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زرده کلسترول غلظت ،یهاي خونفراسنجهبرخی ازبر اثر اسانس شوید 
مرغ هاي مادر گوشتیدرتخم مرغ، قدرت جوجه درآوري و کیفیت جوجه

4تقی زادهحسن مو3انصاري پیرسرائیربخت، ز2محیطردشیر ، ا1شاعريیالدم

چکیده
کلسترول زرده تخم مرغ، غلظت ،خونیهاي فراسنجهبرخی ازهدف این آزمایش، اثر اسانس شوید روي
خروس از قطعه 8قطعه مرغ و 80تعداد . هاي مادر گوشتی بودقدرت جوجه درآوري و کیفیت جوجه مرغ

در هر تکرار تقسیم زیر مشاهده 10تکرار و 2تیمار، 4انتخاب و به طور تصادفی به 308راس تجاريسویه
میلی 40و 20، 10تیمارهاي دیگر از .در نظر گرفته شد) فاقد اسانس(یک تیمار به عنوان شاهد. بندي شدند

براسانس شوید اثر معنی داري .هفته تغذیه شدند4کیلوگرم خوراك، به مدت 100لیتر اسانس به ازاي هر 
افزایش دادکلسترول پالسما را غلظت داري طور معنیه ولی ب،پالسما نداشتHDLگلیسرید و غلظت تري

)05/0P<(همچنین بین تیمارها از .نبوددارمعنیکلسترول زرده تخم مرغ غلظتروي اسانس شوید اثر
درصد جوجه درآوري را به به جیره اسانس شوید افزودن .نظر کیفیت جوجه اثر معنی داري مشاهده نشد

تایج این مطالعه نشان داد که استفاده از اسانس شویدطور کلی نه ب).>05/0P(افزایش دادطور معنی داري
دار به طور معنیهاي مادر گوشتی، در جیره مرغکیلوگرم خوراك 100به ازاي هر میلی لیتر10ح در سط

.بخشدمیدرصد جوجه درآوري را بهبود

کلسترول زرده، قدرت جوجه درآوري و هاي پالسما،فراسنجهمادر،اسانس شوید، مرغ : هاي کلیديواژه
کیفیت جوجه

مقدمه
Anethum graveolensشوید با نام علمی 

ان بدر ز. است1جعفريگیاهی از خانواده
و در زبان فارسی شوید یا شبت 2دیلانگلیسی

ار در ـین بـراي اولــد بـشوی. شودوانده میـخ

فلسطین کشت شد و احتماالً از روم باستان به 
شوید در . دشسایر کشورهاي اروپا منتقل 

، مصرسطح وسیعی در ایران، قفقاز، حبشه،
انیا، ایتالیا و مجارستان هند، انگلیس، اسپ

انتشار جغرافیایی آن در ایران، .شودکشت می

milad.shaeri@yahoo.com: مسئول،دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن نویسنده-1

استادیار دانشگاه گیالن-2
استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3

علوم پزشکی کاشان                                                                                                         استادیار دانشگاه-4
24/8/91: تاریخ پذیرش10/2/91: تاریخ دریافت

1- Apiaceae 2- Dill

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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به صورت طبیعی در نواحی مختلف مانند
ئین قلعه، تبریز، خراسان و تفرش ذکر شده صا

درمانی اثردارايشویدمیوه). 26(است
باشد که سیاه میزیرهبا گیاه آنیسون ومشابه
معده،تقویت کنندگیتوان اثرجمله میاز آن 
تشنج را ضدومدرنفخ،غذا، ضدکنندههضم

دارايشویدعالوه بر این،).26(نام برد
دهندهکاهش ،)12(میکروبیضدخاصیت

داراي خواص و ،)25(کلسترولوچربی
).27(باشدانی میآنتی اکسید

کلسترول و غلظتکه گزارش شد
گلیسرید سرم خون با استفاده از اسانس تري

مرغان مریم گلی در جیرهآویشن، رزماري و 
غلظتروياما . یافتکاهشگذارتخم

لیسرید زرده تخم مرغ اثرگکلسترول و تري 
نتایج یک مطالعه ). 2(نداشتداريمعنی

گیاه شنبلیله و سیر در نشان داد استفاده از 
داريیره مرغان تخم گذار، به طور معنیج

).16(دادپالسما را افزایش HDLغلظت 
غلظتشد که یک رابطه مثبت بین مشخص

کلسترول پالسما با مقدار کلسترول زرده
دیگر مشخص از طرف.داردوجودتخم مرغ

کلسترول زرده و درصدغلظت شد که بین
برقرار استدرآوري همبستگی منفی جوجه

که بین نشان داده شددیگر ايدر مطالعه). 6(
درآوريدرصد جوجهزرده وکلسترولغلظت 

).24(اي وجود نداردرابطههیچ
ها ترکیباتی هستند که از آنتی اکسیدان

هاي آزاد سلولهاي بدن در برابر رادیکال
که مشخص شده است. کنندمحافظت می

اکسیدانی موجود در گیاهان آنتیترکیبات 
هاي استفاده مرغدارویی زمانی که مورد 

توانند از طریق گیرند میمیگذار قرار تخم
سیستم گردش خون به تخم مرغ انتقال یابند

کوباسیون رویان جوجه در طی دوره ان).20(
اثر منفی کهشود متحمل فشار اکسیدانی می

ها اکسیدانآنتی. داردتوسعه رویان بر رشد و 
هاي آزاد تولید شده در بین بردن رادیکالبا از 

کنندمیدرآوري کمکجوجهرویان، به بهبود
)22.(

که کلسترول خون روي با توجه به این
ثیر دارد و شوید تخم مرغ تاکلسترول زرده

شود و همچنین اسانس موجب کاهش آن می
شوید داراي ترکیبات آنتی اکسیدانی است که 

ف کند لذا هدرشد رویان کمک میتوسعه وبه
شوید روياز این آزمایش بررسی اثر اسانس 

لسترول زرده ـکما،ــهاي پالسهــراسنجــف
و کیفیت يخصوصیات جوجه درآور،تخم مرغ

.بوددر مرغ هاي مادر گوشتی جوجه

مواد و روشها
خروس از قطعه 8قطعه مرغ و 80تعداد 

مرغ یکقطعه10به ازاي هر(308راسسویه
هفتگی، انتخاب و 105در سن ) خروسقطعه

زیر 10تکرار و 2تیمار، 4به طور تصادفی به 
یک . مشاهده در هر تکرار تقسیم بندي شدند

در نظر ) فاقد اسانس(تیمار به عنوان شاهد 
40و 20، 10گرفته شد و تیمارهاي دیگر از 

100به ازاي هرشویدمیلی لیتر اسانس
فته تغذیه ه4کیلوگرم خوراك، به مدت 

این تحقیق در مجتمع مرغ مادر زرپا.شدند
.انجام شدواقع در شهر امیرکال بابل

از کیت تجاري شرکت پارس آزمون براي 
تعیین کلسترول و تري گلیسرید پالسما و از 
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کیت تجاري شرکت زیست شیمی براي تعیین 
براي تعیین . پالسما استفاده شدHDLمیزان 

کلسترول زرده تخم مرغ ابتدا یک گرم زرده با 
1به 2کلروفرم و متانول به نسبت حجمی 

مخلوط شد و به روش فولچ و همکاران عصاره 
براي تعیین مقدار ). 8(گردیدزرده جدا 

کلسترول عصاره زرده از روش زاك و همکاران 
ها پس از انتقال تخم مرغ).28(استفاده شد

کشی درجه بندي شده و با فرمالین و به جوجه
پرمنگنات پتاسیم دود داده شدند و سپس به 

پس از طی این مراحل، . ندسردخانه منتقل شد
6/37ها در دستگاه ستر با دماي تخم مرغ

درصد قرار 5/83و رطوبت گراد سانتیدرجه 
ها پس از روز نوزدهم تخم مرغداده شدند و از 

9/36به دستگاه هچر با دماي 1کندلینگ
نتقل درصد م85و رطوبت گرادسانتیدرجه 
تخم از ستر به هچر، هنگام انتقال . شدند
قبل مخصوصی که از هايسبدها درمرغ

این سبدها . طراحی شده بود، قرار داده شدند
تري هاي کوچکتوري فلزي به بخشتوسط

ي که تخم مرغ هاتقسیم شده بودند به طوري
گرفت و هر مرغ در داخل یک بخش قرار می

روي سبد با سیم توري فلزي به طور کامل 
ها با پوشانده شد تا از مخلوط شدن جوجه

یکدیگر جلوگیري به عمل آید و بدین ترتیب 
هاي تولیدي هر مرغ مادر به تفکیک جوجه

براي تعیین کیفیت جوجه از. تعیین شود
ستفاده شدا2توناتوسطاستاندارد تعیین شده

براي تعیین کیفیت جوجه، ابتدا جوجه ).23(
را روي سطحی صاف به پشت خوابانده و 

در برگشت به حالت اول جوجه هاسرعت عمل 
قرار و ایستادن روي پاي خود مورد ارزیابی 

فاکتور دیگر نیز مورد 7عالوه بر این . گرفت
خیس یا خشک بودن بدن .بررسی قرار گرفت

ها، شکل پاها و نوك، حالت جوجه، حالت چشم
مانده در قسمت ناف ناف جوجه و غشاي باقی

سایر .شدجوجه توسط ارزیابی ظاهري تعیین
فاکتورها مثل زرده محوطه شکمی و زرده 

مانده در قسمت ناف جوجه با لمس آن باقی
براي امتیازدهی به این . گردیدقسمت تعیین 

ا فاکتورها از جدول استاندارد که توسط تون
.تهیه شد، استفاده شد

و ايچند مشاهدهاز طرح کامال تصادفی
.استفاده شدهابراي آنالیز دادهGLMرویه 

پس از انجام آزمایش، داده هاي بدست آمده 
مورد تجزیه و SASبا استفاده از نرم افزار 
براي مقایسه ).17(تحلیل آماري قرار گرفت

دانکن میانگین صفات مورد نظر از آزمون 
مدل آماري طرح به صورت ).7(استفاده شد

:بودزیر 
Yijk = μ+ Ti+ eij+ εijk

Yijk : مشاهدهk از تکرارj و تیمارi

μ:میانگین ،Ti : اثر تیمارeij: خطاي آزمایشی
خطاي :εijkوjمربوط به واحد آزمایشی 

در واحد kنمونه برداري مربوط به مشاهده 
.iدر تیمار jآزمایشی 

نتایج و بحث
هاي فراسنجهغلظتمربوط به نتایج

چهار هفته آزمایش در جدول پالسما در طی 
همانطور که در نتایج مربوط .ارائه شده است1

تیمارها  از شود، بین به این صفات مشاهده می
پالسماHDLگلیسرید و غلظت ترينظر 

1- Candling 2- Tona
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).P<05/0(شتتفاوت معنی داري وجود ندا
ولی بین میانگین تیمارها از نظر غلظت 

.شدمشاهده دار کلسترول پالسما تفاوت معنی
به نحوي که تیمار شاهد نسبت به سایر 

کلسترول پالسما غلظتتیمارها داراي کمترین 
اما بین سایر تیمارهایی که با )>05/0P(دبو
اوت ــدند تفــذیه شــوید تغــانس شــسا

).P<05/0(وجود نداشتدارمعنی

)mg/dl(هفتگی105هاي پالسماي خون در آزمایشی بر غلظت فراسنجهتاثیر تیمارهاي - 1جدول

).>05/0P(حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار بین تیمارهاي آزمایشی است 

تخم مرغ کلسترول غلظتنتایج میانگین 
در هر گرم زرده و کل زرده براي تیمارهاي 

از بررسی . ستشده اارائه 2مختلف در جدول
شود که بین تراکم این نتایج معلوم می

کلسترول تخم مرغ در هر گرم زرده در 

تیمارهاي مختلف اختالف معنی داري وجود 
از نظر میزان همچنین . )<05/0P(نداشت

کلسترول کل زرده نیز در تیمارهاي مختلف 
.)<05/0P(تفاوت معنی دار مشاهده نشد

یکی دیگر از اهداف این آزمایش بررسی 
. اثر اسانس شوید روي نرخ جوجه درآوري بود

ارائه 3ط به این صفت در جدولونتایج مرب
گونه که در نتایج نشان داده همان. شده است

درصد تفاوت بین تیمارها از نظرشده است 
هفته اول، بین تیمار هاي جوجه درآوري در

دار نبودآزمایشی داراي تفاوت معنی
)05/0>P.( ولی از هفته دوم تا چهارم

میانگین تیمارها از نظر این صفت داراي تفاوت 
به نحوي که در ،)P>05/0(معنی داري بودند
میلی لیتر اسانس40حاويهفته دوم، تیمار

داراي بیشترین درصد جوجه درآوري شوید
طور معنی داري با گروه شاهد تفاوت ه بو بود

حاوي ولی بین تیمارهاي). P>05/0(داشت
همچنینشوید،میلی لیتر اسانس40و10

میلی لیتر 20و 10حاويبین تیمارهاي

تیمار کل دوره
SEM D40 D20 D10 C هاي پالسمافراسنجه

48/5 4/195 a± 2/53 3/202 a± 6/51 5/205 a± 1/57 6/154 b± 8/43 کلسترول
49/41 4/1184 ± 1/299 8/1278 ± 1/434 3/1142 ± 4/508 9/1118 ± 6/410 تري گلیسرید
25/2 1/51 ± 3/23 4/48 ± 1/23 8/62 ± 9/21 4/51 ± 7/21 HDL

میانگین کلسترول زرده تخم مرغ در انتهاي آزمایش-2جدول 
تیمار

SEM D40 D20 D10 C کلسترول زرده
403/0 09/12 ± 84/2 46/11 ± 95/1 38/10 ± 89/1 65/10 ± 57/0 mg/g

12/10 43/256 ± 39/64 4/246 ± 7/51 49/230 ± 62/53 52/209 ± 83/11 mg/yolk
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. ر مشاهده نشدتفاوت معنی داشوید،اسانس
10حاوي چهارم تیماراما در هفته سوم و 

به طور معنی داري با شویدمیلی لیتر اسانس
گروه شاهد تفاوت 

حاويولی بین گروههاي).P>05/0(داشت
تفاوت شویدمیلی لیتر اسانس40و 20و10

).P<05/0(معنی داري مشاهده نشد

(%)هاي مختلف آزمایشی در هفتهمیانگین درصد جوجه درآوري تیمارهاي - 3جدول 

).P>05/0(حروف حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار بین تیمارهاي آزمایشی است 

4نتایج مربوط به کیفیت جوجه در جدول 
ست همانطور که در جدول مشاهده آمده ا

تیمارهاي از نظر این صفت بینشود می

آزمایش مختلفمختلف و در هفته هاي 
).P<05/0(اختالف معنی دار وجود نداشت

تغذیهدر پژوهشی مشخص شد که 
اسانس شوید به موشهاي صحرائی، میزان 

طور معنی داري کاهش ه کلسترول پالسما را ب
کار عمل ترکیبات ساز و).10(داد

ی در کاهش لیپیدها و آنتی اکسیدان
ها، از طریق مهار بیوسنتز لیپوپروتئین

کلسترول و افزایش تبدیل کلسترول به 
همچنین افزایش فعالیت اسیدهاي صفراوي، 

ین ترتیب غلظت ه اب. است1لیپوپروتئین لیپاز

ز اجزاي تشکیل دهنده کلسترول که ا
یابد و به دنبال ها است کاهش میلیپوپروتئین

. ابدیهش می ها نیز کاپروتئینآن سنتز لیپو
، با فعال شدن لیپوپروتئین لیپازهمچنین

افزایش یافته و غلظت آن هاتجزیه لیپوپروتئین
اسانس شوید باعث کاهش .یابدکاهش می

جذب کلسترول از روده به واسطه تشکیل 
د صفراوي و دفع از طریق مدفوع اسیپیوند با

همچنین این کاهش کلسترول ).18(شودمی

تیمار
SEM D40 D20 D10 C هفته

45/3 26/64 ± 54/6 27/54 ± 33/12 16/55 ± 47/4 5/44 ± 77/7 1
98/3 44/69 a± 7/6 48/55 b± 31/2 09/62 ab± 95/2 42 c± 53/3 2
11/3 51ab± 48/8 59/51 ab± 07/1 33/61 a± 65/5 5/40 b± 12/2 3
96/3 39/40 ab± 51/6 18/45 ab± 16/9 69/59 a± 49/3 92/34 b± 98/7 4

)شاخص تونا(هاي مختلف میانگین کیفیت جوجه تیمارهاي آزمایشی در هفته-4جدول 
تیمار

SEM D40 D20 D10 C هفته
964/0 28/74 ± 36/8 94/76 ± 35/7 06/77 ± 75/5 8/71 ± 42/6 3
574/0 35/75 ± 49/2 75/76 ± 4/9 58/77 ± 49/4 05/75 ± 92/2 4

1- Lipoprotein lipase
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ممکن است ناشی از کاهش سنتز کلسترول 
در سطح LDLافزایش گیرنده هاي ، )3(

و مهار فعالیت آنزیم استیل کوآ )13(هاسلول
).14(باشد1کربوکسیالز
اسانس تحقیق نشان داد کهاین نتایج 

کلسترول غلظتداري شوید به طور معنی
علت افزایش . پالسما را افزایش می دهد

کلسترول پالسما در اثر استفاده از اسانس 
گیاهان داروئی در جیره طیور به درستی 

ولی شاید براساس جنس، ،مشخص نشده است
سن، نژاد و ترکیبات جیره، مکانیسم اثر 

متفاوت ترکیبات گیاهان داروئی در حیوانات 
).4(باشد

هاي صحرائی، اسانس شوید به موشتغذیه
داري سبب کاهش میزان طور معنیه ب

گلیسرید تريکاهش. گلیسرید پالسما شدتري
پالسما با مصرف اسانس شوید ممکن است به 
دلیل کاهش سنتز تري گلیسرید در کبد و یا 

VLDLکاهش ترشح آن به خون از طریق 

).5(باشد
نشان )11(نتایج مطالعه حیات و همکاران

نوع آنتی اکسیدان در که استفاده از دوداد
طور ه گذار، بخمتهاي مادرجیره مرغ

ي درصد جوجه درآوري را افزایش دارمعنی
معلوم شد که يهمچنین در مطالعه دیگر. داد

شن در جیره مرغ مادر به استفاده از گیاه آوی
افزایش درآوري را داري درصد جوجهطور معنی

صیت آویشن باعث افزایش خا).1(داد 
شود بنابراین میآنتی اکسیدانی در پالسما 

آزاد به تخم مرغ کاهش هاي قدار رادیکالم
).15(یابدمی

رشد و توسعه رویان جوجه به ذخیره 
یر اشباع در بافت چربی هاي چرب غاسید

خیره چربی این ذ،)19(استوابسته 
).21(باشدمستعد پراکسیداسیون می

هاي موجود در گیاهان دارویی آنتی اکسیدان
اسید کار موجود در آویشن یا 2مانند تیمول

موجود در رزماري به داخل تخم مرغ 3نوسیک
.شونددا  کرده و در زرده ذخیره میانتقال پی

ها، رادیکالهاي آزاد تولید این آنتی اکسیدان
بین برده و در نتیجه نرخ جوجه شده را از 

).9(بهبود می یابددرآوري 
ها،  با بررسی نتایج بسیاري از پژوهش

استفاده از داروهاي توان استنباط کرد که می 
هاي مادر به دلیل دارا گیاهی در جیره مرغ

بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی اثر سودمندي 
روي خواص آنتی اکسیدانی پالسما خون و 

ن ـنیـمچـه. اي آزاد داردـهکالــاهش رادیـک
ها از طریق سیستم گردش خون آنتی اکسیدان

به تخم مرغ انتقال می یابد و از اسیدهاي 
در برابر پراکسیداسیون محافظت چرب زرده

یفیت ـبود کـپارچگی و بهـباعث یکوده وـنم
ی دوره ـط. دـشونیـرغ مـم مـده تخـیـسف

هاي از سلولها آنتی اکسیدان،انکوباسیون
سلول ، میتوکندري و سایر اجزايDNAرویان،

. کنندهاي آزاد محافظت میدر برابر رادیکال
رویان جوجه به تا موارد فوق باعث می شوند

.خوبی دوره انکوباسیون را پشت سر بگذارد
کلی نتایج این تحقیق نشان داد که طوره ب

10استفاده از اسانس شوید به میزان 
کیلوگرم خوراك نتایج 100میلی لیتر در هر 

بهتري نسبت به سایر مقادیر استفاده شده 
1- Acetyl CoA carboxylase 2- Thymol 3- Carnosic acid
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به دنبال هاي مادر گوشتی در جیره مرغ
نس اگرچه بین تیمارهایی که از اسا. داشت

از نظر داريشوید تغذیه کردند اختالف معنی
ولی مقدار ،درصد جوجه درآوري مشاهده نشد

نسبت به سایر شوید میلی لیتر اسانس10
با .دادبهبود را جوجه درآوري درصدتیمارها

نگاه کلی به نتایج این تحقیق می توان این 
ایده را مطرح کرد که استفاده از مقادیر کمتر 

کیلوگرم 100میلی لیتر اسانس در هر 10از 
از . نشان دهدراتواند نتایج بهتريمیاك خور

آنجائیکه تا به حال از اسانس شوید در جیره 
طیور استفاده نشد بنابراین مقدار موثر آن 

ناشناخته است و پیدا کردن بهترین مقدار نیاز 
.به پژوهش بیشتر دارد

تشکر و قدردانی
از مدیریت محترم مجتمع مرغ مادر زرپا 

که و مهندس خسرو الهیمهندس امیر الهی 
تمام امکانات و شرایط را براي هرچه بهتر 

قیق فراهم کردند صمیمانه انجام شدن این تح
مدیریت شرکت از همچنین .قدردانی می گردد

باریج اسانس که اسانس شوید مورد نیاز این 
قرار دادند سپاسگزاري را در اختیار ما تحقیق

.شودمی
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The Effect of Anethum graveolens Essential Oil on Some Blood
Parameters, Egg Yolk Cholesterol Concentration, Hatchability and

Chick Quality in Broiler Breeder Hens

Milld Shaeri1, Ardeshir Mohit2, Zarbakht Ansari Pirsaraei3 and Mohsen
Taghizadeh4

Abstract
The main aim of this study was to determine the effect of dietary Anethum

graveolens essential oil on some blood parameters, egg yolk cholesterol concentration,
hatchability and chick quality in broiler breeder hens. A total number of 80 hens and 8
cocks of Ross 308 strain (105 weeks age) were divided into 4 groups with 2 replicates
with 10 hens and 1 cock in each replicate. One group was given a control diet and other
group diets supplemented with 10, 20, 40 ml essential oil/100kg diets for 4 weeks.
Essential oil significantly increased plasma cholesterol concentration (P<0.05), but
plasma triglyceride, high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and egg yolk
cholesterol concentrations were not influenced by dietary essential oil. Essential oil
supplementation to diet did not significantly affect chick quality, while hatchability of
total eggs set were positively affected by supplementation of the essential oil in the diet
(P<0.05). The results of this study showed that supplementation of diet with 10 mg/100
kg diet Anethum graveolens essential oil improved hatchability of total eggs set of
broiler breeders.

Keywords: Anethum graveolens, Broiler breeder, Blood parameters, Egg cholesterol,
hatchability
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