4 با زمان در شونده تکرار یهایریگاندازه با یتصادف کامال طرح قالب در هفتگی 75 در سن 

 وهیم ریتاث یابی( جهت ارزروز 63)جمعا  یشیآزما روزه کی و ستیب دوره سه در و تکرار هر در مشاهده 4 و تکرار

 یآزمایش هایگروه .گرفت قرار یبررس موردمرغ کیفی و کمی تخم اتیخصوص برمخلوط هر دو  و گزنه پودر و سنجد

سنجد  میوه پودر درصد 5/0 و گزنه پودر درصد 5/0 و سنجد میوهپودردرصد  1 گزنه پودردرصد  1 ،شاهد شامل

ذاری، گشمارهمرغ به صورت تصادفی، انتخاب و پس از از هر تکرار یک عدد تخم ،بودند. در پایان هر دوره آزمایشی

 و دهیسف عارتفا بر سنجد وهیم یحاو یشیآزما گروه :نتایج گیری شد.اندازهها کیفیت داخلی آنپارامترهای مربوط به 

 دوره و اوه واحد ده،یسف ارتفاع بر یداریمعن اثر زین دوم یشیآزما دوره و (>05/0P) داشت یداریمعن اثر هاو واحد

های ها و دورههمچنین گروه. (>05/0P) داد نشان خود از مرغتخم زرده رنگ بر یداریمعن ریتاث هم سوم یشیآزما

ایج مطالعه نتگیری نهایی: نتیجه. (P>05/0)داری از لحاظ آماری بر پارامترهای عملکردی نداشتند آزمایشی تاثیر معنی

  .دهدرا افزایش میمرغ تخممقدار واحد هاو و ارتفاع سفیده  درصد 1سنجد در سطح  پودر مصرفحاضر نشان داد که 
 

 گذارمرغ تخم، گزنههای کیفی، های عملکردی، فراسنجهفراسنجهسنجد، مرغ، تخم کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

صنعت  در برو هزینه ترین عامل موثرتغذیه مهم

 از استفاده با توانیم و باشدمیطیور پرورش 

 یهانهیهز از صنعت، نیا در یعیطب ییغذا یهایافزودن

 وریط پرورش صنعت گسترش به و یریجلوگ آن مازاد

حفظ سالمت  منظوربه و در این راستا  .کرد کمک

های رشد محرک ،حیوان، رشد بهتر و حداکثر عملکرد

)ادموال و همکاران شوند به خوراک طیور افزوده می

 که هاافزودنی دسته آن استفاده از ،روایناز  .(2004

 و بهداشتی سوء اثرات فاقد مطلوب، هایضمن ویژگی

 ه استگرفت قرار توجه مورد ،باشند محیطی زیست

 ترکیباتی راستا، این در .(1997)بوتسوگلو و همکاران 

 اسیدهای ها،آنزیم ها،پری بیوتیک ها،پروبیوتیک نظیر

 بررسی مورد هاآن هایعصاره و دارویی گیاهان آلی،

 گیاهان اخیراً .(2006کابوک و همکاران ) اندگرفته قرار

 جیره در طبیعی خوراکی هایافزودنی عنوان به دارویی

 جای به طیور ایمنی پاسخ و عملکرد بهبود جهت طیور

 .(2008)آبازا و همکاران روند می کار به هابیوتیکآنتی

به علت داشتن ترکیبات فعال بیولوژیکی گیاهان دارویی 

آلکالوئیدها  و ها، استرهاها، کتونها، فنولترپن همچون

باعث بهبود مصرف خوراک، فیزیولوژی حیوان و 

از  (. 2008)آبازا و همکاران  گردندسالمت حیوان می

را نام  گزنه و سنجدگیاهان دارویی می توان  خانواده

 گزنهگیاه  باشند.مییان هر دو از راسته گلسرخبرد که 

 خانواده از Urtica dioicaعلمی  نام با

Urticacease  نشان  (.2017 همکارانو  مقدم)است

ترکیبات فنلی گزنه مانند کارواکرول داده شده است که 

یک ضد میکروب و ضد قارچ فعال و  بعنوانو تیمول 

-یوسفمنصوب و پوری)حسینآیند مهم به شمار می

 ازی یمحتوای باالداشتن گزنه به دلیل  (.2011 میاندواب

-مواد مغذی مانند اسیدهای آمینه، مواد معدنی، ویتامین

اسید فولیک، اسید ها، ترکیبات فعال مانند تانن، 

تواند در ک، کارواکرول و تیمول میلیسالیسی

جی و ی)ودامپزشکی به صورت عمومی استفاده شود 

 یاهیگ عنوان به گذشته، از اهیگ نیا (.2003همکاران 

 در آن از و است بوده مطرح وریط پرورش در یعال

 در و وریط وزن شیافزا، مرغمخت تعداد شیافزا

-یم استفاده وریط یاروده یهاانگل کنترل و یریشگیپ

 و یعدد لحاظ از هم مرغتخم دیتول شیافزا و اندکرده

 استحکام و وزن لحاظ از یحت و یوزن لحاظ از هم

 گزنه اهیگ یبرا شده ذکر خواص از ی دیگرکی پوسته،

 قات،یتحق طبق (.2010 زادهاحمدی و رضاخان) باشدمی

 زانیم و عملکرد بر یمثبت اثرات یدارا اهیگ نیا

 یمنیا یهاسلول درصد و ییایمیوشیب یهافراسنجه

 است شده گزارش باشدیم گذارتخم مرغان خون

 به گزنه عصاره افزودن (.2011)سیدپیران و همکاران 

 انتشار لهیوسبه یمنیا کیتحر باعث گذارتخم مرغ رهیج

 با  (.2017و همکاران  محمدی) شودیم تیلنفوس

 دیریسیگلیتر و کلسترول مقدار گزنه پودر از استفاده

 کاهش یداریمعن طوربه گذارتخم مرغان خون سرم

 درختچهنیز  سنجد (.2009)بوزکورت و همکاران  افتی

 جنس از Elaeagnaceac  خانواده از یدرخت ای

Elaeagnus یعلم نام با Elaeagnus angustifolia 

میوه سنجد  (.2012 همکارانریزی و خاکی) باشدیم

آزمایشات  و باشدیمکمی شیرین و قابض 

که میوه سنجد حاوی مقادیر  اندهتوشیمیایی نشان دادیف

قابل توجهی ترکیبات فالونوئیدی، سیتواسترول، 

کربوهیدرات، اسید فولیک و مقدار زیادی اسید 

حاوی امالح پتاسیم، این میوه همچنین  .اسکوربیک است

روی، اسید مالیک فراوان و  منیزیم، سدیم، آهن، کلسیم،

باشد و منبع غنی اسیدهای چرب ماالت کلسیم می

و  )رمضانلینولئیک، پالمیتولئیک و پالمیتیک است 



 99                 دیتول دوره يانتهاگذار در مرغ مرغان تخمعملکردي، کیفی و کمی تخم اتیخصوص برها و مخلوط آن گزنه پودر و سنجد وهیم مقایسه اثر پودر

 

 اعالم( 2012) همکاران و یزیریخاک (.2001همکاران 

 دیمف باتیترک وجود لیدل به سنجد وهیم آرد که نمودند

 در یعیطب یافزودن کی عنوان به تواندیم ییغذا

 به توجه با نیهمچن و ییغذا مواد دیتول یندهایفرآ

 یداروها دیتول در آن، وهیم متعدد ییدارو خواص

در واقع می توان گفت  .ردیگ قرار استفاده مورد یعیطب

 گذارتخم یهامرغ رهیج به یاهیگ باتیترک افزودن

 از تولیدی پرنده عملکردصفات مربوط به   است ممکن

 و وزن ،ییغذا لیتبد بیضر ،یمصرف خوراک لیقب

 ،نیا بر عالوه .دهد قرار ریتأث تحت را مرغتخم دیتول

 رهیج به آنها یهاعصاره ای و ییدارو اهانیگ افزودن

 ریتأث مرغتخم زرده ونیداسیاکس به مقاومت بر

 یبررس (.2011اصل و همکاران محیطی) گذاردیم

 نهیزم در یپژوهش گونهچیه دهدیم نشان قاتیتحق

 .است نشده انجام وریط هیتغذ در سنجد از استفاده

 یاسهیمقا یبررسهدف از انجام این تحقیق بنابراین 

 برو مخلوط هر دو  گزنه پودر و سنجد وهیم

در  دیتول دوره یانتها درکیفی تخم مرغ  اتیخصوص

 می باشد. (W36های الین  سویهگذار )مرغان تخم
 

 مواد و روش ها

 یتجارگذار قطعه مرغ تخم 128طرح آزمایشی روی 

گروه  4 ی باهفتگ 75 سن در W36 نیالیها هیسو

مشاهده  4 و تکرار 8آزمایشی، هر گروه آزمایشی با 

 جهت روزه 14 دوره کی .گرفت صورتدر هر تکرار 

 مربوط یهارهیج به هامرغ ی اولیهریپذعادت و انطباق

این پس از طی . های آزمایشی انجام گرفتگروه به

 هر ،یمتوال دوره 3 مرحله اصلی آزمایش شامل  ،دوره

گرفت که کل دوره  انجام روز 21 مدت به دوره

های در طول دورهبه طول انجامید.  هفته 11آزمایش 

های آزمایشی رکورد برداری آزمایش از کلیه گروه

دوره پرورش دسترسی پرندگان به طی  .گرفتانجام 

 به توجه با یشیآزما رهیجآب و خوراک آزاد بود و 

-Hy  پرورش یراهنما دفترچه در مندرج اجاتیاحت

Line W36   جدول  گرفت قرار استفاده مورد وتنظیم(

 1آزمایشی گروه: ترتیب به آزمایشی هایگروه .(1

: 2 آزمایشی گروه پایه، کننده جیرهدریافت: )شاهد(

 ، گزنه پودر درصد 1 همراه به پایه کننده جیرهدریافت

 1 همراه به پایه کننده جیرهدریافت: 3 آزمایشی گروه

-دریافت: 4 آزمایشی گروه ،سنجد وهیم پودر درصد

 و گزنه پودر درصد 5/0 همراه به پایه کننده جیره

نیز  ینورده برنامه سنجد، بودند. میوه پودر درصد5/0

 لگهورن نژاد گذارتخم مرغ پرورش یراهنما اساس بر

 ساعت 16 صورت به( Hy-Line W36 هیسو) دیسف

 سالن یدما .گردید میتنظ یکیتار ساعت 8 و ییروشنا

 نوسان از اطالع جهت که بود گرادیسانت درجه 20

 و ابتدا در دماسنج کی دیتول خط هر در که سالن یدما

گرفت که این کار نوسان  قرار انتها در دماسنج کی

دمای سالن )حداقل و حداکثر( را مشخص نموده و 

آنالیز  تنظیمات گرمایشی بر این اساس انجام پذیرفت. 

ده از ( با استفا2تقریبی میوه سنجد و گیاه گزنه )جدول 

دامی در آزمایشگاه علومهای آزمایشگاهی روش

 همکاران و یزیریخاک)تعیین گردید دانشگاه مالیر 

مرغ و تلفات به تخم دیتولدر این آزمایش  (.2012

شدند. مصرف خوراک در  یریصورت روزانه رکوردگ

شده و خوراک  عیهر هفته از تفاضل خوراک توز انیپا

. دیکل دوره محاسبه گرد یو برا یریگاندازه ماندهیباق

-توده دیها، تولمرغو وزن تخم دیبا توجّه به درصد تول

 راکخو زانیمحاسبه و با در نظر گرفتن ممرغ تخم یاه

و تلفات بر اساس روز  ییغذا لیتبد بیضر ،یمصرف

 (.1990)کوتس و ویلسون  دیگرد نییمرغ محاسبه و تع
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 شیآزما مورد استفاده در رهیجشیمیایی  اتبیترک اقالم خوراکی و -1جدول 
Table 1- Ingredient and composition of experimental diet used in the study 

)درصد(خوراکی اقالم                                    

Composition Ingredients )%(   

 

 شاهد 

Control 

 درصد( 5/0+ 5/0گزنه ) –سنجد 
Nettle+ Elaeangus 

0.5%+ 0.5% 

 درصد( 1) گزنه
Nettle 1% 

 درصد( 1سنجد )
Elaeangus 1% 

ذرت            

Corn 

 53.36 

 

52.61 
 

52.31 

 

52.54 
 

پروتئین %44کنجاله سویا با   

Soybean meal (44%CP) 

 28.18 27.58 28 28.04 

 روغن سویا

Soybean Oil 

 3.37 3.37 3.37 3.37 

متیونین --دی ال  
DL-Methionine 

 0.2 0.2 0.2 0.2 

لیزین هیدروکلراید –ال   
L-Lysine HCL 

 0.06 0.06 0.06 0.06 

ونینئتر –ال   
L-Threonine 

 0.03 0.03 0.03 0.03 

 دی کلسیم فسفات
Di- Calcium Phosphate 

 2.34 2.34 2.34 2.34 

 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

 

 11.55 11.55 11.55 11.55 

 بی کربنات سدیم
Bi-carbonate sodium 

 0.05 0.05 0.05 0.05 

 نمک
Salt 

 0.31 0.31 0.31 0.31 

 

 مکمل ویتامینی و مواد معدنی
Vitamin and Mineral Premix 

 0.5 0.5 0.5 0.5 

 سنجد
Elaeangus 

 - 0.5 - 1 

 گزنه
Nettle 

 - 0.5 1 - 

 ترکیب شیمیایی محاسبه شده
Calculated chemical analysis 

     

 )%( ماده خشک
Dry matter 

 90 91 91 92 

 )%(پروتئین خام
Crud protein 

 16.08 16.38 16.16 16.32 
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 )%(کلسیم
Calcium 

 4.85 5.35 5.05 5 

 )%(فسفر قابل دسترس
Available phosphorous 

 0.48 0.4825 0.4805 0.4820 

 )%(سدیم
Sodium 

 0.15 0.15 0.15 0.15 

 )%(پتاسیم
Potassium 

 0.71 0.71 0.71 0.71 

 )%(کلر
Cholorine 

 0.23 0.23 0.23 0.23 

آنیون )میلی اکی واالن /  _توازن کاتیون 

 کیلوگرم(
Cation / Anion balance (meq) 

 191.19 193.19 192.19 191.19 

 )%(لینولئیک اسید
Leinoleic acid 

 1.36 1.36 1.36 1.36 

 )%(عصاره اتری
Ether exteract 

 5.35 5.41 5.39 5.37 

 )%(فیبر خام
Crud fiber 

 2.98 3.12 3.08 3.02 

 )%(لیزین
Lysine 

 0.91 0.91 0.91 0.91 

 )%(متیونین
Methionine 

 0.44 0.44 0.44 0.44 

 )%(متیونین + سیستئین
Methionine+ Cycteine 

 0.7 0.7 0.7 0.7 

 انرژی قابل متابولیسم ) کیلو کالری / کیلوگرم (
Metabolizable energy ( Kcal/kg) 

 2720 2764 2742 2737 

 5استات(، -)ترانس رتینال Aهزار واحد بین المللی ویتامین  12یی: غذا رهیاز ج لوگرمیشده در هر ک نیتام یو مواد معدن هنیتامیو مکمل ریمقاد†

سولفات(، )منادیون بی 3Kگرم ویتامین میلی 5/3)توگوفرول استات(،  Eگرم ویتامین ملی 25)کوله کلسیفرول(،  3Dهزار واحد بین المللی ویتامین 

گرم میلی 6B  ،2گرم ویتامین میلی 5B،5/4  گرم ویتامینمیلی 3B ،35 گرم ویتامینمیلی 2B، 1/1گرم ویتامین میلی 1B  ،6/6گرم ویتامین میلی 2/2

 90نگنز( گرم کولین کلرلید، منگنز )سولفات ممیلی 100گرم بیوتین، میلی 023/0)سیانوکوباالمین(،  12Bگرم ویتامین میلی 9B ،023/0ویتامین 

گرم )یدید پتاسیم( و میلی 7/1گرم )سولفات مس(، ید میلی 11گرم )سولفات آهن(، مس میلی 55گرم )اکسید روی(، آهن میلی 90گرم، روی میلی

 گرم )سلنیت سدیم(.میلی 4/0سلنیوم 
aProvided per kg of diet by vitamin + mineral permix: vitamin A (trans retinyl acetate), 12000 IU; vitamin D3 (cholecalciferol), 5000 

IU; vitamin E (all-ractocopherol acetate), 25 mg; vitamin K3 (bisulfate menadione complex), 2.2 mg; B1, 2.2 mg; vitamin B2, 6.6 

mg; vitamin B3, 1.1 mg; vitamin B5, 35 mg; vitamin B6, 4.5 mg; vitamin B9, 2 mg; vitamin B12 (cyanocobalamin), 0.023 mg; 

Biotin, 0.023 mg, choline chloride, 100 mg; manganese (MnSO4·H2O), 90 mg; zinc (ZnO), 90 mg; iron (FeSO4·H2O), 55 mg; 

copper (CuSO4·5H2O), 11 mg; iodine (KI), 1.7 mg; selenium (Na2SeO3), 0.4 mg. 
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 مرغتخم یفیک اتیخصوص یبررس جهت قیتحق نیا در

 کی یریگنمونه هر در و گرفت انجام یریگنمونه بار 3

 سامرز و سونی)ل شد انتخاب تکرار هر از مرغتخم

ها به آزمایشگاه گذاری، نمونهپس از شماره (.2001

گرم توزین و وزن  01/0منتقل و ابتدا با ترازوی 

گیری و سپس بر روی سطح ها اندازهمخصوص آن

های زیر انجام گردید گیریصافی شکسته و اندازه

  (.2001 سامرز و سونی)ل

 واحد یریگاندازه دستگاه از دهیسف تیفیک نییتع یبرا

-Egg Multi Tester  (EMT (5200به نام  هاو

واحد هاو در واقع شاخصی است که در  .شد ستفادها

مرغ تصحیح شده آن ارتفاع سفیده برای وزن تخم

است. تصحیح از طریق رابطه لگاریتمی زیر انجام 

 (.2001گیرد )لیسون و سامرز می

  =7.57log (H+  100HU – 0.371.7(   (     1رابطه )

     :Hمتر(، ارتفاع سفیده )میلیW وزن تخم مرغ :

 : واحد هاوHU)گرم(، 

 ضخامت، عامل 4 نیز پوسته تیفیک نییتع یبرا

 مرغتخم مخصوص وزن و پوسته وزن مقاومت،

برای تعیین ضخامت پوسته از دستگاه  .دیگرد یبررس

 Ultrasonic thickness ،گیری ضخامت پوستهاندازه

Gauge (Echometer 1062 - maks – USA) 

ضخامت پوسته استفاده شد. به منظور افزایش دقت،  

مرغ شامل نوک، انتهای پهن و از سه ناحیه پوسته تخم

در نهایت  .گیری شدمرغ، اندازهناحیه استوای تخم

میانگین مربوطه به عنوان ضخامت پوسته بر حسب 

مرغ در نظر گرفته شد )حسینی و متر برای هر تخممیلی

 پوسته مقاومت یریگاندازه منظور به(. 2011آرشامی 

-Egg Shell Force Gauge (model-llدستگاه از

maks  –USA)  این دستگاه حداقل  .شد استفاده

مرغ ثبت نیروی الزم را برای شکست پوسته تخم

مرغ را به صورتی که انتهای کند. بدین منظور تخممی

پهن آن به سمت باال باشد در محل مورد نظر در 

انتهای  فشار در، سپس با ایجاد گیردمیدستگاه قرار 

مرغ ترک خورده و بدین ترتیب میزان نیروی آن، تخم

وارد شده بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع در 

 وزن (. 2011)حسینی و آرشامی گردد دستگاه ثبت می

 گرم 1/0 دقت با یتالیجید یترازو توسط زین ها پوسته

 .شد یریگ اندازه

 به منظور اندازه گیری وزن مخصوص تخم مرغ، تعداد

مرغ از هر تکرار به تصادف انتخاب و پس از یک تخم

ها با استفاده از روش توزین، وزن مخصوص آن

در محلول آب  (Floating Method)ور سازی غوطه

،  076/1،  072/1،  068/1،  064/1نمک با غلظت های 

گرم لیمی 1/1،  096/1،  092/1،  088/1،  084/1،  08/1

های مختلف در این روش غلظتلیتر تعیین شد. بر میلی

فاده از دستگاه چگالی سنج در محلول آب نمک با است

توی هریک از های پالستیکی تهیه و غلظت محظرف

های ظرفروی آن نوشته شده و در نهایت ها بر سطل

-مزبور در کنار همدیگر به ترتیب چیده شدند و تخم

های برداری شده از هر یک از واحدونههای نممرغ

ترین آنها قرار داده شدند ایشی ابتدا در داخل رقیقآزم

ها روی مرغو در صورت شناور شدن هر یک از تخم

ها مرغمخصوص تخموزن آب، غلظت مزبور به عنوان 

یادداشت گردید و در صورت عدم شناور شدن، از 

تر بعدی ر محلول غلیظدمزبور خارج شده و  ظرف

های مرغتخم مخصوص در پایان وزن شد. قرار داده

 (.2001لیسون و سامرز )هر تکرار محاسبه شد 

 شگگدتعیگگین  Roscheرنگگگ زرده نیگگز توسگگط واحگگد 

 (.2011)حسینی و آرشامی 
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 مورد استفاده در آزمایش گیاه گزنه و میوه سنجد  گیری شده اندازهشیمیایی  اتترکیب -2جدول 

Table 2: Analyzed chemical composition of Nettle and Elaeangus fruit powders used in the 

current experiment 

 

 هاتجزیه آماری داده

این آزمایش در قالب طرح پایه آزمایشی کامالتصادفی 

عملکرد و  یبدست آمده برا یهادادهانجام گردید و 

از طرح  استفاده مرغ باتخمو کمی  یفیک اتیخصوص

با استفاده تکرار شونده در زمان های سنجش یشیآزما

 لیو تحل هیمورد تجز( 2009ویرایش  SASافزار از )نرم

وارد  یآمار هیدر تجزهادورهقرار گرفت تا اختالف 

 استفاده مورد ریطرح بصورت ز یگردد. مدل آمار

 :گرفت قرار

Yijk= µ + Ti + Wj + TWij + eijk                 رابطه

(2)                                                            

 رهیج اثر = iT ت،یجمع نیانگیم = µ: یمدل آمار نیدر ا

و  ماری= اثر متقابل تijTW= اثر دوره، jW ،یشیآزما

 .باشدیم یشی= اثر اشتباه آزماijkeدوره و 

 

 بحث و جینتا

 یعملکرد یهافراسنجه یبررس

 بر یشیآزما یهادوره و هاگروه اثراتمطالعه  نیا در

 با. دیگرد گزارش  3در جدول  یعملکرد یهافراسنجه

 یهادوره و هاگروه د،یگرد مشخص جینتا به توجه

-فراسنجه بر یآمار لحاظ از یداریمعن ریتاث یشیآزما

 با رابطه نیا در(. P>05/0)نداشتند  یعملکرد یها

 مختلف انواع در مشترک موثره مواد وجود به توجه

 با مشابه واردم یبررس به هاوهیم و ییدارو اهانیگ

 یو توجه اندک به آن برا یبررس لیبه دل سنجد وهیم

 که یشیآزما در. شودیپرداخته م قات،یاستفاده در تحق

 5/1درصد،  1درصد،  5/0 سطوحشامل  مختلف مقادیر

که  دیمشاهده گرد ،درصد گزنه استفاده شد 2درصد و 

 بر مصرف خوراک یداریمعن ریسطوح مختلف تاث

که  یپژوهش .(2012 همکاران و)صفامهر  ندنشان نداد

 جوجه عملکرد بر را تنبلکدوعصاره گزنه و  ریتاث

 یهاگروه که داد نشان داد، قرار یبررس مورد یگوشت

بر مصرف خوراک  یداریمعن ریتاث مختلف یشیآزما

(. در 2016 همکاران و تباریینی)ابوحسنداشتند 

 در انگورتفاله از پژوهشی مشخص گردید که استفاده

 پرزهای ارتفاع افزایش موجبگذار های تخممرغ جیره

 مغذی مواد جذب و شودمی جذب سطح افزایش و روده

 عملکرد بهبود موجب نهایت توسط پرنده در بیشتر

-وی) گرددها میو ضریب تبدیل غذایی در آن تولید

 یامطالعه یط( 2011) یلیوک (.2011وروس و همکاران 

 لوگرمیک در گرمیلیم 40 افزودن نمودند گزارش

-تخم یهامرغ رهیج به کتان و شنیآو عصاره خوراک

 .ندارد مرغتخم دیتول درصد بر یداریمعن اثرات گذار

 اهانیگ از استفاده زمان در مرغتخم دیتول کاهش

 رفتن باال لیقب از یموارد از یناش تواندیم ،ییدارو

 در موجود بازدارنده مواد و هارهیج خام افیال زانیم

 پروتئین خام

Crude 

Protein 

چربی 

 خام

Crude 

Fat 

 فیبر خام

Crude 

Fiber 

خاکستر 

 خام

Crude 

Ash 

 قند کل

Total 

Sugar 

 فسفر کل

T. 

Phosphorous 

 کلسیم

Calcium 
 نام علمی 

Scientific Name 

نام 

 عمومی
General 

 

7.79 2.01 4.23 1.97 48.09 0.15 2  Elaeagnus 

angustifolia 
  سنجد

23.86 3.05 9.4 26.15 25.05 0.05 1.5  Urtica dioica گزنه  
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 پونه در موجود پولگون جمله از ییدارو اهانیگ نیا

 در که بوده پونه در موجود یسم ماده پولگون. باشد

 یهابیآس تواندیم پرنده توسط ادیز افتیدر صورت

 کار در اختالل جادیا موجب و نموده وارد کبد بر یجد

 یامطالعه در(. 2001 همکاران و رایو) گردد آن

 اثرات پونه ییدارو اهانیگ از استفاده دیگرد مشخص

 نداشت مرغتخم وزن بر یآمار لحاظ از یداریمعن

( 2017) همکاران و محمدی (.2010 همکاران و واالس)

 رهیج به ریس و شنیآو ییدارو اهانیگ از استفاده با

 طول در را مرغتخم وزن کاهش گذار،تخم یهامرغ

 یآمار لحاظ از کاهش نیا که نمودند گزارش شیآزما

 .نبود داریمعن
  

گذار طی های تخممرغ مرغهای عملکردی تخمبر فراسنجه افزودن پودر میوه سنجد و پودر گزنه بر اثر  -3جدول 

 های آزمایشیدوره

Table 3: Effect of Nettle and Elaeangus fruit powders on performance of laying hens in 

different experimental periods 
 ها    تیمارمصرف خوراک                              نیانگیم                  خوراک لیتبد بیضر                  مرغ    تخم دیتول                    مرغ  وزن تخم نیانگیم

Feed conversion ratio              Egg production                  Mean egg weight                 feed intake Mean Treatments                      
               (gr     )                             (Hen day )%( )                                                                    (Hen day( )gr) 

 شاهد                                          101.32                                    2.12                                           75.70                                  66.60      

Control 

  1گزنه                                              101.35                                    2.10                                       74.99                                    66.69           

Nettle 

  2سنجد                                        101.36                                    2.11                                       75.99                                    66.70       

Elaeangus                   
  3گزنه + سنجد                               101.34                                     2.11                                        75.10                                     66.57

Nettle+ Elaeangus 

0.31                                     0.91                                        0.02                                        0.18                                         SEM 

 دوره اول                                     101.45                                    2.12                                       78.73                                    66.44       

Period 1 

 دوره دوم                                    101.78                                    2.10                                       78.38                                    66.82     

Period 2 

 دوره سوم                                   102.11                                    2.11                                      66.94                                    77.70     

Period 3 

   0.13                                      0.54                                      0.01                                         0.12                                         SEM 
P-value                                   0.062                                     0.078                                       0.065                                      0.080 

 Nettle: 1%1 درصد 1 :گزنه1

 Elaeangus: 1%2 درصد 1 :سنجد2

 Nettle 0.5% + Elaeangus 0.5%3 درصد 5/0درصد + سنجد  5/0گزنه 3

 

 با مرغتخم وزن نیانگیم کاهش علت رسدیم نظر به

 در گذارتخم وریط رهیج در ییدارو اهانیگ از استفاده

 استفاده اثر در ییغذا یهارهیج بریف زانیم رفتن باال اثر

 در تنها نه وریط که باشد، بوده ییدارو اهانیگ نیا از

 دارند، تیمحدود ییغذا یهارهیج خام افیال از استفاده

 باعث و نموده میحج رهیج نکهیا ضمن خام، افیال بلکه

 موجب شده، ازین مورد یمغذ مواد افتیدر از یریجلوگ

 مواد نیا یکاف جذب عدم و یگوارش مواد عیسر دفع

 مهم عوامل از(. 2005 همکاران و کایسار) گردندیم زین

 ساختار مرغتخم بیترک و اندازه ای وزن دردیگر 

 و گله ینورده برنامه بدن، وزن سن، پرنده، یکیژنت



 105                 دیلتو دوره يانتهادر  گذارمرغ مرغان تخمعملکردي، کیفی و کمی تخم اتیخصوص برها و مخلوط آن گزنه پودر و سنجد وهیم مقایسه اثر پودر

 

 همکاران و رادوان) باشدیم مرغ یاهیتغذ تیوضع

2008.)  

 بررسی فراسنجه های کیفی تخم مرغ

 واحد هاو و ارتفاع سفیده

های آزمایشی بر دورهو ها حاصل از اثر گروهنتایج 

گزارش  4هاو در جدول  مرغ و واحدارتفاع سفیده تخم

ارتفاع سفیده بیشترین مقدار شده است که مطابق با آن 

 سنجدپودر میوه درصد  1متعلق به گروه آزمایشی 

  .(P<05/0) بود

 

-گذار طی دورههای تخممرغ مرغهای کیفی تخمبر فراسنجه افزودن پودر میوه سنجد و پودر گزنه بر اثر  -4جدول 

 های آزمایشی

Table 4: Effect of Nettle and Elaeangus fruit powders on egg quality characteristics of laying 

hens in different experimental periods 
 ها    ارامت پوسته      مقاومت پوسته           رنگ زرده            ارتفاع سفیده       واحد هاو      وزن مخصوص تخم مرغ              تیموزن پوسته        ضخ

Shell weight   Shell thickness   Shell Strength   Yolk color index   White height   Haugh unit    Treatments     Egg Specific gravity                           
)g(                  )mm(               )2kg/cm(         )Scale Roche(            )mm(        )    score(                                                                                                                           

6.04                   0.28                   3.16                     4.41                  b7.71              b86.44                  1.08                               شاهد 

Control 

6.19                   0.28                   3.25                     4.83                 ab8.13            ab88.30                  1.08                               1گزنه  

Nettle 

5.81                   0.30                   3.28                     4.75                   a8.91             a93.45                  1.08                             2سنجد  

Elaeangus 

5.71                   0.29                   3.28                     4.75                   b7.57             b85.81                  1.08                   3گزنه + سنجد  

Nettle+ Elaeangus 

SEM                              0.001                0.61                 0.25                    0.16                     0 .03                    0.005                 0.21   

5.80                  a0.29                   3.21                     a4.81                    a8.38             a89.84                  1.08                         دوره اول 
Period 1 

5.93                  b0.27                   3.25                    b4.92                     a8.38            a92.05                   1.08                        دوره دوم 

Period 2 

6.09                  a0.29                   3.27                         a5                      b7.19            b83.62                   1.08                      دوره سوم 

Period 3 

0.15                 0.004                   0.03                     0.13                        0.27                1.61              0.0008                            SEM 

P-value 
 تیمار                             0.17                   0.02               0.01                         0.31                     0.14                   0.10                    0.40

Treatment 

 دوره                             0.063                 0.005             0.003                      0.0008                 0.50                    0.01                   0.34

Period 

 دوره * تیمار                  0.64                   0.06               0.26                         0.17                     0.53                   0.01                  0.004

Period X Treatment 
c-b-a نیانگیم نیدار ب یمشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معن ریغ نیحروف الت ( 05/0هاست>P.) 
 درصد 1 :گزنه1
 درصد 1 :سنجد2
 درصد 5/0درصد + سنجد  5/0گزنه 3

abc Mean within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

Nettle: 1%1 
2Elaeangus: 1% 

Nettle 0.5 % + Elaeangus 0.5%3 



 1397سال /3شماره  28هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشو ...                                                                     ی تی، هداانیداور     106

 

بیشترین مقدار ارتفاع سفیده در دوره اول و دوم به 

دار نشان دست آمد که اختالف آن با دوره سوم معنی

. بر اساس نتایج به دست آمده از این (P<05/0)داد  

دار های آزمایشی بر واحد هاو معنیتحقیق اثر گروه

بیشترین مقدار واحد هاو متعلق به گروه  و بود

سنجد بود که با گروه پودر میوه  درصد 1آزمایشی 

و گزنه  درصد 5/0آزمایشی شاهد و چهارم )سنجد 

اثر  .(P<05/0) دار بودمعنی( اختالف آن درصد 5/0

دار بود که معنی نیز های آزمایشی بر واحد هاودوره

که  هبیشترین میزان واحد هاو متعلق به دوره دوم بود

اما با دوره سوم  هدار نداشتبا دوره اول اختالف معنی

با توجه به مواد (. P<05/0دار نشان داد )اختالف معنی

گیاه دارویی گزنه از موثره موجود در میوه سنجد و 

-اکسیدانی و رنگدانهقبیل تیمول، ترکیبات فنولی، آنتی

های مختلف و شباهت این مواد با سایر گیاهان دارویی 

 درتحقیقات متعددی انجام گرفته است که در این میان 

 سطح در انگورتفاله که افزودن گردید گزارش پژوهشی

 بر داریعنیم تاثیر گذارهای تخمدرصد در جیره مرغ 2

کارا و کوکاگلو ) داشته است مرغدر تخم واحد هاو

 ندنمود گزارش (2010) در همکاران و مهرصفا  (.2012

-به مرغ غذایی هایجیره در فیتاز آنزیم مصرف که

 جذب و هضم افزایش منجر بههمراه گیاهان دارویی 

 نتیجه در که گرددها میموجود در جیره مغذی مواد

وکیلی . شودمی افزایش واحد هاو و بهبود موجب

ای به این نتیجه رسید که با افزودن مطالعه( در 2011)

گذار های تخماسانس آویشن و رازیانه به جیره مرغ

سن . یابدمیداری بهبود واحد هاو به صورت معنی

پرنده و مرحله تولید از عوامل موثر بر ساختمان 

باشند. تغییر ساختمان پوسته مرغ میپوسته تخم

مرغ و در نتیجه تخمموجب از دست رفتن رطوبت از 

در واقع  (.2011)وکیلی  گرددکاهش واحد هاو می

 هایآنزیم ترشح افزایش موجب گیاهی ترکیبات

 در روده آنوماتیکی وضعیت بهبود و مختلف گوارشی

 باشدمی کلسیم جمله از مختلف مغذی مواد جذب جهت

 رسوب پوسته در تریبیش مقادیر آن باالی جذب با که

 که شودمی هاو واحد وزن رفتن باال باعث و کرده

 چه هر و باشدمی مرغ تخم سفیده کیفیت دهندهنشان

 عدد و شده تربیش آن ارتفاع باشد تربیش سفیده قوام

رادوان نادیا و ) شد خواهد تربیش مرغ تخم هاو

 ایجاد عامل اووسین نام به پروتئینی. (2008همکاران 

 طوری به باشدمی مرغ تخم سفیده در ایژله ساختمان

 هاو واحد مرغ تخم سفیده اووسین افزایش با که

دار واحد هاو در گروه که افزایش معنییابد می افزایش

توان به بهبود میاحتماال سنجد را  درصد 1آزمایشی 

 این پروتئین توسط سنجد نسبت داد و همچنین کاهش

دار واحد هاو در دوره سوم را به افزایش سن معنی

 توان ربط داد.میپرندگان 

 رنگ زرده

گونه های آزمایشی هیچطبق نتایج به دست آمده، گروه

 در شاخص رنگ زرده ایجاد ننمودند داریبهبود معنی

(05/0<P.) افزودن داد نشان پژوهشی از حاصل نتایج  

همراه عصاره گیاهان دارویی در  به تجاری هایآنزیم

رنگ  در داریمعنی تاثیر موجب گذارتخم هایمرغ جیره

 (.1997گوردن و روالند ) گردیدن مرغتخم زرده

-مکمل حاوی جیره که داد نشان دیگر ایمطالعه نتایج

 بر داریمعنی گذار تاثیرهای تخمدر مرغ گیاهی های

بر  .(2014همکاران لیو و ) ندارد مرغرنگ زرده در تخم

( در 2011خالف نتایج حاصل از این مطالعه، وکیلی )

آزمایشی گزارش کرد که افزودن اسانس رازیانه و 

داری بر گذار اثرات معنیهای تخمآویشن به جیره مرغ

رنگ زرده دارد که نتایج حاصل در مطالعات مذکور را 

 علت مواد موثره مشابه و موجود در گیاهانتوان بهمی
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دارویی مورد استفاده و شرایط پرورشی موردنظر 

 دانست.

 کیفیت پوسته تخم مرغ

وزن پوسته، مقاومت پوسته، ضخامت پوسته و وزن 

 مخصوص تخم مرغ

-مرغ معنیهای آزمایشی بر وزن پوسته تخماثر گروه

های مقاومت پوسته تحت تاثیر دورهو  دار نبود

های . اثر گروه(4جدول ) آزمایشی قرار نگرفت

بود دار بر ضخامت پوسته تخم مرغ معنینیز آزمایشی 

داری بر ضخامت پوسته های آزمایشی اثر معنیدورهو 

تخم مرغ داشتند، که بیشترین مقدار در دوره سوم 

مشاهده شد که نسبت به دوره دوم از لحاظ آماری 

 پژوهشی در (.4)جدول  نشان دادداری اختالف معنی

به همراه گیاهان  آنزیم مولتی افزودن شد گزارش

 بر مثبتی تاثیر گذارتخم هایمرغ در جیره دارویی

 است نکرده ایجاد مرغخصوصیات کیفی پوسته تخم

( نیز طی 2011وکیلی )(. 2012مهر و همکاران صفا)

گرم در کیلوگرم میلی 40ای بیان نمود، افزودن مطالعه

-های تخمآویشن و کتان به جیره مرغخوراک عصاره

های کیفی پوسته داری بر فراسنجهذار اثرات معنیگ

مرغ نداشت. احتماال دالیلی چون باال بودن سن تخم

ه حرارت باالی محیط بر میزان جذب ها و درجمرغ

اند )وکیلی کلسیم برای ساختن پوسته اثر منفی داشته

گذار های تخمبدین طریق که با افزایش سن مرغ( 2011

مغذی برای ساختن پوسته با توان استفاده از مواد 

-(. همین2001یابد )لیسون و سامرز کیفیت کاهش می

-له زدن مرغطور افزایش درجه حرارت محیط موجب له

-اکسیدکربن الزم برای ساخت پوسته میها و دفع دی

 .(2001و سامرز  سونی)لگردد 

 

 نتیجه گیری 

نقش سنجد به با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه 

درصد در جیره غذایی در افزایش واحد هاو و  1 میزان

گذار دیده شد. مرغ در مرغان تخمارتفاع سفیده تخم

رسد سطح بنابراین با توجه به نتایج حاصل بنظر می

تواند برای پرورش دهندگان قابل توصیه یاد شده می

 باشد.
 

 تشکر و قدردانی

 گروه تغذیه آزمایشگاه مسئول همکاری با بررسی این

این  نویسندگان و شد انجام مالیر دانشگاه دامیعلوم

 همکاری مطالعه این انجام در کهکسانی کلیه از مقاله
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Introduction: Nutrition is the most important and cost effective factor in poultry production. By 

reducing the nutritional cost, the production efficiency increases and the use of feed additives as 

growth promoters in poultry feeding is a way to achieve this goal. Medicinal plants have beneficial 

properties due to the biological active compounds such as terpenes, phenols, ketones, esters, and 

alkaloids that improve the animal performance and health (Abaza et al. 2008). From the category of 

medicinal herbs, Nettle (Urtica dioica) and Elaeangus (Elaeagnus angustifolia) can be introduced 

which both are from Rosales order (Mohammadi et al., 2017). Nettles may be used in veterinary 

medicine because of its high levels of nutrients such as amino acids, minerals, vitamins, active 

compounds such as tannin, folic acid, salicylic acid, carvacrol, and thymol (Fu et al., 2007). 

Elaeangus is also a shrub or tree of the Elaeagnaceac family of the genus Elaeagnus, called 

Elaeagnus angustifolia (Khakrizi & Salehi, 2012). Phytochemical experiments showed that the 

Elaeangus contains high amounts of flavonoids, cytosterols, carbohydrates, folic acid, and ascorbic 

acid. It also contains potassium, magnesium, sodium, iron, calcium, zinc, malic acid and calcium 

malate. It is rich source of fatty acids including linoleic, palmitoleic, and palmitic acids (Ramezani 

et al., 2001). In general, natural-food products, especially medicinal plants containing active 

biological compounds, can create a favorable outlook to be used in poultry nutrition. The use of 

medicinal plant resources as feed additive is growing rapidly due to their active aromatic 

compounds, which benefits the host animal (Mohiti Asl et al., 2011).  

Material and methods: The experiment was designed and carried out using 128 commercial 

laying hens of W36 strain at 75 weeks of age with 4 experimental treatments, each group with 8 

replicates and 4 birds per each replicate. A 14-day period was conducted to adapt the layers into the 

experimental diets. After this period, the main stage of the experiment consisted of 3 consecutive 

periods, each for 21 days, which totally with 11 weeks of the entire study period. During the 

experimental periods, the birds had free access to water and feed and the experimental diet was 

adjusted to maintain the requirements of the Hy-Line W36 (2014) breeding guidebook. The 

experimental groups consisted of: 1 (control): basal diet; 2: basal diet with 1% nettle powder; 3: 

basal diet and 1% Elaeangus fruit powder; 4: Basal diet plus 0.5% of nettle powder and 0.5% of 

Elaeangus fruit powder. The temperature and lighting program was also carried out according to the 

guide for breeding white Leghorn chicken (Hy-Line W36 strain). To evaluate the egg quality, three 

egg samples were taken and each egg sample was selected from each replicate. The sampling was 

done at the end of each periods. After sample collection, the weight of individual eggs were 
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recorded using a digital top balance with 0.01 gram accuracy in the laboratory and later their 

individual specific gravity index were measured using a floating method in a salt water solution. 

The egg white quality was carried out by the Egg Multi Tester instrument (EMT-5200), (Leeson 

and Summers, 2005). To determine the thickness of the shell, Ultrasonic thickness Gauge 

(Echometer 1062 - Maks - USA) was used and to measure the shell resistance, the model-ll-Maks-

USA device (Egg Shell Force Gauge) was used and the yolk color index was measured by the 

Rosche yolk color fan (Hosseini & Arshami, 2010). Shell weight were measured using a digital 

balance with an accuracy of 0.1 g (Leeson and Summers, 2005). The statistical analysis was done 

using SAS (2001) version 9.1. 

Results and discussion: The highest amount of Haugh units belonged to the experimental group of 

Elaeangus fruit powder (1%) compared with control group and 0.5% nettle powder and 0.5% 

Elaeangus fruit powder group. The effect of experimental periods on the Haugh unit was significant 

and the highest number of Haugh units belonged to the second period, which had no significant 

difference with the first period, but showed a significant difference with the third period (P<0.05). 

The height of the egg white was statistically decreased in group 4 compared with control group 

(P<0.05). The effect of experimental periods on the height of egg white was significant and the 

highest amount was observed in the first and second periods compared with the third period 

(P<0.05). The experimental periods also had a significant (P<0.05) effect on the egg shell 

thickness, in which the highest amount was observed in the third period compared to the second 

period (P<0.05). Also, the interaction effect of the experimental periods and treatments on shell 

weight was also significant (P<0.05). Sayiedpiran et al. (2011) did not show any significant 

improvement using combination of extracts of thyme, mint, and Pennyroyal. Vakili (2011) 

indicated that, addition of essential oil of thyme and fennel into the diet of the laying hens, 

significantly improved the Haugh unit scores. Bird’s age and production stage are the effective 

factors on egg shell structure. The reason for improving the Haugh unit is attributed to the age of 

the bird, so the young birds have more Haugh unit scores. Also, Azghadi et al. (2010) reported no 

improvement in yolk color index using 0.1, 0.2, and 0.3% levels of thyme and cumin extracts. 

Vakili (2011) also stated in a study that adding 40 mg/kg of thyme extracts to the diet of laying 

hens showed no significant effects on egg shell quality parameters. Probably the reasons like the 

high age of chickens and the high temperature of the environment had a negative effect on the 

amount of calcium absorption to make the shell (Vakili, 2011). 
Conclusions: Considering the results obtained from current experiment, it can be concluded that 

the use of Elaeangus fruit powder at 1% can be recommended to be used in layers diet. 
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