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هچکید
-ریخت هاي خونی و فراسنجه،مرغ تخمو کمی خصوصیات کیفی عملکرد، بر دوسواسطوخثیر اسانسأبررسی ت به منظورآزمایشی 

 4تصادفی با  هفتگی در قالب طرح کامالً 30پرنده در سن 160از  با استفادههفته  10به مدت  گذار لگهورنهاي تخم  مرغ شناسی تخمدان
 600ppmو  400، 200و سطوح ) بدون افزودنی(تیمارها شامل تیمار شاهد . شد قطعه مرغ در هر تکرار انجام 8و تکرار  5تیمار و 
مرغ به صورت روزانه و خوراك مرغ و میانگین وزن تخمفاکتورهاي عملکردي شامل درصد تولید تخم .بود دوسواسطوخاسانس 

 در انتهاي. گیري شدی اندازهمرغ نیز به صورت هفتگخصوصیات کیفی تخم وراك به صورت هفتگی ومصرفی و ضریب تبدیل خ
سطوح مختلف اسانس. کشتار گردیدتخمدان به صورت تصادفی  شناسیبررسی ریخت گیري و خون برايپرنده  2تکرار آزمایش از هر 

مرغ دار وزن تخماسانس افزایش معنی 400ppmو  200سطوح ). P<05/0(مرغ نداشت داري بر درصد تولید تخمثیر معنیدوس تأواسطوخ
ضریب  ثیري برأافزودن اسانس ت.ی را نشان دادمصرفخوراك دار معنی کاهشدوسواسطوخاسانس ppm600سطح.را نشان دادند

اسانس ppm200سطحبرداري،آخر نمونه يهفته 4در  .مرغ شدتخم يدار رنگ زردهاما سبب افزایش معنی ،تبدیل خوراك نداشت
ثیر خون تحت تأ HDLگلیسیرید، گلوکز و غلظت تري.مرغ شدتخمي پوسته دار وزن و ضخامتافزایش معنی سبب دوسواسطوخ

ون نسبت به گروه کنترل کاهش خ LDLغلظت کلسترول و  ،دوس به جیرهواما با افزودن اسانس اسطوخ ؛تیمارها قرار نگرفتمال اع
حواما سط،نداشتداري بر وزن نسبی تخمدان، اویدوکت و وزن استروماثیر معنیأچنین اعمال تیمارها تهم .داري را نشان دادمعنی
ppm200  دهد که نتایج نشان می. هاي زرد بزرگ شدندفولیکول و تعداد وزن دارسبب افزایش معنی دوسواسطوخاسانس 400و

ا بهبود بخشیده مرغ و رنگ زرده رمرغ را افزایش و خصوصیات پوسته تخموزن تخمppm400تا سطح دوسواسطوخافزودن اسانس 
.هاي زرد بزرگ را افزایش داده استو وزن و تعداد فولیکول

دوس واسانس اسطوخمرغ، کیفی تخم هاي خونی، خواصشناسی تخمدان، فراسنجهریخت:کلیديکلمات 

مقدمه
به هاي ضروري  هاي اخیر استفاده از روغن در سال.

هاي گیاهان دارویی به عنوان  از اسانس دست آمده
بهبود  به منظورطیور  يهاي خوراکی طبیعی جیره افزودنی

عملکرد و پاسخ ایمنی پرندگان مورد توجه قرار گرفته 
اثرات اسانس گیاهان دارویی  ،با این حال.است

غذاییعلوم دامی و صنایع  ي، دانشکدهتغذیه دام کارشناسی ارشد يآموختهدانش1
علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه يدانشکده ،دامیاستادیار گروه علوم *2

زشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشاني پاستادیار گروه تغذیه، دانشکده3

گزارش  اندکیمرغ در مطالعات تخم یفیک یاتخصوصبر
متعلق به ) دوسوهاي اسطوخ  گونه(ها  الواندر.شده است

باشد و براي  می) البیاته یا المیاسه(نعناعیان  يخانواده
هاي ضروري   ها به صورت خشک یا به عنوان روغن  قرن

مورد استفاده قرار در لوازم آرایشی و بهداشتی و درمانی 

، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
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دوس به صورت سنتی به عنوان وروغن اسطوخ اندگرفته
، )آرامش عضالت صاف(ضد باکتري، ضد قارچ، ضد نفخ 

ثر براي سوختگی و گزش حشرات مطرح ؤبخش و مآرام
آن در آروماتراپی یا به عنوان معطر  ازامروزه .بوده است

کننده یا عامل ضد باکتریایی در صابون یا سایر محصوالت 
Cavanagh and Wilkinson(کننداستفاده می 2002 .(

Hassiotis ی یبا بررسی ترکیب شیمیا2010در سال
از طریق آنالیز گاز  الواندوال استوکاساسانس 

فنچون کروماتوگرافی با طیف سنجی جرمی بیان کرد که
، کامفور )درصد 30/16(سینئول -8/1، )درصد 19/45(
ترین از مهم) 20/4(کادینولو) 90/4(، سیمن )90/9(

بسیاري از  .ي گیاه هستند ترکیبات موجود در این گونه
ت دوس به صوروهاي منسوب به روغن اسطوخفعالیت

چه از اگر ،علمی به اثبات نرسیده است به عنوان مثال
دوس اغلب به عنوان یک ماده ضدبارداري نام واسطوخ

اما هیچ مدرکی براي حمایت از این ادعا وجود  ؛برده شده
با توجه به مطالب مورد اشاره و محدود بودن . ندارد

رسد اسانس  نظر میه ب ،اسانس مزبور يمطالعات در زمینه
مرغ گذاري و کیفیت تخم بتواند بر تخمدوس واسطوخ

هدف . باشدتولید مثلی اثرگذار يتولیدي به عنوان رویه
شناسی تخمدان، برخی بررسی ریختاز آزمایش حاضر 

مرغ در  و خواص کیفی و کمی تخمهاي خونی فراسنجه
تغذیه شده با سطوح مختلف اسانس  گذار مرغان تخم

.استدوسواسطوخ

کار روشمواد و 
، W-36گذار لگهورن مرغ تخمقطعه 160از  در این تحقیق

هفتگی با میانگین وزن  30الین در سن  هاي يسویه
-هفته عادت 2شامل (هفته 10به مدت گرم 400±1300

این آزمایش . استفاده شد)برداري هفته نمونه 8پذیري و 
 قطعه 8تکرار و 5یمار،ت4با  یتصادف در قالب طرح کامالً

ایشی آزم هايجیره .هر تکرار به انجام رسیدمرغ در 
و سطوح ) اسانسافزودنبدون (شاهد  يشامل جیره

بود  دوسواسطوخاسانس  600ppm، 400، 200افزایشی

صورت یکسان تنظیم ه که از نظر انرژي و پروتئین ب
اسانس مورد نظر از شرکت باریج اسانس کاشان . گردید

شاهد يجیره. تهیه و به بخش روغن جیره اضافه شد
کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي متابولیسمی و  2870داراي (
با توجه به مقدار انرژي و  )درصد پروتئین خام 5/15

گذار در پیک تولید و براساس پروتئین مرغان تخم
گذار راهنماي تغذیه مرغ تخماحتیاجات توصیه شده در 

هاي عملکردي شامل درصد فراسنجه.  یم شدن تنظالیهاي
مرغ به صورت روزانه مرغ و میانگین وزن تخمتولید تخم

و خوراك مصرفی و ضریب تبدیل خوراك به صورت 
ی فیکاتیخصوصی بررسبراي. دیدهفتگی محاسبه گر

هاو، مرغ، واحد جمله شاخص شکل تخمازمرغتخم
هفتههرشیآزما یطرنگ زرده  و کیفیت پوسته

عدد 2تعدادي ریگنمونههردروگرفتانجامي ریگنمونه
هاي کیفی و فراسنجه.شدانتخابتکرارهرازمرغتخم

:مرغ به صورت زیر مورد ارزیابی قرار گرفتندکمی تخم

درصد تولید
بعدازظهرهاروزانهآزمایشیواحدهرهايمرغتخم

ازپسهامرغتخم. شدمیثبتوشمارشآوري،جمع
گرمیکدقتباترازويوسیلهه بشمارشوآوريجمع
احتمالیتلفاتتعداد.شدمیثبتهاآنوزنوکشیوزن
. شدثبتروزانههمتکرارهر

Pd = ( Te/n )*100
Pd : درصد تولید
Te :مرغ هر واحد آزمایشی تعداد تخم

n :تعداد مرغ هر واحد آزمایشی

مرغوزن تخم
طور روزانه و ه هاي هر واحد آزمایشی بمرغوزن تخم

در پایان هر روز با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد و در 
مرغ هفتگی براي صورت میانگین وزن تخمه پایان هفته ب

.هر واحد آزمایشی محاسبه و ثبت گردید
EW = (EWT/n)

EW :مرغ روزانهمیانگین وزن تخم
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EWT :مرغ تولیدي هر واحد آزمایشیوزن کل تخم
n :مرغ تولیدي هر واحد آزمایشیتعداد تخم

ضریب تبدیل خوراك
 يضریب تبدیل خوراك با توجه به توده يمحاسبه

مرغ تولیدي و خوراك مصرفی هر واحد آزمایشی در تخم
ه فرمول زیر محاسبه و در پایان هفته ب بر اساسهر روز 

صورت میانگین هفتگی ثبت گردید و در پایان دوره 
ضریب تبدیل غذایی کل دوره هر واحد آزمایشی محاسبه 

.شد
FCR = FI/Em

FCR :ضریب تبدیل خوراك هر واحد آزمایشی
FI :مصرف خوراك هر واحد آزمایشی

Em :تولید درصد (مرغ هر واحد آزمایشی تخم يتوده
)در میانگین وزن تخم مرغ تقسیم بر صدضرب

مصرفیخوراكمیزان
،روزانهمصرفیخوراكمقدارگیرياندازهبراي
وگرفتمیقرارهامرغاختیاردرآزادصورتبهخوراك

میزان وتوزینماندهباقیخوراك،هفتههرپایاندرسپس
.*شدمیمحاسبهمربوطهفرمولطبقمصرفیخوراك

جملهازمرغتخمکیفیخصوصیاتبررسیبه منظور
رنگو پوستهکیفیتهاو،واحدمرغ،تخمشکلشاخص

عدد2تعدادهفتههرآزمایشيطول دوره، درزرده
.انتخاب شدبه عنوان نمونه  تکرارهرمرغ ازتخم

100×)طول/ عرض(= مرغتخمشکلشاخص
)W 0.377/1–57/7H+ (log100=HU

HU :هاوواحد ،W :گرم(مرغتخموزن( ،H :ارتفاع
)مترمیلی(سفیده

*

پوستهکیفیت
ضخامتمقاومت،فاکتورسهپوستهکیفیتتعیینبراي

هرازمقاومتتعیینبراي. شدگیرياندازهپوستهوزنو
سنجمقاومتدستگاهازوانتخابمرغتخمعدد2تکرار

مترمکعبسانتیبرکیلوگرمآنواحدکهشداستفاده
ازمرغتخمعدد2پوستهضخامتبررسی  براي.باشدمی
ه بسپس. شدشکستهوگذاريشمارهانتخاب،تکرارهر

وشده شستهکامالًپوسته داخلمحتویاتآبيوسیله
سپس و گردیدخشکخوبیبهکاغذيدستمالبا

.آمددست ه بمیکرومتريوسیلهه بپوستهضخامت

مرغتخميزردهرنگ
آندرکهباشدمیچشمیيمقایسهروشایناساس

،اندشدهبنديرنگ15تا1ازکهرنگیهايشابلناز
.شداستفاده

از جمله غلظت  هاي خونیمتابولیتبه منظور بررسی 
و HDL ،LDL، گلیسرید گلوکز، کلسترول، تري
 يپایان هفته(آزمایش در پایان خصوصیات تولیدمثلی، 

قطعه مرغ  دواز هر تکرار به صورت تصادفی ) هشتم
که در ابتدا از ناحیه بدین ترتیب  .کشتار شد و انتخاب

هاي لیپیدي خون و فراسنجهگیري به عمل آمدگردن خون
) شیمیشرکت زیست(با استفاده از کیت بیوشیمیایی 

شکمی از جمله  يو سپس محتویات حفرهگیري اندازه
ها بیرون کشیده  تخمدان، اویدوکت و استروما و فولیکول

بررسی براي. ها ثبت شدو وزن این قسمت شدند
 يوسیلهها به فولیکولهاي تخمدان ابتدا قطر فولیکول

گیري شد بدین صورت که آن دسته از کولیس اندازه
 متر بودند، میلی 10ها که داراي قطر باالتر از  فولیکول
وزن اولین وشدندهاي زرد بزرگ نامیده  فولیکول

ها، وزن کل و میانگین وزن  فولیکول زرد بزرگ، تعداد آن
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قطر ها که داراي  آن دسته از فولیکول.گیري شد ها اندازه آن
هایی  هاي زرد کوچک و آن متر بودند، فولیکول میلی 10تا  5

هاي سفید  فولیکول ،متر بودند میلی 5ها زیر  قطر آنکه
هاي فولیکولتعداد  ،در آخر. ندشد شمارشو نامیده شده

هاي حاصل از آزمایش در داده.ریزي بررسی شد تخمک
 SASافزار آماري تصادفی با استفاده از نرم قالب طرح کامالً

ي ادامنهچندآزمونباهانیانگیمسهیمقاند و شدآنالیز قرار 
.تلقی گردیددارمعنی )≥05/0p(سطحدردانکن

نتایج 
صفات تولیدي و عملکردي

خوراك مصرفی
ثیر سطوح مختلف اسانس أنتایج حاصل از ت

هاي مختلف بر مصرف خوراك  دوس در دورهواسطوخ
اول و  يدر دو هفته. آورده شده است 1روزانه در جدول 

با افزودن سطوح مختلف اسانس  ،سوم و چهارم آزمایش
-گذار تفاوت معنیمرغان تخم يدوس به جیرهواسطوخ

اما در دو هفته ). <05/0P(داري بین تیمارها مشاهده نشد 
دوس به جیره باعث تفاوت ودوم افزودن اسانس اسطوخ

که سطح طوريبه). >05/0P(داري بین تیمارها شد معنی
ppm200 باالترین خوراك مصرفی و سطح  اسانس
ppm600 در کل . ی را دارا بودترین خوراك مصرفکم
دوس واسانس اسطوخ ppm400و  200سطوح  ،دوره

وه شاهد نشان ندادند اما سطح گر باداري را اختالف معنی
ppm600 داري را نسبت به گروه شاهد نشان کاهش معنی

).>05/0P(داد

خوراك بر میزان خوراك مصرفیدوس به وتاثیر افزودن سطوح مختلف اسانس اسطوخ: 1جدول 
)روز/گرم(گذار روزانه مرغان تخم

)روز(دوره 
کل دورهppm(1-1414-2828-4242-56(دوس واسانس اسطوخ

001/2±82/10505/2±19/100 ab43/2±40/9898/1±13/9768/2±4/100 a

20008/3±03/10333/2±92/105 a05/1±48/9826/1±06/9525/1±21/100 a

40075/2±30/10513/1±09/101 ab35/1±19/9508/2±35/9403/1±46/99 a

60025/3±01/10001/1±30/95 b50/1±93/9455/2±35/8865/1±61/94 b

)>05/0P(داري دارند در هر ستون اعداد با حروف نامشابه اختالف معنی
.روز بوده است 225برداري نمونه يمرحله عو در شرو 210پذیري عادت يسن مرغان در شروع مرحله

درصد تولید
ثیر سطوح مختلف اسانس أنتایج حاصل از ت

هاي مختلف بر درصد تولید در دوره دوسواسطوخ
 افزودن سطوح.آورده شده است 2مرغ در جدول تخم

اول آزمایش  يدوس در دو هفتهومختلف اسانس اسطوخ
اما در ). <05/0P(داري بر درصد تولید نداشت معنیثیر أت

اسانس کاهش  ppm600ي دوم آزمایش سطح دو هفته
سوم  يدر دو هفته). >05/0P(داري را نشان داد معنی

و ) <05/0P(داري بین تیمارها مشاهده نشد اختالف معنی

ترین اسانس پایینppm600ي آخر سطح در دو هفته
 ،در کل دوره). >05/0P(را داشت  مرغدرصد تولید تخم

داري را دوس تفاوت معنیوسطوح مختلف اسانس اسطوخ
سطح  اما، )<05/0P(نسبت به گروه شاهد نشان ندادند 

ppm200دوس از لحاظ عددي درصد واسانس اسطوخ
 ppm600که با سطح  تولید باالتري را موجب گردید

.)>05/0P(داري داشت تفاوت معنی
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دوس به خوراك بر میانگین درصد تولید وسطوح مختلف اسانس اسطوخ افزودنتاثیر :2جدول 
)مرغ/ روز(گذار مرغ مرغان تخمتخم

)هفته(دوره
کل دورهppm(1-1414-2828-4242-56(دوسواسانس اسطوخ
011/2±17/8523/2±00/90 a30/3±21/8843/2±35/85 a36/2±18/87 ab

20025/1±96/8604/1±57/88 ab13/1±75/8824/1±85/87 a16/1±03/88 a

40073/1±82/8408/2±82/89 a17/2±62/8728/2±22/86 a20/2±12/87 ab

60035/3±25/8677/2±07/86 b84/2±92/8897/2±07/81 b89/2±58/85 b

)>05/0P(اختالف معنی داري دارند در هر ستون اعداد با حروف نامشابه 
روز بوده است 225برداري نمونه يو در شروع مرحله 210پذیري عادت يسن مرغان در شروع مرحله

مرغوزن تخم
نتایج حاصل از تاثیر سطوح مختلف اسانس 

مرغ در هاي مختلف بر وزن تخم در دوره دوسواسطوخ
ل آزمایش، او يدر دو هفته. آورده شده است 3جدول 

دوس واسانس اسطوخ200و ppm400افزودن سطوح 
با تیمار  يدر مقایسه مرغ رادار وزن تخمافزایش معنی

دوم  يدر دو هفته). >05/0P(موجب گردید  شاهد
ppm400مرغ مربوط به سطح ین وزن تخمبهترین میانگ

و سطوح دیگر  )>05/0P(دوس بوده واسانس اسطوخ
 يدر دو هفته. داري با گروه شاهد نداشتنداختالف معنی

گروه شاهد افزایش  در مقایسه باسطوح  يسوم همه

ppm400سطح  ،شان دادند که در این بینداري را نمعنی
در دو ). >05/0P(مرغ داشت ثیر را بر وزن تخمأبهترین ت

اسانس  200و  ppm400ي پایانی سطوح هفته
داشته و  مرغبر وزن تخم ثیر راأدوس بهترین تواسطوخ

باعث ppm600داري را نشان دادند اما سطح افزایش معنی
با ). >05/0P(مرغ گردید داري در وزن تخمکاهش معنی

توان بیان کرد که سطوح توجه به میانگین کل دوره می
ppm400  تیمار  در مقایسه بادوس واسانس اسطوخ200و

ندمرغ شددار وزن تخمشاهد باعث افزایش معنی
)05/0P<.(

)گرم(گذار مرغ مرغان تخمدوس به خوراك بر میانگین وزن تخموتاثیر افزودن سطوح مختلف اسانس اسطوخ : 3جدول 
)روز(دوره 

کل دورهppm(1-1414-2828-4242-56(دوس واسانس اسطوخ
059/0±21/56 b55/0±20/58 b89/0±98/57 c57/0±95/56 b61/0±30/57 b

20031/0±66/57 a27/0±65/58 b61/0±08/59 ab29/0±61/58 a33/0±47/58 a

40025/0±12/57 a21/0±28/59 a55/0±51/59 a23/0±04/58 a26/0±44/58 a

60041/0±28/56 b37/0±49/58 b71/0±56/58 b39/0±82/55 c43/0±25/57 b

)>05/0P(ند دار هستاختالف معنی داراي در هر ستون اعداد با حروف نامشابه
.روز بوده است 225برداري نمونه يو در شروع مرحله 210پذیري عادت يسن مرغان در سن مرغان در شروع مرحله
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ضریب تبدیل خوراك
نتایج حاصل از تاثیر سطوح مختلف اسانس 

هاي مختلف بر ضریب تبدیل  در دوره دوسواسطوخ
افزودن اسانس .آورده شده است 4خوراك در جدول 

داري گذار تاثیر معنیمرغان تخم يدوس به جیرهواسطوخ
اما در دو ). <05/0P(بر ضریب تبدیل غذایی نداشت 

شاهد تیمار سطوح نسبت به  يهمه ،اول آزمایش يهفته
دوم و  يدر دو هفته. داراي ضریب تبدیل بهتري بودند

به ppm600ل را سطح یسوم آزمایش بهترین ضریب تبد
پایانی سطوح  يدر دو هفته. خود اختصاص داده بود
ل بهتري نسبت به گروه ب تبدییمختلف اسانس داراي ضر

دست آمده ه نتایج ب در مجموع با توجه به. شاهد بودند
توان گفت که افزودن سطوح مختلف کل دوره می در

 دار ضریببهبود غیر معنی به غذا دوسواسانس اسطوخ
).<05/0P(را به دنبال داشت  تبدیل

)گرم/ گرم(ضریب تبدیل خوراك دوس به خوراك بروتاثیر افزودن سطوح مختلف اسانس اسطوخ :4جدول 

.روز بوده است 225برداري ي نمونهو در شروع مرحله 210پذیري ي عادتسن مرغان در شروع مرحله

مرغ تخمکیفیخصوصیات
سطوحافزودن ثیرأتازحاصلنتایج6و5جداول

کیفیصفاتبربه خوراك  دوسواسطوخاسانسمختلف
. دنده مینشانآزمایشيدورهطولدررامرغتخم

يجیرهبهدوسواسطوخاسانسمختلفسطوحافزودن
برثیريأتبردارينمونهاوليهفته4درگذار تخممرغان

ضخامتمقاومت،،زرده رنگهاو،واحدشکل،شاخص
انتهايتاشرایطکهاینبهتوجهبا. نداشتپوستهوزنو

اختالفاتدوميهفته4دروبودهیکسانآزمایش
گردیدمشاهدهمختلفهاي شاخصدرتريبیشدار معنی

ضروريهاي روغناثرگذارييرویهبودنبر زمانتوان می
کاروساز عنوانبهرادوسواسطوخاسانسدرموجود

.نمودبیاننتایجایندرثرؤماحتمالی
افزودن سطوح مختلف اسانس د که ندهنتایج نشان می

 يهفته 4در گذار  مرغان تخم يدوس به جیرهواسطوخ

مرغ و  ثیري بر شاخص شکل تخمأتبرداري دوم نمونه
شاخص کیفیت سفیده یا به عبارتی واحد هاو نداشت 

)05/0>P(، مرغ تخميرنگ زردهدار  سبب افزایش معنیاما
کیفی پوسته صفات . )>05/0P(گروه شاهد شد  در مقابل

گیري شدند شامل وزن پوسته، که در این آزمایش اندازه
نتایج به. مرغ بودند ضخامت پوسته و مقاومت پوسته تخم

دوس ودهد که افزودن اسانس اسطوخدست آمده نشان می
. )>05/0P(دار وزن پوسته شد به جیره باعث افزایش معنی

ه دوس بولف اسانس اسطوخچنین در بین سطوح مختهم
دار اسانس، سطوح دیگر افزایش معنیppm600جز سطح 

سطح  . )>05/0P(ضخامت پوسته را موجب گردیدند 
ppm200 اسانس باالترین مقاومت پوسته به شکستن را

.)>05/0P(نشان داد 

)روز(دوره 
کل دورهppm(1-1414-2828-4242-56(اسانس اسطوخودوس

011/0±24/205/0±92/106/0±93/107/0±96/102/0±01/2
20002/0±08/201/0±88/102/0±88/105/0±82/104/0±92/1
40004/0±18/204/0±91/105/0±85/108/0±90/108/0±96/1
60007/0±08/202/0±86/103/0±83/104/0±94/106/0±92/1
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برداري ي اول نمونههفته 4مرغ در کیفی تخمدوس به خوراك بر خواص وثیر افزودن سطوح مختلف اسانس اسطوخأت:  5جدول 
)هفتگی 32-36سن (

وزن پوسته 
)گرم(

ضخامت پوسته
)مترمیلی(

کیلوگرم (مقاومت پوسته 
)بر سانتیمتر مربع

رنگ زرده
)مقیاس رش( واحد هاو شاخص شکل اسانس اسطوخودوس

)ppm(
38/0±61/7 09/0±376/0 10/0±11/2 33/0±81/7 44/1±65/80 12/1±51/75 0
13/0±83/7 06/0±371/0 05/0±22/2 18/0±43/7 28/1±37/81 97/0±48/77 200
10/0±84/7 09/0±372/0 09/0±14/2 25/0±28/7 36/1±15/80 04/1±45/77 400
21/0±86/7 07/0±366/0 04/0±05/2 16/0±84/7 27/1±65/79 95/0±99/76 600

100×) طول/ عرض= (شاخص شکل)>05/0P(داري دارند معنیدر هر ستون اعداد با حروف نامشابه اختالف 

برداري دوم نمونه يهفته 4مرغ در دوس به خوراك بر خواص کیفی تخموثیر افزودن سطوح  مختلف اسانس اسطوخأت :6جدول 
)هفتگی 36-40سن (

وزن پوسته
)گرم(

ضخامت پوسته
)مترمیلی(

کیلوگرم (مقاومت پوسته 
)بر سانتیمتر مربع

رنگ زرده
)مقیاس رش( واحد هاو شاخص شکل دوسواسانس اسطوخ

)ppm(
15/0±66/6 b 19/0±341/0 b 02/0±67/1 c 24/0±06/6 b 25/1±84/79 71/0±23/76 0

a09/0±20/7 a07/0±374/0 a04/0±22/2 a12/0±46/7 13/1±76/80 55/0±70/76 200
ab10/0±97/6 a14/0±368/0 ab09/0±04/2 a19/0±31/7 20/1±36/81 62/0±95/76 400
b14/0±86/6 b08/0±353/0 bc05/0±88/1 a13/0±03/7 11/1±70/79 53/0±65/75 600

100×) طول/ عرض= (شاخص شکل)>05/0P(داري دارند در هر ستون اعداد با حروف نامشابه اختالف معنی

سرم خون هايفراسنجهثیر بر أت
دوس بر واسطوخده از سطوح مختلف اسانسثیر استفاتأ

، تام سرم شامل گلوکز، کلسترول هايمیانگین فراسنجه
ارائه شده 7در جدول) LDL(و ) HDL(گلیسرید، تري
-ثیر معنیتأدوس وسطوح مختلف اسانس اسطوخ.است

نشان خون HDLو د یگلیسیرتري ي بر غلظت گلوکز،دار

اسانس باعث کاهش 200و ppm600سطح .ندادند
افزودن ). >05/0P(دار غلظت کلسترول خون گردیدمعنی
دار سطح دوس کاهش معنیوسطوح اسانس اسطوخ يکلیه

LDL  موجب گردیدتیمار شاهد  در مقایسه باخون را
)05/0P<(.

هاي خون مرغان دوس به خوراك بر فراسنجهوافزودن سطوح مختلف اسانس اسطوخثیر أت :7جدول 
هفتگی40گذار در سن تخم

هاي خونیفراسنجه
اسانس اسطوخودوس

)ppm(
گلوکز

)mg/dl(
سریدیگل تري
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

HDL
)mg/dl(

LDL
)mg/dl(

032/4±38/19301/10±80/20118/8±0/146 a95/0±4/4575/1±25/62 a

20012/2±23/19190/8±20/195b80/6±5/10183/0±8/4645/1±0/45 b

40083/1±54/19441/9±00/18968/7±2/130 ab90/0±2/4552/1±5/51 b

60085/3±30/20433/9±25/15868/6±2/106 b84/0±6/4346/1±2/51 b

)>05/0P(داري دارند در هر ستون اعداد با حروف نامشابه اختالف معنی
HDL :باال        يهاي با دانسیتهلیپوپروتئینLDL :پایین يهاي با دانسیتهلیپوپروتئین
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مرفولوژي تخمدان
ثیر سطوح مختلف اسانسأتنتایج حاصل از

تخمدان، اویدوکت، استروما  نسبی دوس بر وزنواسطوخ
نشان داده  8هاي تخمدانی در جدول و بررسی فولیکول

استفاده از سطوح مختلف اسانس  .شده است
 نسبی گذار، بر وزنتخممرغان يدوس در جیرهواسطوخ

دار نداشتند ثیر معنیتأتخمدان، اویدوکت و استروما
)05/0P> .(هاي زرد کوچک، چنین تعداد فولیکولهم

هاي فولیکولهاي سفید بزرگ و تعداد تعداد فولیکول
ثیر سطوح مختلف أریزي شده تحت تتخمک

هاي فراسنجه). <05/0P(دوس قرار نگرفتند واسطوخ
هاي زرد بزرگ از جمله تعداد و وزن مربوط به فولیکول

ثیر استفاده اسانس بزرگترین فولیکول زرد بزرگ تحت تأ
گذار قرار گرفتند مرغان تخم يدوس در جیرهواسطوخ

)05/0P< (که تیمارهاي حاوي سطوح طوريبه
ppm400 رین تدوس داراي بیشواسانس اسطوخ200و

. هاي زرد بزرگ بودندتعداد و باالترین وزن فولیکول
کول زرد مربوط به تیمار ترین وزن بزرگترین فولیکم

. دوس بودواسانس اسطوخppm600حاوي

هفتگی 40گذار در سن شناسی تخمدان مرغان تخمدوس بر ریختواسانس اسطوخثیر سطوح مختلف أت: 8جدول 
)ppm(اسانس اسطوخدوس 

0200400600
7/2±2/309/0±4/315/0±7/308/0±20/0وزن نسبی تخمدان

8/3±8/319/0±0/416/0±9/408/0±09/0وزن نسبی اویدوکت
1ab17/0±2/5a05/0±8/5a12/0±8/5b06/0±0/5تعداد فولیکول زرد بزرگ

0/16±8/1778/0±4/1483/0±8/1775/0±288/0تعداد فولیکول زرد کوچک
2/42±6/3611/2±8/4117/2±6/3810/2±322/2تعداد فولیکول سفید بزرگ

0/4±0/408/0±8/314/0±4/307/0±419/0ریزي کردهتعداد فولیکول تخمک
a27/0±11/14a15/0±4/15a22/0±65/14b16/0±74/12)گرم(5وزن بزرگترین فولیکول

ab20/1±38/39a09/1±08/46a16/1±51/44b10/1±85/32)گرم(6زرد بزرگهايوزن فولیکول
55/7±93/721/0±99/627/0±07/820/0±32/0)گرم(وزن استروما 

)>05/0P(در هر ردیف اعداد با حروف نامشابه اختالف معنیداري دارند 
1larg yellow foliclces (LYF)       2 small yellow follicles (SYF)  3 large white follicles (LWF)
4 post ovulatory follicles (POF),5 the largest follicles weight(F1),6 large yellow follicles weight

بحث
در تا حدي با نتایج سایر محققان  نتایج این پژوهش

ومقدمنصیري. خوانی داردهمارتباط با مصرف خوراك 
کهدادندنشانآزمایشیدر1391در سال همکاران

هاي جوجهيجیرهبهدوسواسطوخاسانسافزودن
،نداشتمصرفیخوراكدرداري معنیثیرأتگوشتی
وAbd El-Motaal. داشتوجودعدديافزایشاگرچه

مختلفسطوحاثرآزمایشیدر2008در سال  همکاران

قراربررسیموردگذار تخممرغانيجیرهدررااکالیپتوس
برثیريأتآنگرم2و1سطوحکهدادندنشانوداده

کاهشباعثآنگرم3سطحامانداردمصرفیخوراك
وHassan،مشابهآزمایشیدر. شدمصرفیخوراك

ژاپنی گذار تخمبلدرچینروي2011در سال همکاران
 افزایشباعثجیرهبهاکالیپتوسافزودنکهکردندگزارش

افزایش سایر محققان.شدمصرفیخوراكدارغیرمعنی



. . .ي سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس اثر تغذیه

139451بهار، 1، شماره یازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

استفاده از گیاهان دارویی و يوراکی در نتیجهخش خو
Alcicek(اندنمودهگزارشها را استخراجی آن يارهعص

et al. است که ترکیبات آروماتیک مشخص شده ). 2003
ثیر مثبتی بر أچندین گیاه دارویی افزوده شده به خوراك ت
وابسته به  هاخوش خوراکی دارد که سطح مصرفی آن

Applegate(باشد  اجزاي فعال مربوط به گیاه می et al.

2010 .(Rahimi  بیان داشتند  2001در سال و همکاران
در  هامواد فعال آن هاي گیاهی یا که اثرات سودمند عصاره

 حیوانات ممکن است شامل تحریک اشتها و يتغذیه
گوارشی  هايخوراك مصرفی و بهبود ترشح آنزیم افزایش

.اندوژنوس و فعال شدن پاسخ ایمنی باشد
Abd El-Motaal با استفاده 2008و همکاران در سال

که به دلیل داشتن سینئول باال (گرم پودر اکالیپتوس  3از 
گذار و  مرغان تخم يدر جیره) است دوسومشابه اسطوخ

Hassan  و  25/0با استفاده از  2011و همکاران در سال
گذار  بلدرچین تخم يدرصد پودر اکالیپتوس در جیره 5/0

مرغ  داري را در درصد تولید تخم ژاپنی افزایش معنی
در  2006در سال و همکاران  Çabukولی . مشاهده کردند

ا افزودن مخلوطی از چندین گیاه  در فصل گرما آزمایشی ب
در و همکاران  Bozkurtنیز گذار ومرغان تخم يدر جیره

 يبا افزودن مخلوطی از چندین اسانس در جیره 2009سال 
ثیري بر درصد تولید مشاهده أگذار ت مرغان مادر تخم

. نکردند
ي آزمایش سطح در طول دوره ،در بررسی حاضر

ppm400 ي آزمایش سطوحو در کل دورهppm400 200و
خود  مرغ را بهباالترین وزن تخم ،دوسواسانس اسطوخ

و  Hassan،مطابق با آزمایش حاضر.اختصاص دادند
درصد پودر  5/0با استفاده از 2011همکاران در سال 
گذار ژاپنی افزایش  بلدرچین تخم ياکالیپتوس در جیره

 Abdاما.مرغ مشاهده کردند داري را در وزن تخم معنی

El-Motaal  2، 1با استفاده از 2008و همکاران در سال 
و  Çabukدر کیلوگرم جیره و گرم پودر اکالیپتوس 3و 

با افزودن مخلوطی از چندین گیاه 2006همکاران در سال 
در فصل ) مخلوط بود آندوس هم جزئی از وکه اسطوخ(

 مرغ مشاهده نکردندداري را بر وزن تخمثیر معنیأگرما ت
بهبود وزن . که با نتایج این بررسی مغایرت دارد

در استفاده از گیاهان دارویی  هنگامها  مرغ مخصوص تخم
از قبیل  هاآنگروه شاهد حاکی از اثرات مفید  قیاس با

هاي گوارشی و نیز بهبود وضعیت  افزایش ترشح آنزیم
روده در جذب مواد مغذي مختلف از جمله کلسیم  بافتی

تري نیز در مقادیر بیش ،باشد که با جذب باالي آن می
-ثیر مستقیم بر وزن تخمأدر کل ت وکند  پوسته رسوب می

نوبخت (شود مرغ میمرغ دارند و باعث افزایش وزن تخم
). 1389نواز مهمانو 

داري ثیر معنیأاسانس مورد استفاده ت ،در این بررسی
مقدم و نصیريبر ضریب تبدیل خوراك نداشت اما 

ضریب تبدیل  داربهبود معنی 1391در سال همکاران 
اسانس هاي گوشتی تغذیه شده با  خوراك جوجه

مطابق با نتایج آزمایش .دوس را گزارش کردندواسطوخ
 2008و همکاران در سال  Abd El-Motaalحاضر،

گرم اکالیپتوس اضافه  2و  1گزارش کردند که سطوح 
ثیري بر ضریب تبدیل أگذار تمرغان تخم يشده به جیره

گرم آن ضریب تبدیل را بهبود  3اما سطح  ندنداشت
با  2011و همکاران در سال  Hassan. بخشیده بود

گذار ژاپنی  بلدرچین تخم يافزودن اکالیپتوس به جیره
و  Çabuk. کردندبهبود ضریب تبدیل خوراك را مشاهده 

نشان دادند که افزودن مخلوطی از  2006همکاران در سال 
گذار در فصل  مرغان تخم يچند اسانس گیاهی به جیره

هاي عصاره .تابستان، باعث بهبود ضریب تبدیل شد
کهدنداردهرومیکروفلوربرکنندگیتثبیتاثرگیاهی
مواد هاي متابولیسمبهبود،آنيواسطهبهاستممکن
Baratta(باشدداشتههمراهبهرامغذي et al. 1998 .(

تحریکباعثآویشنچونهمداروییگیاهانازاستفاده
پروتئاز،آمیالز،مانندگوارشیهاي آنزیمتربیشترشح

مغذيموادهضمقابلیتافزایشباعثنتیجهدرولیپاز
). 1386سفیدکن و همکاران(گردد میغذاییهاي جیره

Ramakrishnaکردندگزارش2003در سال  همکارانو
ها اسانسسازيمکملباپانکراسآمیالزولیپازفعالیتکه
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وJamrozتوسطمشابهمثبتاثرات.یابدمیافزایش
مشاهدهها آن. استشدهگزارش2006در سال همکاران

وسلولزپروتئین،هضمها اسانسسازيمکملکهکردند
ظاهريهضم.دهدمیافزایشها خوكدرراچربی
باشدهتغذیهگوشتیهاي جوجهدرایلئومیچربی

وانیسآویشن،جملهازاسانسچندینازمخلوطی
یافتافزایشکیلوگرمدرگرم میلی125مقداربهمرکبات

)Mountzouris et al. 2008.(
سطوح  ،اول آزمایش يهفته 4در این بررسی در 
هاي دوس نتوانست فراسنجهومختلف اسانس اسطوخ

 يهفته 4ثیر قرار دهد اما در أمرغ را تحت تکیفی تخم
دوم، بهترین شاخص رنگ زرده و باالترین اعداد مربوط 

و  200دار سطوح ثیر معنیأبه صفات کیفی پوسته تحت ت
ppm400 که در با توجه به این. اسانس قرار گرفت
این اسانس تحقیق زیادي صورت نگرفته است به  يزمینه

 Nasiroleslami. شودنتایج سایر گیاهان دارویی اشاره می
 350گزارش کردند که افزودن  2010در سال و همکاران

مرغان  يگرم در کیلوگرم اسانس رازیانه به جیره میلی
. نداشت و واحد هاو بر شاخص شکل ثیريأگذار ت تخم

Abdalla  گرم در  1با افزودن  2011در سال و همکاران
کیلوگرم پودر گیاهان رازیانه، رازیانه رومی، شنبلیله و 

چنین مخلوط دارچین به صورت تیمارهاي مجزا و هم
. مشاهده نکردند مرغتخم ثیري بر شاخص شکلأها ت آن

رازیانهيعصارهppm40افزودنبا1390در سال وکیلی
چنین هم.نکردمشاهدههاوواحدبرراداري معنیثیرأت

Bayramکهکردندگزارش2007در سال همکارانو
تغییريگذار تخمبلدرچینيجیرهبهانیسيدانهافزودن

ارتفاع يدهندهنشانواحد.کندنمیایجادهاوواحددر
افزایشباوداشتهنامهاوواحدمرغ، تخميسفیده

. یابد میافزایشواحداینمرغ، تخميسفیدهاووسین
یااستحکامبهزیاديحدتامرغ تخميسفیدهکیفیت

قوامافزایشبا. شود میمربوطسفیدهاي ژلهساختمان
نامبهپروتئینی.یابد  میافزایشمرغ تخمکیفیتسفیده،

مرغ تخميسفیدهدراي ژلهساختمانایجادعاملاووسین

ثیر قرار أدر این بررسی این شاخص تحت ت. باشد می
گیاهیهاياسانسثیرأتمحدوديمطالعات. نگرفته است

. اند دادهقراربررسیموردرامرغ تخميسفیدهکیفیتبر
Chiristakiکهدادندنشان2011در سال همکارانو

باعثژاپنیگذار تخمبلدرچینيجیرهبهانیسافزودن
مرغتخميزردهشدنرنگپردلیل. شدزردهرنگبهبود

بهتوانمیراداروییگیاهانازاستفادهاثردر
ازها گزانتوفیل.دادنسبتهاآندرموجودکاروتنوئیدهاي

کههستندگیاهاندرموجودطبیعیهاي رنگدانهجمله
وزردهدرها رنگدانهاینرسوبموجبها آنازاستفاده

همکارانو  فرخوي(گردد میآنشدنتر رنگپرنتیجهدر
مرغ در تخم يشاید بتوان پر رنگ شدن زرده.)1391
هاي دوس را به رنگدانهواستفاده از اسانس اسطوخ ينتیجه

هاي در این بررسی شاخصه.موجود در آن نسبت داد
استفاده از دار ثیر معنیأمرغ به طور مثبت تحت تکیفی تخم

ها نشان داده که به بررسی. دوس قرار گرفتواسطوخ
هاي گوارشی مختلف و نیز  لت افزایش ترشح آنزیمع

روده در جذب مواد مغذي مختلف  بافتیبهبود وضعیت 
گیاهان دارویی در استفاده از  ياز جمله کلسیم در نتیجه

تري از کلسیم در پوسته رسوب طیور، مقادیر بیش يتغذیه
که این به نوبه خود ) 1389نواز  نوبخت و مهمان(کند  می

مرغ از جمله  تخم يباعث بهبود خصوصیات کیفی پوسته
.شود وزن، ضخامت و مقاومت آن می

سرم خون تنها سطح کلسترول و  هاياز بین فراسنجه
LDL تحت  گروه شاهد در مقایسه باداري به طور معنی

مقدم و نصیري. کاهش یافت،ثیر استفاده از اسانسأت
اي  گزارش کردند که افزودن گونه 1391در سال همکاران 

هاي گوشتی  جوجه يدوس به جیرهواسطوخاسانس از 
گلیسیرید و کلسترول خون  داري بر میزان تري ثیر معنیأت

و همکاران در سال  Hassan. هاي گوشتی نداشت جوجه
 يبه جیرهگزارش کردند که افزودن اکالیپتوس 2011

گذار ژاپنی باعث کاهش کلسترول و کل  بلدرچین تخم
ترکیبات مختلف .لیپیدها در مقایسه با گروه شاهد شد

 يها ها ممکن است اثر کاهندگی کلسترول در جوجه اسانس



. . .ي سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس اثر تغذیه

139453بهار، 1، شماره یازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

Bayram(د نگوشتی را به همراه داشته باش et al. 2007, 

Elson and Yu ها  فیتواسترولرسد که  به نظر می). 1994
پایین  يها با دانسیتهاز طریق کاهش کلسترول، لیپوپروتئین

هاي  توانند در کاهش سنتز هورمونگلیسیریدها میو تري
خصوص تستوسترون نقش داشته باشد به آندروژن و 

)Khorasani and Chung از اجزاي (ترپنوئیدها ). 2000
باعث ) ها در گیاهان دارویی اسانس يتشکیل دهنده

 Elson and(شوند  داري در کلسترول کل می کاهش معنی

Yu تر تحقیقات انجام شده سودمندي بعضی بیش). 1994
ها را در  استخراجی آن يهاي گیاهی و عصاره از گونه

Alcicek(کاهش کلسترول خون نشان دادند  et al. 2003.(
 هايهاي مربوط به فولیکولفراسنجه،در این بررسی

ترین و وزن بزرگ هاآن وزن وزرد بزرگ از جمله تعداد 
ثیر استفاده اسانس أفولیکول زرد بزرگ تحت ت

گذار قرار گرفتمرغان تخم يجیره دوس درواسطوخ
)05/0P< (سطوحکه تیمارهاي حاويطوريبه

ppm400 رین تدوس داراي بیشواسانس اسطوخ 200و
 .هاي زرد بزرگ بودندباالترین وزن فولیکولتعداد و 

ترین فولیکول زرد مربوط به تیمار ترین وزن بزرگکم
با توجه به .دوس بودواسانس اسطوخppm600حاوي 

ثیر اسانس أت ياي در زمینهکه تا کنون مطالعهاین
هاي تولیدمثلی انجام نشده دوس بر فراسنجهواسطوخ

. شودبه نتایج برخی گیاهان دارویی دیگر اشاره می ،است
گزارش کردند که وزن  1390در سال مالکی و همکاران 

داري  طور معنینسبی تخمدان، مجراي تخم و رحم به
رازیانه قرار گرفته و تیمار حاوي  يثیر سطوح دانهأتحت ت

داري را نشان داد  رازیانه افزایش معنی يدرصد دانه 2/1
البته طول مگنوم . باشدف با آزمایش حاضر میکه مخال

.رازیانه قرار نگرفت يثیر دانهأبه همراه ایستموس تحت ت
Khazaei د که گزارش کردن 2011در سال و همکاران

رازیانه به  يعصاره100و ppm200افزودن سطوح
ها را نسبت  هاي صحرایی کل شمار فولیکول خوراك موش

. دهدمیداري افزایش معنیطور به گروه شاهد به
 يالکلی دانه يپژوهشگران فوق نشان دادند که عصاره

هاي  داري در شمار فولیکول رازیانه باعث افزایش معنی
هاي اولیه و بهبود تولید فولیکول  گراف، آنترال و فولیکول

و  Abdalla. در تخمدان موش صحرایی ماده شد
با افزودن مخلوطی از چندین گیاه  2011همکاران در سال 

 يبه جیره) رومی، شنبلیله و دارچین يرازیانه، رازیانه(
کل  تفریخگذار بهبود باروري و درصد  مرغان تخم

با .گروه شاهد مشاهده کردند در مقایسه باها را  مرغ تخم
اسانس  ppm600که در این بررسی سطح توجه به این

داده است شاید بتوان دلیل آن ها را کاهش تعداد فولیکول
.را به کاهش فشار خون وارد شده به رحم ربط داد

صاف  يدوس بر عضلهوگزارش شده است که اسطوخ
.داردو رحم حیوانات فعالیت ضد اسپاسمی) ایلئوم(روده

د اسپاسمیخاصیت ض در ارتباط بامطالعات 
دوس نه روي واسطوخ که دهد نشان می دوسواسطوخ 

هاي آدرنرژیک و کلینرژیک و نه روي کانال کلسیم   گیرنده
Lis-Balchin and Hart(گذارد و یا پتاسیم اثر می 1999( 

داخل  cAMPشود که از طریق افزایش  بلکه تصور می
این اثرگذاري روي عضالت صاف . دکن سلولی عمل می

ها، ممکن است   و از این رو اتساع آنگیرد صورت می
توان آن را به  هش فشار خون باشد که میمرتبط با کا

دوس نسبت دادومحتواي لینالول اسانس اسطوخ
)Tisserand and Balacs 1999.(

نشان داد که افزودن سطوح مختلف این پژوهش نتایج 
دوس بر درصد تولید، مصرف خوراك و واسانس اسطوخ
استفاده از اسانس  .داري نداشتثیر معنیأضریب تبدیل ت

مرغ داشت بهدوس اثر مثبتی بر وزن تخموگیاه اسطوخ
مرغ مربوط به تیمارهاي ترین وزن تخمکه بیشطوري
سطوح مختلف . اسانس بود 200و ppm400حاوي

ثیري بر شاخص شکل و واحد هاو أاسانس این گیاه ت
داري بر رنگ زرده و اما اثر مثبت و معنی. نداشت

چنین غلظت گلوکز و هم.  پوسته گذاشتخصوصیات 
ثیر اسانس أگذار تحت تگلیسیرید خون مرغان تخمتري

گلیسیرید چه میزان ترياگر. مورد استفاده قرار نگرفت
هایی که سطوح مختلف اسانس را دریافت کرده در تیمار
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دوس باعث کاهش واسانس اسطوخ. تر بودبودند پایین
در گروه با که طوريبهدار غلظت کلسترول شد معنی

ترین غلظت کلسترول را کم ،این اسانس 200ppmسطح 
داري بر غلظت ثیر معنیأسطوح مختلف اسانس ت .داشت

لحاظ ه بباال نداشت با این حال  يبا دانسیتهلیپوپروتئین
باال مربوط  يباالترین غلظت لیپوپروتئین با دانسیته،عددي

افزودن اسانس گیاه دارویی  .اسانس بود 200ppmبه سطح 
داري بر غلظت لیپوپرتئین با ثیر معنیأدوس تواسطوخ
که سطوح مختلف طوريپایین داشت به يدانسیته

تري را گروه شاهد غلظت پایین در مقایسه بادوس واسطوخ
ثیر أتحت ت شناسی تخمدانچنین ریختهم.نشان دادند

قرار دوس واسانس اسطوخ مختلفدار سطوح معنی
دار بر ثیر معنیأدوس تواسانس اسطوخاما .  نگرفت

ترین که بیشطوريپارامترهاي فولیکول زرد داشت به
و  200تعداد فولیکول زرد بزرگ مربوط به سطوح 

400ppm 600سطح  .بودندppm دوس واسانس اسطوخ
هاي زرد بزرگ و وزن دار وزن فولیکولکاهش معنی

.ا به همراه داشتبزرگترین فولیکول زرد بزرگ ر

منابع 
 ؛اطمهعسگري، ف ؛ریمتیموري، م ؛اطمهفسفیدکن،

بررسی ). 1386(یالزاده، لصادقهال واحمدي، ش
 Saturejaاثرات ضدمیکروبی اسانس دو گونه 

bachtiarica BungeوSatureja khuzistanica 

Jamzad يفصلنامه. در دو مرحله برداشت مرزه 
، 23دورهتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 
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parameters, and morphological changes of ovary in laying hens
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Abstract
An experiment was conducted to evaluate the effect of Lavander stoechas essence on 

performance, egg quantity and quality, blood parameters and ovarian morphology of laying 
hens with one hundred and sixty 30-wk-old Hy-Line (W36) layers with 4 treatments, 5
replicates and 8 birds per each. Treatments included control (without lavander essence), and
levels of 200, 400, and 600ppm lavander essence. Performance parameters including egg 
weight and egg production were recorded daily and feed intake, feed conversion ratio and egg 
quality were measured weekly. At the end of experiment, 2 birds of each replicate were 
slaughtered for blood collection and morphological assessments of ovaries. Level of 200ppm 
of lavander essence showed a significant increase in products percentage and egg weight. 
Level of 600 ppm lavander essence showed significant decrease in feed intake. Addition of 
essence to the diet had no effect on FCR but it caused significant increase in yolk color. In the 
second period of experiment (28-56 d), level of 200ppm essence significantly increased 
properties of egg shell. Blood triglycerides, glucose and HDL were not affected by the 
treatment, but by adding lavender essence to diet, cholesterol and LDL decreased 
significantly in compare with control diet. Also, levels of lavander essence had no effect on 
the relative weight of the ovary, oviduct and stroma. But, levels of 200 and 400 ppm of 
lavender caused significant increase in number and weight of large yellow follicles. The 
results showed that the addition of essences of lavender up to 400 ppm improved egg weight 
and egg shell quality and yolk color. Moreover, the usage of essence increased weight and 
numbers of large yellow follicles.
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