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چکیده
وجود بقایای آنتی بیوتیکی در مواد پروتئینی از مهم ترین مشکالت صنعت طیور می باشد .لذا تالش برای جایگزین نمودن ترکیبات
طبیعی و غیر مضر به جای انواع آنتی بیوتیکها و افزودنیهای شیمیایی در جیره انواع پرندگانی که مورد تغذیه انسان قرار میگیرند،
وجود دارد .به همین منظور در آزمایش حاضر به بررسی اثرات سه گیاهان دارویی بر عملکرد ،خصوصیات بیوشیمیایی ،عوامل کمی و
کیفی تخم بلدرچین ژاپنی پرداخته شد .در مجموع  525جوجه یک روزه بلدرچین ژاپنی به طور تصادفی در  7گروه با سه تکرار تقسیم
بندی شدند .تیمارها شامل دو سطح ( 0.5و  2درصد) از پودر خشک شده هر گیاه (ناخنک ،موشکورک و آلوئهورا) و یک گروه کنترل
منفی تشکیل گردید .نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از گیاه دارویی آلوئهورا باعث ایجاد تفاوت معنیداری( )p≤0/05در افزایش
تولید تخم نسبت به سایر تیمار ها می شود .میزان کلسترول زرده و تیوباربیتوریک اسید به میزان قابل توجهی در گروههای تغذیه شده
با گیاهان دارویی کاهش یافت ،در حالی که میزان پروتئین سفیده در گروههای تغذیه شده با پودر گیاهان دارویی ( بخصوص گیاه دارویی
آلوئهورا) نسبت به گروه شاهد افزایش معنیداری( )p ≤0/05را نشان داد .دادهها نشان داد که آلوئهورا نسبت به سایر تیمارها واحد هاو
را کاهش می دهد .با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که اضافه کردن این سه گیاه به جیره غذایی بلدرچین میتوان
باعث بهبود خصوصیات کمی ،کیفی و ویژگی های بیوشیمیایی در تخم بلدرچین ژاپنی گردد.
کلمات کلیدی :بلدرچین ژاپنی ،گیاهان دارویی ،تیوباربیتوریک اسید ،کلسترول زرده.
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مقدمه
گرایش به مصرف غذاهای عاری از مواد شیمیایی یک واقعیت

وزن سفیده و زرده استفاده میشود (اریبی حسن .)2014 ،اخیرا

جهانی است و امروزه محصوالت ارگانیک جایگاه ویژهای در سبد

جهت به حداکثر رساندن تولید و کیفیت تخممرغ و حفظ سالمت

غ ذایی خانوارها به خصوص در کشورهای غربی پیدا کرده است

طیور تحقیقات بیشماری انجام گرفته است .مدت زمان اندکی

لذا در کشورهای اروپایی مصرف آنتیبیوتیکها در پرورش طیور

است که استفاده از مشتقات گیاهان دارویی (فیتوبیوتیکها) از

ممنوع شده و در سایر کشورها نیز مصرف آنها محدود گردیده

قبیل عصارهها ،اسانسها و چاشنیهای گیاهی برای رسیدن به

است (کریمی راد و همکاران .)1392 ،در میان پرندگان گوشت

اهداف فوق پیشنهاد شده است .گیاهان دارویی مصرف خوراک،

و تخم بلدرچین از جایگاه ویژها ی برخوردار است در صورتی که

تولید تخممرغ ،ضریب تبدیل غذایی و فاکتورهای رنگی را بهبود

تحقیقات کمتری در زمینه استفاده از گیاهان دارویی در

میبخشند (نوبخت و همکاران.)1391 ،

بلدرچین صورت گرفته است .افزودن مکملهای گیاهی به جیره

گیاه دارویی شبدر زرد ( ،)Melilotus officinalisموشکورک

بلدرچینها بخصوص در شرایط فعلی که استفاده از مکملهای

( )Oliveria decumbens Ventو آلوئهورا ()Aloe vera L

آنتی بیوتیکی به دلیل احتمال ایجاد مقاومت باکتریایی و

به ترتیب متعلق به خانواده  Umbelliferae ،Leguminosaeو

همچنین باقی ماندن بقایای آنها در محصوالت دام و طیور

 Asphodelaceaeمیباشند (خسرویزاده و همکاران 2017 ،و

ممنوع شده است میتواند برای بهبود سالمتی و افزایش راندمان
تولید مناسب باشد (مهدی زاده و همکاران .)2017 ،از آنجا که
اهمیت پروتئین حیوانی در غذای انسان یک امر مهم برای
سالمت میباشد تخم بلدرچین و مرغ یکی از بهترین منابع
پروتئینی میباشند که عالوه بر میزان باالی پروتئین غنی از آهن،
ویتامینها و مواد معدنی نیز هستند (الومی و اوگنلدی.)2008 ،

ارشد و همکاران.)2011 ،
مواد موثره موجود در شبدر زرد عبارتانداز :ملیلوتین ،کومارین،
تریترپن و فالونوئید که بیشترین مواد موثره اسانس آن کومارین (35
درصد) و سیس-3-هگزان-1-ال ( 25/9درصد) میباشد (مارتینو و
همکاران.)2006 ،این گیاه معطر ،ملیندار ،ضدنفخ و ضدالتهاب میباشد
(پلسکا-مانا و همکاران .)2002 ،کومارین موجود در ناخنک دارای
خواص ضدالتهابی و ضددرد میباشد (پلسکا-مانا و همکاران.)2002 ،

اما به دلیل میزان باالی کلسترول و حتی حساسیت بعضی از

عمده ترکیبات موجود در اندام هوایی موشکورک ،تیمول (،)47/1

افراد به بوی آن ،یک عامل محدود کننده برای استفاده از این

کارواکرول ( ،)23/3گاما ترپینن ( )18/9و پارا سیمن ( )8/7میباشد .در

منبع پروتئینی میباشد .گیاهان دارویی از جمله ماریتیغال و

طب سنتی ایران از این گیاه جهت درمان سوءهاضمه ،اسهال و دردهای

دیگر گیاهان سرشار از فالونوئیدها که دارای خاصیت آنتی

شکمی و رفع تب استفاده میشود (محبودی و همکاران.)2008 ،

اکسیدانی قوی هستند باعث کاهش میزان کلسترول میشوند

آلوئهورا حاوی برخی ویتامینهای مهم (ویتامین ث ،تیامین،

(صالحی و همکاران  .)2014گیاهان دارویی بر خصوصیات حسی

نیاسین ،ریبوفالوین ،کولین و اسید فولیک) ،مواد معدنی ،آنزیم ،قندها،

محصوالت طیور مانند رنگ ،بو ،تردی و ...تاثیر قابل توجهی می -

ترکیبات فنولی ،لیگنین ،ساپونین و استرول میباشد (تریوپتی و

گذارند (صمدیان و همکاران  .)2013در صنعت تولید تخم ،وزن

همکاران .)2010 ،از آلوئهورا برای التیام زخمها ،ضد التهاب ،تحریک

تخم ،وزن سفیده ،وزن زرده که تخم بلدرچین را تشکیل می-

سیستم ایمنی ،ضد تومور ،در لوازم آرایشی و بهداشتی برای حفاظت از

دهند بر قیمت محصول و کیفیت آن تاثیر میگذارند (الومی و

پوست ،ضدعفونی کننده ،ضد دیابت ،ضد انسداد ،فعالیت ضدقارچی،

اوگنلدی  .)2008امروزه از گیاهان دارویی برای افزایش عملکرد
طیور استفاده میشود استفاده از زیره سبز در جیرههای غذایی
مرغهای تخمگذار باعث افزایش معنی دار در ضخامت پوسته و
کیفیت سفیده گردید (اختر و همکاران .)2003 ،از گیاهان
دارویی دیگر از جمله آلوئهورا برای افزایش عملکرد تولید تخم،

ضدمیکروبی و ضدویروس استفاده میشود (سا و همکاران.)2013 ،
با توجه به دالیل مطرح شده و اهمیت تولید پروتئین سالم
در صنعت طیور به خصوص تولید تخم ارگانیک و با کیفیت در
این آزمایش از پودر خشک سه گیاه دارویی موشکورک ،آلوئهورا
و شبدر زرد (اکیل الملک یا ناخنک) در جیره غذایی بلدرچین
نژاد ژاپنی جهت بررسی اثر آنها بر روی بازده تولید تخم ،

حبیبی و همکاران :بررسی استفاده از سطوح مختلف ناخنک ،موشکورک و آلوئهورا در جیره و29...
افزایش عملکرد ،کاهش و افزایش خصوصیات بیوشیمیایی تخم

 25قطعه جمعا شامل  21واحد آزمایشی (گروه بندی به وسیله

مانند کلسترول زرده ،پروتئین سفیده ،پروتئین کل و

قفس بندی توری) صورت گرفت .جیرههای آزمایشی بر پایهی

تیوباربیتوریک اسید و همچنین بهبود خصوصیات کیفی تخم

ذرت و کنجاله سویا به صورت آردی تنظیم شد .سطح مواد مغذی

بلدرچین ژاپنی استفاده گردید.

جیره بر اساس جدول احتیاجات طیور تنظیم گردید (جدول .)1
در طول دورهی آزمایش ،بلدرچینها به صورت آزاد به آب

مواد و روشها

آشامیدنی دسترسی داشتند ولی میزان غذای مصرفی هر گروه

این آزمایش در سالن تحقیقاتی پرورش طیور دانشکده کشاورزی

روزانه اندازه گیری شد .نوردهی سالن در تمام دوره پرورش به

و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام شد .در این

صورت  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی انجام گردید.

آزمایش تعداد  525قطعه جوجه یکروزه بلدرچین ژاپنی از

گیاهان مورد آزمایش شامل سه گیاه شبدر زرد ( Melilotus

بیست و هفت روزگی تا ده هفتگی با دو سطح گیاه دارویی

 ،)officinalisموشکورک ( )Oliveria decumbens Ventو

موشکورک ( 0/5و  2درصد) ،دو سطح شبدر زرد ( 0/5و 2

آلوئهورا ( )Aloe vera Lکه از مزرعه گیاهان دارویی دانشکده

درصد) ،دو سطح آلوئهورا ( 0/5و  2درصد) و یک گروه شاهد و

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس جمع آوری و در

در قالب طرح پایهایی کامال تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل

نهایت پودر خشک شده آنها در طول دوره پرورش به میزان
مشخص به جیره گروههای مختلف آزمایشی اضافه شد.

جدول  .1آنالیز جیره پایه مربوط به گروههای  7گانه (به غیر از انرژی ،سایر اعداد بر حسب درصد میباشد).
اقالم جیره

مقدار مورد استفاده (درصد جیره)

ذرت
کنجاله سویا ( 44درصد)
کربنات کلسیم ()38
دی کلسیم فسفات
گلوتن
نمک طعام
*
مکمل ویتامینی
**
مکمل معدنی
دی-ال متیونین
ترئونین
الیزین

55/57
40/86
1/26
0/72
0/51
0/33
0/25
0/25
0/12
0/11
0/02

مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلو کالری بر کیلو گرم)
پروتئین خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)
متیونین (درصد)
متیونین  +سیستئین (درصد)
لیزین (درصد)
ترئونین (درصد)
سدیم (درصد)
سدیم (درصد)

2800
23/17
0/77
0/29
0/48
0/85
1/26
0/98
0/14
0/14

*مقادیر تﺄمین شده در هر کیلوگرم جیره :ویتامین  ،9000IU :Aویتامین  ،2000IU :D3ویتامین  ،18IU :Eویتامین  ،2IU :K3ویتامین  ،775/1IU :B1ویتامین ،8/9IU :B3
ویتامین  ،7/29IU :B5ویتامین  ،94/2IU :B6ویتامین  ،1IU :B9ویتامین  ،0/015IU :B12ویتامین بیوتین 0/1IU :و کولین کلراید.500IU :
** مقادیر تامین شده در هر کیلوگرم جیره 2/92 :میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 7/84 ،میلیگرم روی 10 ،میلی گرم مس 0/72 ،میلیگرم ید و  0/2میلیگرم سلنیم.
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تولید تخم در هفته

با  100میکرولیتر محلول نمک و  1میلیلیتر از آنزیماتیک

تخم بلدرچینهای هر واحد آزمایشی روزانه بعدازظهرها جمع-

مخلوط شد و نمونهها به مدت  15دقیقه در انکوباتور در دمای

آوری ،شمارش و ثبت میشد .تخم بلدرچینها پس از جمعآوری

 37درجه سانتیگراد انکوبه شدند و سپس در جذب نور در طول

و شمارش به وسیله ترازو با دقت یک دهم گرم وزنکشی و وزن

موج  500نانومتر خوانده شد (بهنامیفر و همکاران.)2015 ،

آنها ثبت میشد .تعداد تلفات احتمالی هر تکرار هم روزانه ثبت

عدد تیوباربیتوریک اسید به روش دورمن و همکاران  1995به

شد.

دست آمد (دورمن .)1995 ،برای تعیین میزان پروتئین از روش
ای .او .ای .سی  1990استفاده شد (ای .او .ای .سی.)1990 ،

خصوصیات کیفی تخمبلدرچین

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار آماری

به منظور بررسی خصوصیات کیفی تخم بلدرچین از جمله واحد

 SPSSنسخه  16انجام گرفت .مقایسه میانگین تیمارها با

هاو و کیفیت پوسته در طول دورهی آزمایش هر هفته تعداد 3

استفاده از آزمون چند دامنهی دانکن و در سطح احتمال 5

عدد تخم بلدرچین از هر تکرار به عنوان نمونه انتخاب شد .برای

درصد انجام شد (الحاجی و همکاران.)2014 ،

تعیین کیفیت پوسته دو فاکتور ضخامت و وزن پوسته اندازه-
گیری شد .برای بررسی ضخامت پوسته  3عدد تخم بلدرچین از

نتایج و بحث

هر تکرار انتخاب ،شمارهگذاری و شکسته شد .سپس به وسیله

خصوصیات کمّی تخم

آب محتویات داخل پوسته کامال شسته شده و با دستمال

نتایج صفات عملکردی شامل وزن تخم و ضریب تبدیل غذایی

کاغذی به خوبی خشک گردید و سپس ضخامت پوسته به وسیله

و تعداد تخم در هفته در جدول  2و  3نشان داده شده است .که

کولیس اندازهگیری شد (تاکی و همکاران .)2015 ،برای اندازه-

این نتایج بیانگر این میباشد که تیمارهای  2درصد ناخنک0/5 ،

گیری واحد هاو که معیاری برای ارزیابی کیفیت سفیده تخم-

و  2درصد موشکورک در فاکتور وزن تخم تفاوت معنیداری

بلدرچین است از فرمول زیر استفاده شد (( )1ابونجمی و

( )p ≤0/05با گروه شاهد و سایر گروههای دیگر داشت .بیشتر

همکاران.)2010 ،

وزن تخم ها مربوط به موشکورک  0.5درصد میباشد .اثر مثبت

)HU = 100 log10 (H – 1.7 W0.37 + 7.57). (1

گیاهان دارویی بر وزن و عملکرد کلی ممکن است بهدلیل حضور

در این فرمول  Hارتفاع سفیده غلیظ بر حسب میلی متر و

مخلوطی از اسیدهای چرب ضروری از جمله لینولین و لینولئیک

 Wبرابر است با وزن تخم مرغ بر حسب گرم .برای اندازهگیری

موجود در برخی از گیاهان باشد (عمر و همکاران .)2016 ،در

ارتفاع سفیده از دستگاه ارتفاع سنج استاندارد استفاده شد .به

این آزمایش آلوئهورا اثر قابل توجهی در ضریب تبدیل بلدرچین

طوریکه ابتدا تخممرغها روی یک صفحهی صاف شکسته شدند

و وزن تخم نداشت ولی در آزمایشی که توسط مهدی زاده و

و ارتفاع سفیده در سه محل چسبیده به زرده قسمت میانی و

همکاران انجام شد نتایج متفاوتی بهدست آمد که نشان دادند

انتهای سفیده غلیظ اندازهگیری گردید و میانگین آنها به عنوان

آلوئهورا تاثیر قابل توجهی بر وزن تخممرغ و ضریب تبدیل

ارتفاع سفیده در نظر گرفته شد .و برای اندازهگیری وزن سفیده

غذایی دارد (مهدیزاده و همکاران .)2014 ،مواد تشکیل دهنده

و زرده از ترازوی با دقت  0/001گرم استفاده شد (شالیی و

شبدر زرد (ناخنک) شامل ملیلوتین و دیگر گلیکوزئیدهای

حسینی.)2014 ،

کومارین میباشد که این ترکیبات معطر نرم کننده و تقویت

برای تعیین کلسترول زردهی تخم بلدرچین ،یک گرم زرده

کننده هستند و قبال در پزشکی به عنوان داروهای نرم کننده و

به  9میلیلیتر محلول دو درصد  NaClاضافه شد و نمونهها به

گوارشی توصیه میشده است (انور و همکاران .)2008 ،احتماال

مدت  2ساعت با شیکر تکان داده شدند .سپس  1میلی لیتر از

تاثیر این گیاهان دارویی بر بهبود عملکرد بلدرچین در ضریب

زرده رقیق شده  10بار دوباره رقیق شد 10 .میکرولیتر از نمونه

تبدیل غذایی و وزن تخم به دلیل تکثیر و بهبود بخشیدن

حبیبی و همکاران :بررسی استفاده از سطوح مختلف ناخنک ،موشکورک و آلوئهورا در جیره و31...
میکرواورگانیسمهای مفید پروبیوتیک (الکتوباسیلها و

تیمول ،ایوجینون ،کورکومین و پیپرین در جیره جوجههای

بیفیدوباکترها) دستگاه گوارش طیور میباشد و مواد موثرهی

گوشتی سبب کاهش باکتریهای مضر رودهای در قسمتهای

موجود در آنها (فالونوئیدها و فالونولها) سبب تسهیل در

مختلف دستگاه گوارش شده است (میتسچ و همکاران.)2004 ،

افزایش مواد مغذی جیره و قابل دسترس قرار گرفتن آن برای

از این رو ،کاهش باکتریهای دارای پتانسیل بیماریزا و تغییر

طیور شدهاست (مهدی زاده و همکاران .)2014 ،میزان تولید

در ترکیب میکروفلور روده به سمت افزایش باکتریهای مفید

هفتگی تخم در تیمارهای گیاهان دارویی تفاوت معنیداری

ممکن است باعث کاهش رقابت برای مواد مغذی و انرژی جیره

( )p ≤0/05با گروه شاهد داشت و در بین هفتههای مختلف نیز

بین میزبان و میکرو فلور روده شود و حفظ دستگاه گوارش سالم

تفاوت معنیداری دیده شد یعنی گیاهان دارویی باعث افزایش

به عنوان یک اندام حیاتی که پیوند بین مواد مغذی و عملکرد

تولید تخم در هفته شده است .آلوئهورا نسبت به سایر تیمارها

مرغ ایجاد میکند اساسی میباشد (محیطی اصلی و همکاران،

در تمام دورهی آزمایش بیشترین تولید تخم را نشان داد .در

 .)1389افزایش عملکرد (وزن تخم بلدرچین) در تیمار

تحقیقات دیگری نیز اثر گیاهان دارویی بر درصد تولید تخم بیان

موشکورک احتماال به دلیل وجود کارواکرول و تیمول میباشد

شده است که با مصرف مخلوطی از ترکیبات گیاهی شامل

(خسرویزاده و همکاران.)2017 ،

جدول  .2تاثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین وزن تخم بلدرچین و ضریب تبدیل (میانگین وزن بر حسب گرم  ±انحراف معیار)
وزن تخم

ضریب تبدیل

تیمار

11/0±35/73
11/0±58/94a
12/0±04/97ab
12/0±63/88b
12/0±18/94ab
11/0±35/99a
11/1±17/19a

3/69
3/77
3/85
3/92
3/98
3/76
3/75

a

1
2
3
4
5
6
7

حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  0/05درصد میباشد.
 :1شاهد0/5 :2 .درصد ناخنک 2 :3 .درصد ناخنک0/5 :4 .درصد موشکورک 2 :5 .درصد موشکورک0/5 :6 .درصد آلوئهورا 2 :7 .درصد آلوئهورا.

جدول  .3تاثیر تیمارهای مختلف بر تولید تخم در هفته (میانگین تولید تخم در هفته  ±انحراف معیار)
تیمار

هفته هفتم

1
2
3
4
5
6
7

3/1±33/15
0a
0a
2±4bc
2±2ab
6/2±33/51c
5/2±33/30c

bc

هفته هشتم
24/3±66/05
2±7/64b
1/2±33/33a
20/2±33/51c
5±24/29c
25/2±33/51c
22/2±33/51c
c

هفته نهم
63/4±33/16
34/1±33/52b
29/3±33/05a
58/3±33/51d
52/3±66/05c
60/1±66/15de
65/2±66/08e
de

هفته دهم
2±72/64
45/1±23/52b
40/3±33/21a
70/1±33/52d
64/1±33/52c
1±78e
3±74/60de
d

حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  0/05درصد میباشد.

 :1شاهد0/5 :2 .درصد ناخنک 2 :3 .درصد ناخنک0/5 :4 .درصد موشکورک 2 :5 .درصد موشکورک0/5 :6 .درصد آلوئهورا 2 :7 .درصد آلوئهورا.
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خصوصیات کیفی تخم بلدرچین

کیفی تخممرغ تحت تاثیر آلوئهورا قرار گرفته است (اریبی

خصوصیات کیفی تخم بلدرچین مانند ضخامت ،وزن پوسته،

حسن .)2014 ،در مطالعه حاضر ارتفاع زرده ،ضخامت پوسته و

وزن سفیده ،ارتفاع و وزن زرده و عدد هاو در جدول  4نشان

عدد هاو در تیمارهای مختلف نسبت به شاهد تفاوت معنیداری

داده شده است .دادههای حاصل از این آزمایش نشان دهنده این

( )P ≤0/05داشتند (جدول  .)4کمترین عدد هاو متعلق به

میباشد که گیاهان مورد استفاده در این آزمایش تاثیر معنی -

آلوئهورا  2درصد ( )67/33بود و بیشترین عدد هاو متعلق به

داری ( )p ≤0/05نسبت به شاهد در رابطه با وزن سفیده ،زرده

ناخنک  2درصد ( )74/66بود .در آزمایشی که توسط بلیوکبسل

و پوسته نداشتهاند .اما باید اضافه کرد که در بین سه گیاه دارویی

در سال  2008انجام گردید نشان داده شد اسانسهای آویشن،

استفاده شده در این آزمایش بیشترین و کمترین وزن سفیده به

مریم گلی و رزماری باعث کاهش نسبت زرده و افزایش نسبت

ترتیب متعلق به ناخنک  2درصد با وزن  6/46گرم و آلوئهورا 2

پوسته می شوند .همچنین در این آزمایش جیرهایی که حاوی

درصد با وزن  5/76گرم بود .موشکورک  0/5درصد بیشترین

آویشن و یا رزماری بود در مقایسه با گروه شاهد عدد هاو بهطور

تاثیر را بر وزن پوسته داشت که باعث افزایش وزن پوسته به

معنیداری کاهش یافت (بلیوکبسل و همکاران.)2008 ،

میزان  0/2گرم نسبت به شاهد شد .کمترین تاثیر بر وزن سفیده

خاصیت آنتی اکسیدانی گیاهان مورد مطالعه در این آزمایش

و زرده متعلق به آلوئهورا بود .در تحقیقاتی که توسط اریبی

میتواند کیفیت زرده را افزایش دهد (جعفر زاده و همکاران،

حسن در سال  2014انجام شده است نشان داده که خصوصیات

 2014و جهانیان و همکاران.)2017 ،

جدول  .4اثر تیمارهای مختلف بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین ( خصوصیات کیفی  ±انحراف معیار)
تیمار
1
2
3
4
5
6
7

ضخامت پوسته
میلی متر
0/0±17/02a
0/0±18/01ab
0/0±173/1ab
0/0±183/02ab
0/0±176/02ab
0/0±20/01ab
0/0±21/02b

وزن پوسته
گرم
1/0±80/17a
1/0±76/25a
1/0±70/26a
0±2/2a
1/0±86/3a
1/0±76/37a
1/0±73/4a

وزن سفیده
گرم
6/0±03/35a
6/0±26/2a
6/0±46/25a
6/0±13/2a
6/0±4/26a
5/0±80/55a
5/0±76/55a

وزن زرده
گرم
4/0±13/4a
4/0±43/15a
4/0±66/3a
4/0±43/41a
4/0±60/43a
4/0±23/75a
4/0±33/76a

ارتفاع زرده
میلی متر
12/0±33/57abc
13/1±66/15c
13/1±33/52bc
2±11ab
10/1±66/52a
12/1±33/15abc
1±12abc

عدد هاو
70/0±33/57bc
72/2±33/3cd
74/1±66/52d
73/0±33/57d
73/1±66/15d
68/2±33/30ab
67/1±33/52a

حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  0/05درصد میباشد.
 :1شاهد0/5 :2 .درصد ناخنک 2 :3 .درصد ناخنک0/5 :4 .درصد موشکورک 2 :5 .درصد موشکورک0/5 :6 .درصد آلوئهورا 2 :7 .درصد آلوئهورا.

خصوصیات بیوشیمیایی تخم

بیشترین میزان تیوباربیتوریک اسید در روز اول و دهم متعلق

میزان کلسترول و تیوباربیتوریک اسید (روز اول و روز دهم) در

به گیاه ناخنک (شبدر زرد) بود .کمترین اختالف در تغییر

جدول شماره  5نشان داده شده است .دادههای این جدول بیانگر

تیوباربیتوریک اسید در بین روز اول و دهم متعلق به آلوئهورا 2

کاهش میزان تیوباربیتوریک اسید در روز اول و دهم در

درصد به میزان  0/14میکرومول بر گرم بود .هر اندازه که آنتی

تیمارهای مختلف نسبت به گروه شاهد میباشد و افزایش در

اکسیدان در گیاه بیشتر باشد و یا اثـر آنتی اکسیدانی آن قوی

تیوباربیتوریک اسید در روز دهم نسبت به روز اول مشاهده شده

تر باشد ،سرعت افزایش عدد  TBAکمتر خواهـد بود (رضایی و

است .بیشترین میزان تیوباربیتوریک اسید در روز اول و دهم

همکاران .)2015 ،در این آزمایش میزان کلسترول زرده در سایر

متعلق به شاهد می باشد .در بین گیاهان دارویی مورد استفاده

تیمارها به جز موشکورک  2درصد کمتر از شاهد بود اما تفاوت

حبیبی و همکاران :بررسی استفاده از سطوح مختلف ناخنک ،موشکورک و آلوئهورا در جیره و33...
معنی داری بین شاهد و تیمارهای گیاهان دارویی مشاهده

پروتئین تام در جدول شماره  5قابل مشاهده میباشد .این نتایج

نگردید .تصور بر این است که ترکیبات گیاهان دارویی بر آنزیم -

نشان می دهد که تفاوت معنیداری بین گروههای دریافت

های کبدی تاثیر گذاشته و از این طریق ترکیب زرده و احتماال

کننده گیاهان دارویی و گروه شاهد وجود دارد .نتایج نشان می

میزان کلسترول آن را تحت تاثیر قرار میدهند (محیطی اصل و

دهد بیشترین میزان پروتئین سفیده و پروتئین تام متعلق به

همکاران .)2011 ،احتماال کاهش میزان کلسترول بر اثر مکمل

تیمار آلوئهورا میباشد .وجود جمعیتهای باکتریایی مضر در

نمودن جیره طیور با گیاهان دارویی میتواند بواسطه فعالیت

دستگاه گوارش می تواند باعث تجزیه آمینواسیدها شود و

باکتریهای اسید الکتیکی ،با تولید آنزیمهای تجزیه کننده

بنابراین جذب آمینواسیدها را کاهش میدهد زیرا مواد ضد-

اسیدهای صفراوی و دکونژوگه نمودن آنها و همچنین از طریق

میکروبی موجود در گیاهان دارویی میتواند جمعیت باکتری -

کاهش  pHمجرای روده در کاهش غلظت کلسترول موثر باشد.

های مضر دستگاه گوارش را کاهش داده و سطح آمینواسیدهای

بعالوه ،با کاهش حاللیت اسیدهای صفراوی غیر مزدوج در pH

جذبی را بهبود بخشد (گلسین و همکاران 2004 ،و لی و

پایین ،دفع آنها از طریق مدفوع بیشتر میشود (جعفر زاده و

همکاران .)2004 ،گیاهان دارویی باعث کاهش کلنیهای

همکاران . )2014 ،دلیل اصلی کاهش کلسترول در بلدرچین

میکروبی روده میشود و این عمل باعث جلوگیری از لیز شدن

ترکیباتی مانند تیمول میباشد که در موشکورک نیز این ترکیب

اسیدهای آمینه میشود که از این اسیدهای آمینه در ساخت

وجود دارد (خسروی زاده و همکاران 2017 ،و پور یوسف

پروتئین و افزایش درصد پروتئین استفاده میشود (لی و

میاندواب و حسینی منصوب .)2011 ،میزان پروتئین سفیده و

همکاران)2004 ،

جدول  .5تاثیر تیمارهای مختلف بر فاکتورهای بیوشیمیایی تخم (میانگین فاکتورهای بیوشیمیایی  ±انحراف معیار)
تیمار

کلسترول mg/g

پروتئین سفیده %

پروتئین کل %

TBA d1 µmol/g

TBA d10 µmol/g

شاهد
ناخنک %0.5
ناخنک %2
موشکورک
0.5%
موشکورک %2
آلوئهورا %0.5
آلوئهورا %2

1±12
11/1±66/52a
11/0±11.333/57a
11/0±66/57a

82/0±66/57
1±82ab
1±83bc
82/1±33/15ab

a

46/1±33/52
1±46a
46/2±66/08a
1±46a

2/0±05/1
0±2/01b
2/0±04/05b
1/0±87/06a

d

2/0±59/18
2/0±44/13cd
2/0±32/11bc
2/0±24/07bc

12/1±33/15a
11/0±66/57a
1±11a

81/0±33/57a
84/0±33/57c
84/0±33/57c

1±45/73a
47/1±33/52a
2±47/64a

1/0±86/08a
1/0±87/07a
1/0±84/1a

2/0±21/12bc
2/0±11/05ab
1/0±98/12a

a

ab

b

حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  0/05درصد میباشد.
 :1شاهد0/5 :2 .درصد ناخنک 2 :3 .درصد ناخنک0/5 :4 .درصد موشکورک 2 :5 .درصد موشکورک0/5 :6 .درصد آلوئهورا 2 :7 .درصد آلوئهورا.
 :d1روز تخم گذاری
 10 :d10روز پس از تخم گذاری

نتیجهگیری کلی

کاهش میزان کلسترول و تیوباربیتوریک اسید موجود در تخم

به طور کلی با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش و محققین

بلدرچین ژاپنی استفاده نمود .بهدلیل اثر مثبت آلوئهورا بر

دیگر می توان اظهار داشت استفاده از گیاهان دارویی به خصوص

افزایش میزان پروتئین سفیده تخم و تولید تخم بیشتر در این

سه گیاه دارویی موشکورک ،آلوئهورا و شبدر زرد در باال بردن

آزمایش میتوان توصیه کرد که از این گیاه دارویی برای افزایش

عملکرد تولید و تاثیر مثبت بر فاکتورهای کمی و کیفی تخم

میزان پروتئین و افزایش تولید تخم در جیرهی غذایی پرندگان

بلدرچین مناسب میباشد .همچنین می توان از این گیاهان به

تخمگذار بهخصوص بلدرچین ژاپنی استفاده گردد .اما برای

دلیل ترکیبات مختلف موجود در آنها در جیره غذایی به منظور
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بدین وسیله از اساتید و کارشناسان آزمایشگاه بیوتکنولوژی و

استفاده دو گیاه آوئهورا و ناخنک به دلیل کاهش تولید تخم در

میکروبیولوژی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج

.هفته دهم نیاز به بررسی بیشتر میباشد

فارس بوشهر برای همکاری در اجرای تحقیق حاضر قدردانی
.میگردد
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Abstract
The presence of antibiotic residues in protein product is one of the most important problems in the
poultry industry. Therefore, the researchers tried to find out different natural and non-harmful
compounds as alternatives to antibiotics and chemical additives in the poultry diets that are being
used in human food. For this purpose, the present experiment was designed to investigate the effects
of three medicinal plants on the quantity, quality and biochemical properties of Japanese quails’
eggs. Total of 525 one-day-old Japanese quail were randomly distributed into 7 groups with three
replicates and 25 samples in each replicate. The groups were assigned to receive treatment diets as
follows:1) basal diet with no supplementation (control), 2) the treatment diet supplemented with two
levels (0.5 and 2%) of each herbal plant (Melilotus officinalis, Oliveria decumbens Vent, Aloe vera
L). Based on results, the use of Aloe vera L led to the statistically significant )p ≤ 0.05( increase in
mean Japanese quail egg production. Also, thiobarbituric acid and yolk cholesterol levels decreased
significantly in the treated groups (P<0.05). However, significant differences were detected
concerning albumen protein (%) and total protein (%) levels in the treatment groups in comparison
to the control group. The use of Aloe vera L in quail ratio caused significant )P ≤ 0.05( decrease in
Hough unit compared to the control group. The results from this study suggest that adding 0.5 and 2
percentages of these three herbal plants to the quails’ diet could improve quantity, quality and
biochemical properties of the Japanese quails’ egg products.
Key word: Japanese, Herbal plants, Thiobarbituric acid, Yolk cholesterol.

