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 پژوهشی -مقاله علمی 

هاي مرغ و برخی فراسنجه، کیفیت تخمبر عملکرد   (XTRACT 6930)مکمل فیتوژنیک ریتاث
 گذارفیزیولوژیکی مرغان تخم

  
  4، علی آقایی3،  محمدرضا قربانی2*، سمیه ساالري1محمدرضا شهیتاوي

  20/07/1398تاریخ دریافت: 
  03/12/1398تاریخ پذیرش: 

 
  چکیده

مرغ، جمعیت مکمل فیتوژنیک حاوي کارواکرول، کاپسایسین و سینمالدئید بر عملکرد، صفات کیفی تخمیک نوع یق حاضر مطالعه اثر هدف تحق   
 120گذاري بود. در این تحقیـق از تعـداد   گذار در مرحله دوم تخمشناسی تخمدان مرغان تخمهاي خونی، ایمنی و ریختکور، فراسنجه میکروبی روده

 10قطعه مرغ در هر تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی به مدت  6تکرار و  4تیمار،  5هفته با  70با سن   W-36 الین-هاي گذار سویهتخمقطعه مرغ 
گـرم در کیلـوگرم   میلی 200و  150، 100، 50هاي آزمایشی شامل سطوح صفر، هفته رکوردبرداري) استفاده شد. تیمار 8هفته عادت پذیري و  2هفته (

تبدیل خوراك نداشت، اما در کل دوره داري بر مصرف خوراك و ضریبمکمل فیتوژنیک بودند. نتایج نشان داد که اگر چه مکمل فیتوژنیک تأثیر معنی
. ضخامت )P >05/0(داري در مقایسه با تیمار کنترل افزایش داد مرغ را به طور معنیتولید تخمگرم در کیلوگرم وزن و درصدمیلی 100آزمایش سطح 

. جمعیت الکتوباسیل در روده کور )P > 05/0(داري در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت طور معنیگرم در کیلوگرم جیره بهمیلی 100پوسته در سطح 
و SRBC بادي علیه سخ آنتیهاي خونی، پا. فراسنجه)P > 05/0(داري باالتر از تیمار کنترل بود طور معنیپرندگان دریافت کننده مکمل فیتوژنیک به

 هايمخلوط روغن لوگرمیدرک گرمیلیم 100نتایج نشان داد که افزودن .گذار تحت تأثیر اعمال تیمارها قرار نگرفتندمثلی مرغان تخمهاي تولیدفراسنجه
مرغ و جمعیت بـاکتري الکتوباسـیل روده کـور را    موزن تخ تولید،تنها درصد  گذار نهبه جیره مرغان تخم ضروري کارواکرول، کاپسایسین و سینمالدئید

 شد. مرغافزایش داد، بلکه باعث بهبود ضخامت پوسته تخم
  

  . (XTRACT 6930)فیتوژنیکگذار، مکملمرغ، مرغان تخمعملکرد، کیفیت تخم هاي کلیدي:واژه
  

     1مقدمه
اسـتفاده از   ور،یط يهاوردهآفر تیفیک شیافزا ياز راهکارها یکی

در  یکه به عنوان افزودن يمواد نی. نخستباشدیم رهیدر ج هایزودناف
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ـ  يهـا تـالش  يالدیمـ  1980 ياز اواخر دهه ).27(شد  جیرا  یفراوان
ـ ب هاکیوتیبیآنت شتریب فجهت حذ -هه عنوان محرك رشد در اروپا ب

 یدام يهاها و فرآوردهدر بافت کیوتیبیآنت يهاماندهیوجود باق لیدل
کـه   يها صورت گرفـت، بـه طـور   به آن زايماریو مقاومت عوامل ب

). 19هـا ممنـوع شـد (   آن یاستفاده از تمام 2006 هیسرانجام در ژآنو
یاهـان دارویـی، عصـاره و یـا     گ بیوتیـک، هاي آنتـی یکی از جایگزین

، میکروبـی ضدها هستند که به واسطه فعالیت آن ضروريهاي روغن
امـروزه  ). 22اند (کننده سیستم ایمنی شناخته شدهقارچی و تقویتضد
در  هـا ي آنضـرور  يهـا روغن ای ییدارو اهانیاستفاده از گ نهیزم در

ـ ط هیتغذ ن جملـه،  از آ انجـام شـده اسـت.   مطالعـاتی  گـذار  تخـم  وری
ـ بـه دل  یگوشـت  يهـا جوجه ییغذا رهیدر ج شنیآو بکارگیري  ادار لی
ـ و کـارواکرول موجـب کـاهش جمع    مـول یفعال ت باتیبودن ترک  تی

ارتفاع پرز و  شیافزا ) و16ر دستگاه گوارش (ضم يهاسمیکروارگانیم
یی شده اسـت  اذراندمان جذب مواد غ بهبود جهیو در نت پتیعمق کر

و  نیسـ یکارواکرول، کاپسا يحاو کیتوژنیمل فااثر سودمند مک). 46(
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ـ  شیبـا افـزا   یگوشت هايجوجه هیدر تغذ دینمالدئیس در وزن  داریمعن
عصاره  استفاده از ).33شد ( خوراك گزارش لیتبد بیبدن و بهبود ضر
 رنـگ  گذارمرغان تخم رهی) در جنیسیکاپسا % 70يفلفل قرمز (حاو

استفاده ). همچنین 30( داد شیزااف داريمعنی طور به را مرغزرده تخم
قرمز منجر به کاهش کلسترول سرم خون و کاهش دانه و فلفلاهیاز س

 شـده  گـذار تخـم  مرغ مرغـان و کلسترول تخم دیالدئيدغلظت مالون
-یآنت تیخاص يدارا یاهیگ يهااسانس ییایمیش باتیترک. )1( است
و بهبود  تنش طیشرا آزاد در يهاکالیبردن راد نیاز ب يبرا یدانیاکس
افـزایش  بـا   نیدارچ طور مثالبه. )40( هستندپرنده  سالمت تیوضع
در  نگلوبـولی  و T يهـا تیشـمار لنفوسـ   ی،دانیاکسـ یآنت يهاتیفعال

ـ یا ستمیدر س ینقش مهم یگوشت هايجوجه افـزودن  ). 41( دارد یمن
 بـاکتري  غلظـت  کـاهش  باعـث  گذارمرغان تخم رهیبه ج دینمالدئسی
نسبت به  مرغتخم زرده و مرغپوسته تخمآلودگی  ،مونال در سکومسال

و  دینامالدئیمشـخص شـده اسـت سـ     نیهمچن). 44( شاهد شد ماریت
ـ ترت نیبدو  کرده کیرا تحر نیکارواکرول ترشح موس از اسـتقرار   بی

ــاریعوامــل ب ــوگيم ــ يریزا جل ــدیم ــ. اکنن ــاتیترک نی موجــود در  ب
ـ عل یکروبیمضد تیخاص يدارا شنیمرزنجوش، فلفل، آو  بـاکتري  هی

-و با توجه به اینبر اساس مطلب ذکر شده  ).15هستند ( ومیدیکلستر
مرغ مهاي تولیدي و کیفیت تخگذاري فراسنجهکه در مرحله دوم تخم

 بیترک یبررس تحقیق نیهدف ایابد، یگذار کاهش مدر مرغان تخم
 اتیکرد، خصوصـ بر عمل نیسیکاپسا د،ینامالدئیکارواکرول، ساسانس 

ي خـونی، ایمنـی و   هـا فراسـنجه  ، جمعیت میکروبـی، مرغتخم یفیک
هـاي  گـذاري در مـرغ  دوم تخـم در فـاز  گـذار مرغان تخـم  تولیدمثلی
 .است تخمگذار

 
  مواد و روش

تجاري  گذار لگهورن سویهقطعه مرغ تخم 120در این تحقیق از 
 1900±200هفتگـی بـا میـانگین وزن     70در سن   W-36الینهاي

هفتـه   8پـذیري و  هفتـه عـادت   2هفته که شـامل   10گرم به مدت 
برداري بود، استفاده شـد. ایـن آزمـایش در قالـب طـرح کـامال       نمونه

قطعه پرنده در هـر تکـرار در سـالن     6تکرار و  4تیمار،  5تصادفی با 
تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منـابع  -گذار مزرعه آموزشیتخم

هاي آزمایشی شامل جیره شاهد ه انجام رسید. تیمارطبیعی خوزستان ب
(سطح پیشنهادي شرکت)  100، 50هاي حاوي بدون افزودنی و جیره

گرم در کیلوگرم مکمل فیتوژنیک بودند. مکمل مورد میلی 200و  150
درصد)،  3) شامل مخلوطی از سینمالدئید (XTRACT 6930استفاده (

درصد) بـود کـه پرکننـده آن     5درصد) و کارواکرول ( 2کاپسایسین (
نشاسته بود و توسط روغن منداب هیدروژنه شده پوشیده شده بـود و  
تولید شرکت پانکوسماي فرانسه بود و به صورت سرك به جیره پایـه  

 پایه بر اساس احتیاجات مواد مغذي توصیه شده مرغ اضافه شد. جیره

هیـه شـد   گـذاري ت در فاز دوم تخـم  W-36 الینگذار سویه هايتخم
 ).1(جدول 

گراد نگه داشته شـد.  درجه سانتی 18± 2دماي سالن در محدوده 
ساعت تـاریکی مطـابق    8ساعت روشنایی و  16برنامه نوري بر پایه 

پیشنهاد سویه انجام شد. دسترسی پرندگان به آب و غـذا کـامال آزاد   
 3ها در سالن به صورت طبقاتی، در دو ردیف و در هر قفس بود. قفس

هر دو قفس کنار هم به عنوان یک تکرار در نظـر گرفتـه شـد)    ( مرغ
  قرار داشتند.

هـاي  آوري و توزین شـد. داده هاي تولیدي، روزانه جمعتخم مرغ
مـرغ  آوري تخـم گـذاري (جمـع  مربوط به عملکرد شامل درصد تخـم 

مـرغ، خـوراك مصـرفی و ضـریب تبـدیل      روزانه)، میانگین وزن تخم
گیري شد. با توجه به مصرف خـوراك  ندازهخوراك به صورت هفتگی ا
تبـدیل خـوراك بـه صـورت     مرغ، ضـریب (گرم/مرغ/روز) و توده تخم

مرغ، هـر  هفتگی نیز محاسبه شد. به منظور بررسی صفات کیفی تخم
عدد  8مرغ به صورت تصادفی از هر تکرار (تخم عدد 2هفته یکبار  2

تقل شد. در آزمایشگاه آوري و به آزمایشگاه منبه ازاي هر تیمار) جمع
غلـیظ   ها توزین و سپس شکسته شده و ارتفـاع سـفیده  مرغابتدا تخم

 (EMT5200)سـنج  بـا اسـتفاده از ارتفـاع    جهت بـرآورد واحـد هـاو   
گیري واحد هاو از رابطه زیر اسـتفاده شـد   گیري شد. براي اندازهاندازه

)37.(  
Haugh unit =100Log (H +7.57 - 1.7w0.37)              

 W متـر) و ارتفاع سفیده غلیظ (بر حسب میلـی  H در این رابطه،
  حسب گرم) است.مرغ (بروزن تخم

 يتـرازو  ها نیز با دقت جداسازي و بامرغوزن پوسته و زرده تخم
مـرغ بـا   اندازه گیري شدند. ضخامت پوسته تخم گرم 01/0 یتالیجید

در سـه نقطـه از    متـر میلی 01/0با دقت  (FE20)سنج استفاده از ریز
گیـري و  مرغ (انتهاي باریک، انتهاي پهن و وسط) انـدازه پوسته تخم
ها به عنوان ضخامت نهایی پوسته در نظـر گرفتـه شـد.    میانگین آن

 Karlسـنج مکـانیکی  استحکام پوسته با استفاده از دسـتگاه مقاومـت  
)kolb    آلمان) تعیین شد. براي مشخص کـردن رنـگ زرده از واحـد ،

  اده شد. استف 1رش
میکروبی روده کور یک پرنده از هر تکراردر جهت بررسی جمعیت

هاي کـور  پایان آزمایش انتخاب و در شرایط استریل ذبح شده و روده
جدا و در شرایط استریل و در کنار یخ بـه آزمایشـگاه میکروبیولـوژي    

از محـیط کشـت ام آر   ها منظور شمارش الکتوباسیلمنتقل شدند. به
ها از محیط کشـت مکـانکی آگـار و    فرمراي شمارش کلیاس آگار، ب

 براي شمارش اشرشیاکولی از محیط کشت اي ام بی آگار استفاده شد.
 درجـه  37 دماي الکتوباسیل در هايباکتري هاي کشت حاويمحیط
 در انکوباسیون ساعت 48هوازي به مدت گراد تحت شرایط بیسانتی

                                                        
1- Roch Unit 



  139...     ، کیفیت بر عملکرد   (XTRACT 6930)مکمل فیتوژنیک ریتاثشهیتاوي و همکاران،   

 درجـه  37 دمـاي  در فرمکلی و یاشرشیاکول هايباکتري قرار گرفتند.
سـاعت در انکوباسـیون    24گراد تحت شرایط هوازي به مـدت  سانتی

دیـش  هـاي هـر پتـري   داري شدند. در پایان تعداد کلنی بـاکتري نگه

هـاي میکروبـی   دهنده پرگنـه شمارش شدند و تعداد واحدهاي تشکیل
  ).35(صورت لگاریتمی به ازاي هر گرم محتویات روده کور بیان شد به

  
  1یشیمازآ رهیج يمواد مغذ بیدهنده و ترک لیتشک ياجزا -1جدول

1Ingredients and nutrients composition of the experimental diet -Table 1  
  درصد

Percentage 
  اجزا جیره
Diet ingredients  

63.00 
  ذرت
Corn 

21.40 
 خام) نیپروتئ % 44( ایکنجاله سو

Soybean meal (44% crude protein)  
5.50 

 سنگ آهک
Limostone 

5.10 
 پودر صدف
Oyster shell  

2.50 
  روغن گیاهی
Vegetable oil 

1.50 
  دي کلسیم فسفات
Dicalcium Phosphate(DCP) 

0.37 
  نمک
Salt 

0.25 
 1ینیتامیمکمل و

Vitamin Premix1 

0.25 
  2مکمل معدنی

Mineral Premix2 

0.13 
 نیونمتی ال – يد

DL-Methionine 
 ترکیب شیمیایی
Chemical composition 

2841 
  )لوگرمیبر ک يلوکالری(ک سمیقابل متابول يانرژ

Metabolizable energy (kcal/ kg)  
15.03 

  پروتئین خام (%)
Crude protein (%)  

4.42 
  کلسیم (%)
Calcium (%) 

0.38 
  فسفر قابل دسترس (%)
Available phosphorus (%)  

0.17 
  سدیم (%)
Sodium (%) 

0.80 
  لیزین (%)
Lysine (%) 

0.37 
  متیونین (%)
Methionine (%) 

0.65 
  متیونین + سیستئین (%)
Methionine + Cysteine (%)  

گرم میلی K ،477/1گرم ویتامین میلی E  ،5/2المللی ویتامینواحد بین D3 ،11واحد بین المللی ویتامین  A ،2500 نیتامیوی اللل نیواحد ب 8500مکمل ویتامینه به ازاي هر کیلوگرم جیره حاوي 1
  بود. 12Bنیتامیو گرمیلیم 9B ،01/0نیتامیو گرمیلیم 6B ،11/0نیتامیو گرمیلیم 5B ،464/2گرم ویتامینمیلی 3B،  65/34نیتامیو گرمیلیم B2، 84/7گرم ویتامینمیلی 1B ،4ویتامین

 .ومیگرم سلن میلی2 ،دی گرممیلی867، گرم مسمیلی 6، گرم آهنمیلی 75 ، گرم رويمیلی 564/67 ،منگنز گرممیلی 4/74جیره حاوي:  مکمل معدنی به ازاي هر کیلوگرم 2
1 Vitamin  premix provides per kg diet: vitamin A, 8500 IU; vitamin D3, 2500 IU; vitamin E, 11IU; vitamin K3, 2.2 mg; vitamin B1, 1.477 mg; 
vitamin B2, 4.0 mg; vitamin B3, 7.84 mg; vitamin B5, 34.65 mg; vitamin B6, 2.464 mg; vitamin B9, 0.11 mg; vitamin B12, 0.01μg. 
2 Mineral premix provides per kg diet: Mn, 74.4; Fe, 75.0; Zn, 67.564; Cu, 6.0 and Se, 2 mg. 
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هاي خونی در انتهاي دوره از هر مرغ، به منظور مطالعه فراسنجه
خونگیري و نمونه خون در لوله گردن سی از وریدسی 5هنگام کشتار 

 دقیقه با سـرعت   15گذاري شده ریخته و به مدت آزمایشگاه شماره
rpm2500 درجه سانتیگراد  -20 دماي سانتریفیوژ و سرم آن جدا و در

مل گلـوگز، کلسـترول،   هاي خونی شانگهداري و پس از آن فراسنجه
اتواناالیزر نـوع هیتـاچی   توسط دستگاه  LDLو  HDLگلسیرید، تري
  گیري شد.اندازه شرکت پارس آزمون هايبا استفاده از کیت 902

مکمل فیتوژنیک بـر سیسـتم ایمنـی در ابتـداي      براي بررسی اثر
لیتر سوسپانسیون گلبـول  میلی 5/0هاي ششم و هشتم آزمایش، هفته

) به  PBSدر بافر سالین فسفات ( )SRBCدرصد ( 20سفندي قرمز گو
هـاي  ماهیچه سینه یک مرغ از هر تکرار تزریق شد و در پایان هفتـه 

مذکور از طریق وریـدبال خـونگیري بـه عمـل آمـد و بـا اسـتفاده از        
آوري شـد و تـا   دقیقه) سرم جمع 15به مدت  g  ×1500سانتریفیوژ (

گراد نگهـداري شـد. بـراي    ه سانتیدرج -20انجام آزمایش در دماي 
آوري شـده بـا اسـتفاده از    هاي جمـع سرم SRBCبادي به پاسخ آنتی

 ).32) مورد بررسی قرار گرفتند (HAروش هماگلوتیناسیون (

گیري خصوصیات تولیـد مثلـی، از هـر    به منظور بررسی و اندازه 
تکرار به صورت تصادفی یک قطعه مرغ انتخاب و کشتار شد، سـپس  

ه را باز کرده و محتویات حفره شکمی از جمله تخمدان، اویداکت الش
وزن تخمـدان   وزن اویداکت و ها مورد بررسی قرار گرفتند.و فولیکول

هاي تخمـدان ابتـدا   گیري و ثبت شد. به منظور بررسی فولیکولاندازه
گیري شد. بدین صورت که آن ها به وسیله کولیس اندازهقطر فولیکول

متـر بودنـد،   میلـی  10ها کـه داراي قطـر بـاالتر از    لیکولدسته از فو
شوند که وزن اولین فولیکـول زرد  هاي زرد بزرگ نامیده میفولیکول

ها که داراي گیري شد. آن دسته از فولیکولها اندازهبزرگ و تعداد آن
هاي زرد کوچک نامیده شـده و  متر بودند، فولیکولمیلی 10تا  5قطر 

در قالـب   شیحاصـل از آزمـا   هايداده .)34(به شد ها محاستعداد آن
 2/9ویرایش   SAS يبا استفاده از نرم افزار آمار یتصادف طرح کامالً

با آزمون چند دامنه هانیانگیم سهیقرار گرفتند و مقا زیمورد آنال) 38(
  .رفتیدرصد صورت پذ 5 داريیدانکن در سطح معن اي

  

  
  1هفتگی) 73-80دوره آزمایش ( گذار بر عملکرد تولیدي در طولره  مرغان تخماثر مکمل فیتوژنیک در جی - 2جدول 

Effect of dietary phytogenic feed additive on productive performance of laying hens during the–Table 2 
experiment (73–80 weeks)1 

گرم)(مرغ وزن تخم  
Egg weight (g)  

)د(درص مرغتولید تخم    
Egg production (%) 

مکمل فیتوژنیک  سطح
  گرم در کیلوگرم)(میلی

Phytogenic additive 
level (mg kg) 

Total W79-
80 

W77-
78 

W75-
76 

W73-
74  Total W79-

80 
W77-

78 
W75-

76 W73-74 

52.76b 51.74 54.12 53.61 51.56  83.70b 82.14 83.62 83.03 83.92 0 

54.91ab 53.91 55.22 54.94 55.59  84.45a

b 84.22 85.41 84.82 85.41 50 

57.52a 55.54 57.78 59.21 57.54  88.98a 86.31 90.18 90.48 88.99 100 
54.53ab 53.47 55.13 57.89 51.65  83.26b 81.24 85.41 83.33 83.03 150 
52.81b 50.05 52.92 54.21 54.05  81.32b 75.59 82.44 84.52 82.73 200 
1.94 2.10 1.79 2.44 2.57  2.83 4.03 2.94 3.07 2.55 SEM 
0.048 0.248 0.460 0.062 0.069  0.046 0.110 0.239 0.053 0.347 P-value 
0.937 0.490 0.674 0.382 0.834  0.258 0.077 0.756 0.791 0.526 Linear 
0.005 0.034 0.105 0.011 0.076  0.019 0.039 0.048 0.049 0.152 Quadratic 

 ).P > 05/0(باشد یم يداریتالف معناخ يدارابه لحاظ آماري مشابه  ریهر ستون با حروف غ هاينیانگیم ١
 1Means within column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
  نتایج و بحث

-هاي عملکرد تولیدي شامل میانگین وزن تخممیانگین شاخص 
و مصـرف خـوراك و    2گـذاري در جـدول شـماره    مرغ و درصد تخم

گزارش شده اسـت. افـزودن    3ضریب تبدیل غذایی در جدول شماره 
گـذار بـر   به جیره مرغان تخـم  (XTRACT 6930)مکمل فیتوژنیک 

 <0/ 05(دار نبود میزان مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی معنی
P(مـرغ در کـل دوره   تولید تخـم و درصد مرغ . اما میانگین وزن تخم

 طورياعمال تیمارها قرار گرفت. به )P > 05/0(دار تحت تأثیر معنی

هاي مورد بررسی و نیز هفته مرغ در تمامیکه وزن و درصد تولید تخم
ـ  100کل دوره آزمایش به صورت درجه دوم در سـطح   گـرم در  یمیل

مـده ایـن   نتایج بـه دسـت آ   .افزایش یافتکیلوگرم مکمل فیتوژنیک 
 ) و7ارپاسـاو و همکـاران (   )،11دینـگ و همکـاران (  مطالعه با نتایج 

که به ترتیب گزارش نمودند سینمالدئید، آویشن  )2و همکاران ( یادرم
 تـأثیر و فلفل قرمز بر میزان مصرف خوراك و ضریب تبـدیل غـذایی   

اثـرات مکمـل    داري ندارد، مشابه بود. گـزارش شـده اسـت کـه    معنی
رسـد در  نظر میطیور جوان و مسن یکسان نیست و به  فیتوژنیک در

هاي فیتوژنیـک  مکمل طیور بالغ به دلیل تکامل دستگاه گوارش تأثیر



  141...     ، کیفیت بر عملکرد   (XTRACT 6930)مکمل فیتوژنیک ریتاثشهیتاوي و همکاران،   

در میزان مصرف خوراك یا ضریب تبـدیل خـوراك، آن طـور کـه در     
). همچنـین  17( یسـت عملکرد پرندگان جوان تأثیر مثبت گذاشـته، ن 

)، بـا  42رکـی و همکـاران (  تنتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقـات  
، )12هاك و همکاران (ال کیلوگرم سینمالدئید،درگرممیلی 40افزودن 

به جیره مرغان تخمگذار که  شنیپودر آو لوگرمیگرم در ک 6با افزودن 
داري مرغ افزایش معنیتولید و میانگین وزن تخمگزارش کردند درصد

کرد تولیـدي در اثـر   هاي عملپیدا کرد، مطابقت داشت. بهبود شاخص
تواند بـه ایـن دلیـل باشـد کـه      افزودن مکمل فیتوژنیک به جیره می

ـ  هـا باعـث  آنترکیبات گیاهی عصـاره یـا روغـن ضـروري       کتحری
 ،يصـفراو  يهـا دیترشحات دستگاه گـوارش و ترشـحات معـده، اسـ    

 شـود می ايو پروتئاز) و مخاط روده الزیآم پاز،یلوزالمعده (ل يهامیآنز
ـ یو ه هایلیارتفاع، سطح و شیافزا). 31( ـ یو یبـافت  یپرتروپ و  هـا یل

که پس از  دهدیفلفل قرمز نشان م يحاو رهیدر ج الیتلیاپ هايسلول
-یم شیگذار عملکرد جذب روده افزافلفل قرمز در مرغان تخم هیتغذ

-یآنت کیبه عنوان  نیماده موثره اسانس دارچ دینمالدئیس .)25( ابدی

-جذب بهتر مـواد  ون،یداسیاز اکس يریدر جلوگ ینقش مهم داناکسی
 نی). انسـول 6دارد ( Bنیانسول هايسلول شدنو آزاد کیو تحر یمعدن

 نهیآم دیو جذب اس نیو سنتز پروتئ یچرب دارات،یکربوه سمیدر متابول
 یبـات یترک يدارا شنیآو يعصاره ).10از گلوگز نقش دارد ( استفادهو 
 يدارا ذکـر شـده   بـات یکـه ترک  باشـد یکارواکرول و منتول مـ  رینظ

نمـودن دسـتگاه گـوارش،     عفونیبوده و با ضد یکروبیمضد تیخاص
مضر را گرفتـه و بـا    هايکروبیتوسط م نهیآمهايدیاس هیتجز يجلو
 شـتر یب بجـذ  نـه یروده، زم یانگشت هايسطح و تعداد سلول شیافزا

روري بـه  هاي ضـ روغناز طرفی  ).22( سازندمی را فراهم يموادمغذ
دلیل داشتن طبیعت غلیظ در صورتی کـه بـیش از حـد مجـاز و دوز     
پیشنهادي استفاده شوند ممکن است باعث بـروز التهـاب و عملکـرد    

شاید دلیل کـاهش وزن و درصـد تولیـد در سـطح     ). 20شوند (منفی 
باالي مکمل مورد بررسی را بتوان به دوز باالي استفاده از آن نسبت 

 200لکرد پرندگان مصرف کننده دوز باالي مکمل (داد هر چند که عم
 کند.میگرم در کیلوگرم) با تیمار شاهد برابري میلی

 
  )هفتگی 73- 80( شآزمای دوره طول گذار بر میزان مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك دراثر مکمل فیتوژنیک در جیره مرغان تخم - 3جدول 

Table 3- Effect of dietary phytogenic feed additive on feed intake and feed conversion ratio of laying hens during the experiment 
(73–80 weeks) 

تبدیل غذاییضریب  
Feed conversion ratio    پرنده/روزگرم(خوراك مصرفی/(  

Feed intake (g /hen/d)  
 یتوژنیکمکمل ف سطح

 )یلوگرمگرم در کیلی(م
Phytogenic 
additive level (mg 
kg) 

Total W79-
80 

W77-
78 

W75-
76 

W73-
74  Total W79-80 W77-78 W75-76 W73-74 

2.58 2.61 2.44 2.52 2.73  112.56 110.26 109.91 112.33 117.74 0 
2.49 2.56 2.44 2.49 2.43  115.34 116.13 114.49 115.38 115.36 50 
2.23 2.39 2.14 2.18 2.23  114.01 113.89 110.98 117.04 114.12 100 
2.60 2.70 2.60 2.39 2.70  117.32 116.89 121.71 115.06 115.62 150 
2.58 2.83 2.49 2.39 2.62  109.09 105.72 107.08 109.43 114.13 500 

0.152 0.160 0.172 0.139 0.210  2.36 2.75 3.55 3.51 1.98 SEM 
0.223 0.386 0.423 0.473 0.163  0.197 0.064 0.086 0.590 0.699 P-value 
0.746 0.251 0.633 0.405 0.927  0.516 0.355 0.891 0.590 0.286 Linear 
0.107 0.169 0.412 0.315 0.068  0.068 0.013 0.089 0.132 0.554 Quad 

            
اثر افزودن سطوح مختلف مکمـل فیتوژنیـک بـر صـفات کیفـی      

دهـد کـه   ده است. نتـایج نشـان مـی   گزارش ش 4در جدول مرغ تخم
داري بر واحد هاو، افزودن سطوح مختلف مکمل فیتوژنیک تأثیر معنی

 )P <0/ 05(رنگ زرده، درصد پوسته و زرده و مقاومت پوسته نداشت 
فیتوژنیک منجر گرم در کیلوگرم مکملمیلی 150و  100ولی در سطح 

سه با تیمار شاهد مرغ در مقایدار ضخامت پوسته تخمبه افزایش معنی
در واقـع  . )P > 05/0(شـد  گـرم در کیلـوگرم   میلـی  50و نیز سـطح  

ضخامت پوسته به طور خطی با افـزایش سـطح مکمـل فیتوژنیـک،     
توانـد در اثـر بهبـود    این افزایش ضخامت پوسـته مـی  افزایش یافت. 

 ریمقادوري از مواد مغذي جیره مصرفی و رسوب قابلیت هضم و بهره
) باشد. بهبود عملکرد تولیدي 25، 22، 6( در پوسته میاز کلس يشتریب

) نیز 2ناشی از افزودن مکمل فیتوژنیک (نتایج گزارش شده در جدول 
موافق با نتایج حاضر دینگ و همکـاران  کند. این موضوع را تایید می

) گزارش کردند افزودن مکمل فیتوژنیک سینمالدئید و تیمـول در  11(
گذار منجـر بـه   وگرم به جیره مرغان تخمگرم در کیلمیلی 150سطح 

مرغ نسبت به تیمار شاهد شد اما دار ضخامت پوسته تخمافزایش معنی
-ال مرغ مشاهده نکردنـد. داري بر سایر صفات کیفی تخممعنی تأثیر

گـذار بـا   کردند که تغذیه مرغـان تخـم  ) گزارش12هاك و همکاران (
دار جر به افزایش معنیآویشن منگرم در کیلوگرم پودر 6سطح حاوي 

نتایج مرغ در مقایسه با تیمار شاهد شد. همچنین پوسته تخمضخامت
) 26به دست آمده از پژوهش حاضر با گزارشات لوکامانه و همکاران (

) با افزودن سینمالدئید که 42قرمز، ترکی و همکاران (با افزودن فلفل
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 دارد.دنـد، مطابقـت   مرغ مشاهده نکرداري بر صفات کیفی تخمتأثیر معنی
  

  هفتگی) 73-80دوره آزمایش ( در طول گذارمرغ  مرغان تخماثر مکمل فیتوزنیک در جیره بر صفات کیفی تخم - 4جدول 
Table 4-Effects of  dietary phytogenic feed additive on the egg quality traits of laying hens the experiment (73–80 weeks) 

 
Quadra

tic 

 
Linear 

 
P-Value 

 

 
SEM 

 

)لوگرمیدر ک گرمیلیسطح مکمل فیتوژنیک (م  
Phytogenic additive level (mg/ kg) 

 هفته
 Weeks 

 صفت
Traits 

  200 150 100 50 0 
0.120 0.249 0.300 2.50 82.01 86.32 85.86 81.12 79.87 73 and 75  

 
هاوواحد   

Haugh unit 

0.654 0.172 0.146 1.80 88.88 84.19 89.39 85.83 83.97 77 and 79 
 کل دوره 81.92 83.47 87.62 85.25 85.44 1.77 0.258 0.136 0.184

         Whole period 
0.513 1.00 0.875 0.149 7.62 7.75 7.81 7.62 7.68 73 and 75  

 رنگ زرده
Yolk color 
 

0.182 1.00 0.714 0.143 7.56 7.68 7.81 7.68 7.56 77 and 79 
 کل دوره 7.62 7.66 7.81 7.42 7.59 0.110 0.660 0.988 0.193

         Whole period 
0.454 0.490 0.870 0.080 1.92 1.99 2.01 1.87 1.81 73 and 75 مقاومت پوسته 

متر (کیلوگرم/سانتی
 مربع)
Eggshell 
strength 
(kg/cm3) 
 

0.408 0.522 0.862 0.110 2.02 2.05 2.14 2.00 1.84 77 and 79 
 کل دوره 1.82 1.93 2.07 2.01 1.97 0.093 0.635 0.329 0.255

         Whole period 

0.002 0.862 0.720 0.011 32.17 34.18 35.12 33.25 32.81 73 and 75 ضخامت پوسته 
متر)(میلی  

Eggshell 
thickness (mm) 
 

0.003 0.0001 0.023 0.005 34.68ab 35.65a 36.12a 32.49bc 30.50c 77 and 79 
0.000 0.001 0.015 0.002 33.44b 34.92a 35.62a 32.87bc 31.65c کل دوره 

         Whole period 
0.951 0.172 0.305 0.237 11.27 10.88 11.29 10.69 10.83 73 and 75  

 مرغوزن پوسته تخم
(%) 
Weight of 
eggshell (%) 
 

0.530 0.079 0.302 0.200 11.58 11.12 11.14 11.17 10.95 77 and 79 
 کل دوره 10.89 10.93 11.22 11.00 11.42 0.162 0.157 0.041 0.672

         Whole period 

0.906 0.670 0.503 0.485 28.25 29.13 28.78 28.16 29.07 73 and 75  
مرغ وزن زرده تخم

(%) 
Weight of 
eggyolk (%) 
 

0.928 0.681 0.711 0.468 28.86 29.66 28.87 29.24 29.38 77 and 79 
 کل دوره 29.22 28.70 28.83 29.39 28.55 0.390 0.524 0.610 0.899

         Whole period 

c-a 05/0(باشد یم يداریتالف معناخ يدارابه لحاظ آماري مشابه  ریبا حروف غردیف هر  هاينیانگیم < P.( 
a-c Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
   

تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت میکروبی روده کـور مرغـان   
ورده شـده اسـت. اسـتفاده از    آ 5گذار در پایان آزمایش در جدول تخم

بی الکتوباسیل دار جمعیت میکرومکمل فیتوژنیک باعث افزایش معنی
ــار   ــا تیم ــه ب ــد در مقایس ــاهد ش ــت   .)P > 05/0(ش ــع جمعی درواق

) بـا افـزایش سـطح مکمـل     = P 01/0(ها به طور خطی الکتوباسیل
کالي با افزودن سطوح مکمـل  هاي اشرشیاشمار کلنیافزایش یافت. 

ــد کاهشــی را از خــون نشــان داد    ــه طــور عــددي رون ــک ب فیتوژنی
)05/0>P(. نیز به طور خطی فرم جمعیت کلی)03/0 P = با افزایش (

ـ   نتریمهمسطح مکمل کاهش نشان داد.  اثـر   یعمل گیاهـان داروی
گرم مثبت بـه   هاييوما باکترعم). 4( دباشــمی هاآن یضدباکتریای

ـ   هـاي ينسبت به باکتر ییداشتن ساختار ساده غشا لیدل  یگـرم منف
بر  ریثأت ،يرضرو هايعمل روغن سممکانی کل در. هستند ترحساس
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از راه هـاي ضـروري   روغـن ). 24است ( هايباکتر یکیولوژیب يغشا
شده و  هاونیغشاء سلول عمل کرده و باعث نشت  هايیژگیو رییتغ

ـ ). هـر دو ترک 13( شـوند یمـ  هـا کروبیباعث کاهش م جهیدر نت  بی
وآزاد شـدن   ،يغشا بـاکتر  دنیو کارواکرول موجب از هم پاش مولیت

بـه   دهاییپروپنو لیو فن دهاییترپنو . در واقعشودیم ییغشا اتیمحتو
و  رسندیم يباکتر تریدرون هايو به بخش کنندینفوذ م يغشا باکتر

 یمبن یگزارشات. ها استآن یدوست یچرب تیخاص لیبه دل ندآیفر نیا
 وارهیسازنده د هايمیآنز دیاختالل در تول جادیبر ا دینمالدهیس ریثأبر ت
ـ در ج شنی) نشان داد روغن آو5( ي). الکاز23رد (وجود دا یسلول  رهی

ـ یاز رشـد سـالمونال ت   يریموجب جلـوگ  وریط ـ موریف  يکـوال یو ا ومی
ــ ــویم ــث تحر  .دش ــارواکرول باع ــاســتفاده از ک ــرشــد و تکث کی  ری

) گزارش دادنـد  45و همکاران ( شیند). وی43( شودیم هالیالکتوباس
 شیموجـب افـزا   نیاولئورز و کارواکرول د،ینمالدهیاز س یکه مخلوط
مطابق با نتایج این  .شودینسبت به آنتروباکترها م هالباسیرشد الکتو

مکمـل   لـوگرم یدر ک گـرم یلیم 100با استفاده از  یدر پژوهشمطالعه 
 هاييتعداد باکتر نیسیو کاپسا دینمالدئیکارواکرول، س يحاو یاهیگ

روده کوچـک   لیالکتوباسـ  هاييکاهش و تعداد باکتر یاکلولیاشرش
 .)18کرد ( دایپ شیافزا هاي گوشتیجوجه

  
 (1 log CFU/g در جیره بر جمعیت میکروبی روده کور مرغان تخمگذار در پایان آزمایش ( فیتوژنیکاثر مکمل  -5جدول   

Table 5- Effect of dietary phytogenic feed additive on microbial population of laying hens at the end of the experiment (log 
CFU/g) 

  الکتوباسیل
Lactobacilli  

 اشرشیاکولی
Escherichia coli 

فرمکلی  
Coliform 

  )لوگرمیدر ک گرمیلیسطح مکمل فیتوژنیک (م
Phytogenic additive level (mg/ kg)  

8.33 b 7.34 7.22 0 

8.97 a 7.27 7.13 50   
9.18 a 7.24 7.09 100   
9.18a 
9.24a 

7.07 
6.74 

6.83 
6.57 

150  
200  

0.148 0.885 0.938 SEM   
0.036 0.887 0.243 P-value  
0.010 0.321 0.033 Linear 
0.089 0.681 0.472 Quad 

 ).P > 05/0(باشد یم يداریتالف معناخ يدارابه لحاظ آماري مشابه  ریهر ستون با حروف غ هاينیانگیم ١
1 Means within column with different superscripts differ significantly (P<0.05).  

 
هـاي  نتایج مربوط به اثر سطوح مکمل فیتوژنیک بـر فراسـنجه    

آورده شـده اسـت. تیمارهـاي     6جـدول   در هاي گوشتیخونی جوجه
گلسـیرید،  داري بر میزان گلوکز، کلسترول، تـري آزمایشی تاثیر معنی

HDL  وLDL 05/0(ادند سرم خون نشان ند>P(  شاید بتوان دلیـل .
در نتیجه استفاده از مکمل مـورد   هاي خونیدار نشدن فراسنجهمعنی

نظر را اینگونه توضیح داد که زمانی که عملکرد در باالترین حد خـود  
قرار دارد، و پرنده در شرایط تنش ، بیماري یا تراکم قرار نداشته باشد 

ها وجود یجه استفاده از افزودنیمجالی براي بروز اثرات بهبودي در نت
این نتایج با نتایج برخی مطالعات درتوافق است.  ).21نخواهد داشت (

 ،درصد فلفل قرمز 3و  1، 0سطوح با افزودن ) 28( و همکاران ینیمع
گــرم در  9و  6، 3، 0ســطوح  بــا افــزودن) 12( همکــاران و هـاك ال
 داري بـر ثیر معنـی گذار تـا به جیره مرغان تخم شنیپودر آو لوگرمیک

مشـاهده نکردنـد. همچنـین ترکـی و      HDL و LDLگلوکز، غلظت 
 رهیبه ج دینمالدئیس لوگرمدرکی گرمیلیم 40افزودن  ) با42همکاران (

خـون مشـاهده    بر غلظت کلسترول داريیمعن رتاثی گذارمرغان تخم
  نکردند.
شده آورده  7در جدول  یمنیبر پاسخ ا یشیآزما يمارهایت ریتاث    

در انتهاي هفتـه ششـم (پاسـخ     SRBCنتایج مربوط به تست  .است
داري را در بـین  اولیه) و هفته هشتم (پاسـخ ثانویـه) اخـتالف معنـی    

بـادي ثانویـه بـه    هرچند پاسخ آنتی). P <0/ 05( تیمارها نشان نداد
گـرم در کیلـوگرم   میلی 150در سطح ) = P 03/0رت درجه دوم (صو

ـ ر صنعت طدمکمل افزایش یافت.  ـ تقو وری ـ ایسـتم یس تی  يبـرا  یمن
. مهــم اســت اریبســ هــايمــاریاز عفونــت و ب يریجلــوگ ایــکـاهش  

-یمـ  ،هسـتند  هادفالنوئی از سرشار که هاو عصاره آن داروییاهانیگ
را گسترش داده و به عنـوان   کاسکوربیدیاس یکیولوژیب تیفعال توانند

. )3د (نرا بهبود بخش یمنیا ستمیعمل کرده و س یعیطب داناکسییآنت
ـ یم 200) گزارش کردند که افزودن 8و همکاران ( یبهرام در  گـرم یل

ـ بـه ج  E نیتامیو و ینعناع فلفل شن،یعصاره آو لوگرمیک مرغـان   رهی
با  سهیدر مقا هیو ثانو هیاول باديیآنت ریبر ت داريیمعن ریگذار تاثتخم

 فریمحب قت داشت.که با نتایج این تحقیق مطاب شاهد نشان نداد ماریت
) 28( و همکاران ینیمع، ریو س شنیپودر آو با افزودن) 29و همکاران (
ـ  ریپـودر فلفـل قرمـز تـاث    بـا افـزودن    ـ بـر م  داريیمعن غلظــت  زانی

ـ و بازوف تیمونوسـ  ل،یهتروف ها،تیلنفوس ـ و نسـبت هتروف  لی بـه   لی
 ) با استفاده14همچنین قربانی و همکاران ( .مشاهده نکردند تیلنفوس
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درصد) در تغذیه جوجه هاي  2و  1از سطوح مختلف پودر گیاه خرفه (
هـاي مختلـف   داري به تیتر اولیه و ثانویـه تیمـار  گوشتی، پاسخ معنی

  مشاهده نکردند.

  
)تریل یبر دس  گرمیلی(م در پایان آزمایش گذارمرغان تخم یخون هايفرانسجه  یبر برخ فیتوژنیک در جیره  اثر مکمل - 6جدول   

Table 6- Effect of dietary phytogenic feed additive on serum metabolites of laying hens at the end of the experiment (mg/ dl) 

LDL HDL 
  

  گلسیریدتري
Triglyceride  

 کلسترول
Cholesterol 

 گلوکز
Glucose 

  )لوگرمیدر ک گرمیلیسطح مکمل فیتوژنیک (م
Phytogenic additive level (mg/ kg)  

48.50 34.45 2291.75  185.25 241.25 0 

47.00 34.37 2249.50 183.25 232.00 50  
45.50 35.87 2257.57 169.25 212.50 100  
45.00 
43.25 

39.25 
40.95 

2284.25 
2277.75 

152.00 
147.50 

237.25 
230.50 

150  
200  

5.63 6.49 42.52 18.30 3.61 SEM  
0.971 0.929 0.946 0.419 0.648 P-value  
0.494 0.398 0.960 0.092 0.716 Linear 
0.981 0.826 0.581 0.908 0.358 Quad 

  
    (Log2)بر تیتر آنتی بادي علیه گلوبول قرمز گوسفندي در مرغان تخمگذار فیتوژنیک در جیرهاثر مکمل   -7جدول

Table 7- Effect of dietary phytogenic feed additive on antibody titre against sheep red blood cell in laying hens (Log2)   
  ثانویه يباد یپاسخ آنت

Secondary antibody response  
 پاسخ آنتی بادي اولیه

Primary antibody response 
  )لوگرمیدر ک گرمیلیسطح مکمل فیتوژنیک (م

Phytogenic additive level (mg/ kg)  
5.50 4.75 0 
6.75 5.50 50 
6.50 4.50 100  
7.00 5.25 150  
6.00 5.00 200 
0.423 0.289 SEM 
0.142 0.201 P-value 
0.365 0.797 Linear 
0.031 0.828 Quad 

  
 شیآزما دوره انیگذار در پامرغان تخم یمثلدیتول يهابر  فراسنجهدر جیره  فیتوزنیک اثر مکمل - 8جدول 

Table 8- Effect of dietary phytogenic feed additive on reproductive parameters of laying hens at the end of experiment 

Quad Linear P-value SEM 
)لوگرمیدر ک گرمیلیسطح مکمل فیتوژنیک (م  

Phytogenic additive level (mg/ kg) 
یمثلدیتول يهافراسنجه  

Reproductive parameters 200 150  100 50 0 

)(گرم وزن تخمدان 52.50 46.95 50.27 44.15 47.66 3.81 0.600 0.317 0.551  
Ovarian weight (g) 

(گرم) داکتیوزن او 57.99 63.64 65.45 69.95 60.30 2.81 0.698 0.237 0.018  
Oviduct weight (g) 

  زرد بزرگ ولکیعداد فولت 4.75 4.75 4.50 4.75 4.25 0.364 0.822 0.400 0.719
Large yellow follicle numbers 

(گرم) کولیفول نیوزن بزرگتر 15.57 15.24 14.43 14.60 15.38 0.359 0.892 0.744 0.387  
Weight of largest follicle (g) 

زرد کوچک هايکولیتعداد فول 9.75 8.00 7.50 9.75 8.50 1.03 0.599 0.822 0.571  
Small yellow follicles numbers 

  
نتایج حاصل از تاثیر سطوح مختلف مکمل فیتوژنیک بـر برخـی   

نشان داده شده  8در جدول  گذارهاي تولیدمثلی مرغان تخمفراسنجه
داري بر وزن معنی ریثأتاست. افزودن سطوح مختلف مکمل فیتوژنیک 

هرچنـد وزن   .)P<05/0ها نداشـت ( تخمدان و تعداد و وزن فولیکول
مکمـل   150) در سـطح  = P 01/0ت درجـه دوم ( اویداکت بـه صـور  
اسـتفاده از   ریثأت ی) در بررس36و همکاران ( یساکافزایش نشان داد. 



  145...     ، کیفیت بر عملکرد   (XTRACT 6930)مکمل فیتوژنیک ریتاثشهیتاوي و همکاران،   

و  8، 4، 0در سـطوح   بهـار شهیهمو گل انهیراز شن،یآو یاهیمکمل گ
گذار مرغان تخم مثلیدیتول هايفراسنجه زانیبر م لوگرمیگرم در ک 12

ـ م مکمل گگر 12 ينمودند، که سطح حاو انیب  شیباعـث افـزا   یاهی
 بـه  25/9زرد بـزرگ از   هـاي ولیوزن تخمدان و تعداد فولک داریمعن
ـ  دشـ شاهد  مارینسبت به ت 25/19 بـر تعـداد    داريمعنـی ࢫࢫریثأ. امـا ت
) گزارش 39تاکی و همکاران ( زرد کوچک مشاهده نشد. هايکولیفول

ـ کردند استفاده از سـطوح مختلـف رازیانـه     بـر وزن  داري معنـی  ریثأت
هاي زرد کوچک و بزرگ نداشـت  تخمدان، اویداکت و تعداد فولیکول

 که مطابق با نتایج این آزمایش است.
 

  کلی نتیجه گیري
مکمــل فیتوژنیــک حــاوي  دادهــاي ایــن تحقیــق نشــان یافتــه

گـرم در  میلـی  100کارواکرول، کاپسایسین و سینمالدئید  تـا سـطح   

مـرغ و ضـخامت   وزن تخـم درصد تولید، میـانگین  توانست کیلوگرم 
را افزایش دهد. عالوه بر آن کاربرد مکمل مورد نظـر  مرغ پوسته تخم

هاي الکتوباسیل روده کور نیز شـد. در  سبب افزایش جمعیت باکتري
حـاوي  کـه کـاربرد مکمـل فیتوژنیـک      کـرد تـوان بیـان   مجموع می

گـرم در  میلـی  100کارواکرول، کاپسایسـین و سـینمالدئید در سـطح    
در مرحله دوم تولیـد  ه ویژه گذار بم جیره در تغذیه مرغان تخمکیلوگر

تواند مفید می، یابدمرغ به شدت کاهش میتخم پوستهکه خصوصیات 
  باشد. 
  

 قدردانی و تشکر

 طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از
  .دمیگرد قدردانی و تشکر پروژه مالی حمایتهاي به خاطر خوزستان
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Introduction1 New alternatives for feed supplementation in poultry production are considered to improve animal 

health and quantitative and qualitative productivity by the phytogenic feed additives. Essential oils are a mixture of 
several compounds of herbal origin that can be used for animal feeding to improve its performance and health. 
Essential oils can act as stimulant agents of the immune system during acute or chronic inflammatory processes that 
can be characterized by an increase on the levels of serum globulins, which can express the metabolic and 
nutritional status of the animal. Moreover, essential oils may improve nutrient digestion and absorption by 
enzymatic stimulation and they also may exert positive effects when used in laying hens. The use of natural 
capsaicin extracted from red pepper has preventive effects on salmonella infection in laying hens. Cinnamaldehyde 
and carvacrol have also been shown to stimulate mucin secretion, thereby preventing the establishment of 
pathogens. These compounds in marjoram, pepper, thyme are antimicrobial agent against Clostridium spores. The 
purpose of this study was to evaluate the combination of essential oils of carvacrol, cinnamaldehyde, capsaicin on 
performance, egg quality, microbial population, blood parameters, immunity and reproductive parameters of laying 
hens. 

Materials and Methods This experiment was done with 120 laying hens (Hy-line W-36) at 70 weeks of age for 
10 weeks including 2 weeks of habituation and 8 weeks of sampling in a completely randomized design with 5 
treatments, 4 replicates and 6 birds per replicate. Experimental treatments included control diet without additives 
and diets containing 50, 100, 150 and 200 mg/kg phytogenic supplement containing carvacrol 5%, capsaicin 2% and 
cinemaldehyde 3% (made by Pancosma, France). Egg weight (gr), egg production (%) and egg mass (gr/hen/day) 
were recorded daily. Feed consumption was measured weekly and feed conversion ratio (FCR) was calculated 
weekly too. At the end of weeks 2, 4, 6, and 8 of the experiment, two eggs from each replicate were randomly 
selected for measurement the egg qualitative traits. To investigate the effect of phytogenic supplementation on the 
immune system, at the beginning of 6 and 8 weeks of the experiment, 0.5 ml of 20% sheep red blood cell suspension 
(SRBC) in saline phosphate buffer (PBS) was injected into the breast muscle of one bird from each replicate. After 7 
days of injection, blood samples was analyzed for SRBC titer. At the end of the study, one birds per replicate were 
killed by cervical dislocation and blood was drawn from the jugular vein. Serum was separated after centrifugation 
at 4500 g and 4°C for 10 min, and frozen at −20°C until further analysis was conducted for blood biochemical 
parameters. Serum samples were analyzed for concentrations of low-density lipoprotein (LDL) and high-density 
lipoprotein (HDL), cholesterol, glucose and triglycerides using standard kits (Zist Shimi, Tehran, Iran) with an 
autoanalyser (Autolab PM 4000; Medical System, Rome, Italy). Then, caecal digesta (1 g) from each bird were 
aseptically transferred into 9 ml of sterile saline solution and serially diluted. Lactobacilli, Coliforms, and E.Coli 
were grown on Rogosa–Sharpe agar, MacConkey Agar, and Eosin Methylene Blue Agar, respectively. Plates for 
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Lactobacillus were incubated anaerobically for 48 h at 37 °C. Microbial populations for E. coli and Coliforms were 
counted after aerobic incubation at 37°C for 24 hours. All samples were plated in duplicate.  

Results and Discussion The results of these experiments showed Feed intake and feed conversion ratio of the 
laying hens were not affected by dietary inclusion of different levels of phytogenic supplement. During the whole 
period of experiment, 100 mg/kg phytogenic supplement significantly increased egg weight and egg production. 
Egg quality traits including egg unit, yolk color, shell strength, shell weight, yolk weight, were not affected by 
phytogenic supplement but eggshell thickness of birds fed on 100 mg/kg of phytogenic feed additive increased 
significantly (P < 0.05). Cecal population of Lactobacillus was increased (P < 0.05) in birds fed various levels of 
phytogenic feed additive compared to control (P < 0.05). Blood parameters of glucose, cholesterol, triglycerides, 
HDL and LDL were not affected by the treatments. Different levels of phytogenic supplementation did not show 
significant effect on primary and secondary antibody response and reproductive parameters of laying hens. The 
results showed that not only the addition of 100 ppm of phytogenic additive to the diet of laying hens improves egg 
production percentage, egg weight and egg shell thickness, but also, increased cecal population of Lactobacillus. 

Keywords: Egg quality traits, Laying hens, Performance, Phytogenic supplement.  

 


