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 چکیده

تواند ضد میکروبی میو  بادام هندی و دانه گرچک به علت داشتن اثرات آنتی اکسیدانی پوستهاسانس زمینه مطالعاتی: 

بر دانه گرچک بادام هندی و  پوستهترکیبی به منظور بررسی تأثیر اسانس  آزمایشاین  هدف:مفید باشد.  در تغذیه مرغ

 روش کار: گذار تجاری انجام شد.های تخممرغمرغ در تخمزرده  و عملکرد، کیفیت تخم مرغ و برخی پارامترهای خونی

 یتصادف الًکامطرح در قالب  هفتگی 58( در سن LSLگذار سویه لوهمن الیت )قطعه مرغ تخم 128 برای انجام آزمایش تعداد

هفته دریافت  5زیر را به مدت  های آزمایشیجیرهپرندگان . توزیع شد قفسپرنده در هر  8تکرار و  4 با ماریت 4 در بین

ترکیبی دانه اسانس در کیلوگرم گرم 75/0 همراه با شاهدجیره  -2 (شاهد پایه بر اساس ذرت و سویا ) جیره-1 :کردند

بادام هندی  پوستهترکیبی دانه گرچک و اسانس  کیلوگرم گرم در 5/1همراه با  شاهدجیره  -3بادام هندی  پوستهگرچک و 

. صفات مربوط به بودند بادام هندی پوستهترکیبی دانه گرچک و اسانس گرم در کیلوگرم  25/2بعالوه  شاهدجیره  -4

 مرغ در پایانتخمهای خونی و زرده متابولیتو میزان  هفتگی 63و  61در سن ها عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ

درصد تولید تخم  داری براسانس گیاهی اثرات معنی افزودننشان داد که  آزمایش نتایج نتایج: دوره اندازه گیری شدند.

 ،قالب تخم مرغ شاخص  مرغ شاملتخم. صفات کیفی نداشت ضریب تبدیل غذاییمرغ و وزن توده تخموزن تخم مرغ، مرغ، 

 .ندگرفتنتحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار  داریبطور معنی واحد هاوتخم مرغ، ارتفاع سفیده و  پوستهوزن و ضخامت 

 میزاناما  (>05/0P) گذار شدهای تخممرغخون در سطوح مختلف اسانس موجب کاهش سطح کلسترول سرم  افزودن

HDL ،میزان کلسترول . ندادتحت تأثیر قرار را  آمینوترانسفرازآسپارتات آمینوترانسفراز و آالنینهای و آنزیم گلیسریدتری

افزودن  توان نتیجه گرفتمینتیجه گیری نهایی:  .دار نشدمعنیمرغ در بین تیمارهای آزمایشی تخمو تری گلیسیرید زرده 

 گذاربه جیره غذایی مرغ تخم گرم در کیلوگرم 25/2الی  /75در سطح  بادام هندی پوستهو  گرچک گیاه ترکیبیاسانس 

 . نداشتگذار های تخممرغتولید دوره اواخر  تخم مرغ دربر عملکرد و کیفیت تأثیری 
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 مقدمه

تخم مرغ یک ماده غذایی با ارزش بیولوژیکی باال است.  

عدد  320بیش از ساالنه گذار تجاری تخمروزه یک مرغ ما

عوامل متعددی عملکرد تولیدی یک  کند.تخم مرغ تولید می

دهند که از آن جمله ت تأثیر قرار میحگذار را تمرغ تخم

، واکسیناسیون، سیستم پرورشیتوان به ژنتیک، می

 فراوریمحیط و عوامل تولک بری، برنامه نوردهی، تغذیه، 

با . (2010محیطی اصل و همکاران )اشاره کرد  خوراک

گذار امروزی های تخمتوجه به نیاز متابولیکی باالی مرغ

تواند اثرات ای مناسب میهای تغذیهاستفاده از روش

امروزه دی بر عملکرد و سالمت پرنده داشته باشد. ندموس

ها به ها استفاده از آنبه دلیل عوارض جانبی آنتی بیوتیک

در برخی  رد و بهبود سالمت طیورکمنظور افزایش عمل

تمایل به استفاده از ینرو ااز ممنوع شده است،  کشورها

و  در حال افزایش استفایتوژنیک های طبیعی دنیوافز

های مورد توجه عصارهاسانس و جات، بدین منظور ادویه

های خوراکی افزودنی (.2010 ینر)است اندزیادی قرار گرفته

علیرغم استفاده کم در جیره غذایی ترکیباتی هستند که 

های اسانس توانند اثرات سودمندی داشته باشند.می

دام  پرورشتوانند به عنوان محرک رشد در گیاهی می

 و 2007 کراس و همکارانمورد استفاده قرار بگیرند )

تمایل به  ،در طول دهه گذشته (.2010 و همکاران وننتیه

استفاده از اسانس برخی از گیاهان به عنوان افزاینده 

های ای به ویژه جوجهاحتمالی رشد در حیوانات مزرعه

و واالس  2010و رورا  )برنسگوشتی افزایش یافته است 

متأسفانه اطالعات علمی مربوط به  (.2012 و همکاران

گذار های تخمهای گیاهی در جیره غذایی مرغاثرات اسانس

برخی نتایج امیدوار کننده بر هنوز بسیار کم است. 

استفاده  درمرغ ایمنی و کیفیت پوسته تخم ، پاسخعملکرد

و بولوکباشی از اسانس آویشن، مریم گلی و رزماری )

وط اسانس گیاهی )کابوک ( و مخل2009و  2008 همکاران

گذار های تخم( در جیره غذایی مرغ2006 و همکاران

                                                           
1- Essential 

اهی در یاستفاده از مخلوط اسانس گ است. گزارش شده

های مادر گوشتی موجب بهبود عملکرد جیره غذایی مرغ

ها شده است )بوزکورت و نتولیدی و تولید مثلی آ

 (. 2009 همکاران

در بازار موجود  1اسنشیال با نام تجاری اسانس گیاهی 

و پوسته بادام  گرچکروغن گیاهی  2است که ترکیبی از 

با نام علمی ریسینوس  گرچکدانه . اشدبهندی می

فعال اسید ریسینولئیک است که  ترکیب دارای 2کامیونیس

درصد از کل ترکیب زنجیره اسید چرب روغن  90حدود 

را به خود اختصاص داده و دارای اثرات ضد  گرچک

و فعالیت ضد التهابی  (1961نواک و همکاران ) میکروبی

 .Lپوسته بادام هندی ) است. (2001 ویرا و همکاران)

Anacardum accidentale حاوی روغن آلکیل فنولیکی )

-است که به عنوان اسانس پوسته بادام هندی شناخته می

دهد. این کل دانه را تشکیل می % 25شود و نزدیک به 

ان پنتا دسیل -3از اسید آناکاردیک ) عمدتاً اسانس

ان پنتا دسیل فنل( کاردول -3سالسیلیک اسید( کاردانول )

-متیل-2ان پنتا دسیل رزورسینول( و متیل کاردول )-5)

)اوروا و  تشکیل شده است پنتا دسیل رزورسینول(-ان-5

از فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات (. 2009 همکاران

توان به فعالیت ضد قارچی یاسانس پوسته بادام هندی م

ایتوکاوا و )، ضد سرطانی (1986 کوبو و همکاران)

 (2003کوبو و همکاران )و ضد باکتریایی  (1989همکاران 

گذار های تخممکمل سازی جیره غذایی مرغاشاره کرد.  آن

-با مخلوط اسانستجاری تحت شرایط استرس گرمایی 

بهبود وزن تخم تواند سبب های آلی میهای گیاهی و اسید

(. 2011 ها شود )اوزکمرغ و تقویت سیستم ایمنی آن

گرم در  2و  5/1( سطوح 2014امی و همکاران )موراک

را بر  و پوسته بادام هندی گرچکگیاه سانس ااز  کیلوگرم

و نتایج  ندهای گوشتی مورد بررسی قرار دادروی جوجه

 بازده خوراک بوده است.حاکی از بهبود افزایش وزن و 

 15/0استفاده از نیز ( 2012و همکاران ) در مطالعه بس

2- Ricinus communis 
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 و پوسته بادام هندی گرچک گیاهاسانس درصد از مکمل 

های جوجهیی ضریب تبدیل غذا موجب بهبود وزن بدن و

برخی محققین  .یکسان شد انرژی متابولیسمیگوشتی با 

گزارش کردند که استفاده از مخلوط اسانس گیاهی سیر 

( و مخلوط چند 1390 ی و همکارانآرای)چهره  و آویشن

گیاه دارویی )آویشن، گزنه، پونه و کاکوتی( در جیره 

( 1390های تخمگذار )سید پیران و همکاران غذایی مرغ

های تاثیری بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه

مبنی بر  گزارشیتاکنون یمیایی و ایمنی خون ندارند. شبیو

در  و پوسته بادام هندی گرچک گیاهاسانس استفاده از 

 تحقیقاین  بنابراینرت نگرفته است. وگذار صهای تخممرغ

رچک و پوسته بادام گگیاه با هدف بررسی تأثیر اسانس 

بر عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ و برخی از هندی 

انجام گذار تخم مرغدر  مرغتخم و زردهپارامترهای خونی 

 شد.
 

 هامواد و روش

 طرح و حیوانات آزمایشی  

ی از سویه گذارقطعه مرغ تخم 128در این آزمایش تعداد 

ر قالب طرح هفتگی د 58( در سن LSL-Liteلوهمن سفید )

قطعه  8تکرار )با  4تیمار آزمایشی و  4تصادفی با  کامالً

مورد استفاده قرار هفته  5به مدت مرغ در هر تکرار( 

بدون ) شامل جیره شاهدگرفتند. تیمارهای آزمایشی 

بنام تجاری  و پوسته بادام هندی گرچکگیاه  اسانس
®Essential ) گرم در کیلوگرم 25/2و  5/1، 75/0و 

با نام ترکیبی پوسته بادام هندی و دانه گرچک  اسانس

های های غذایی برای گروهجیره بودند. اسنشیالتجاری 

مرغان های غذایی مختلف آزمایشی بر اساس نیازمندی

توصیه  در سیستم پرورشی قفس مطابق با گذارتخم

 1تنظیم شدند. در جدول  لوهمن سفید راهنمای پرورش

 غذایی پایه نشان داده شده است.  ترکیب جیره
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 گذارتخم مرغ پایه آزمایشی جیره اجزای و ترکیبات -1 جدول
Table 1- Ingredient and nutrient composition of the basal diet 

  

 اقالم خوراکی)%(

Ingredient (%) 

Composition (%) 

 Maize 44.4 ,دانه ذرت

% پروتئین خام( 48کنجاله سویا ) , Soybean meal (48% of CP) 22.2 

 Wheat grain 10 ,دانه گندم

 Wheat barn 5 ,سبوس گندم

 Soybean oil 3.5 ,روغن سویا

 Oyster shell 10.15 ,پودر صدف

 Dicalcium phosphate   1.98 ,دی کلسیم فسفات

 NaCl 0.2 ,نمک

 Clinoptilolite 1.5 ,کلینوپتیلولیت

متیونین –دی ال  , DL-Methionine 0.13 

 Mineral premixa   0.25 ,مکمل معدنی

 Vitamin premixa   0.25 ,مکمل ویتامینی†

 Threonine 0.02 ,ترئونین

 Sodium bicarbonate   0.35 ,بیکربنات سدیم

 Choline chloride 0.02 ,کولین کلراید

 Antioxidant (Butylated hydroxy toluene) 0.04 ,آتتی آکسیدانت

, Nutrient content (Calculated) شده( محاسبه) موادمغذی  

متابولیسم قابل انرژی , AMEn (kcal/kg) 2725 

خام پروتئین  (%), CP (%)   16.3 

 Calcium (%)  4.19 ,(%) کلسیم

استفاده قابل فسفر  (%), Available phosphors (%) 0.41 

 Sodium (%) 0.16 ,(%) سدیم

الیزین ال  (%), Lysine (%)  0.62 

سیستین – متیونین   (%), Methionine + cystine (%)  0.66 

 Tryptophan (%)  0.17 ,(%) تریپتوفان

 Threonine (%)  0.53 ,ترئونین

گرم کیلو در واالن اکی میلی) جیره الکترولیتی تعادل ), Diet electrolyte balance (mEq /kg) 242 

-)ترانس رتینال Aیتامینو یالملل ینواحد ب هزار 12: یلوگرم از جیره غذاییکهر در ها تامین شده توسط مکمل یها و مواد معدنیتامینو یرمقاد†

)منادیون  3Kیتامینگرم ومیلی 5/3 )توکوفرول استات(، Eیتامینگرم ومیلی 25، )کوله کلسیفرول( 3Dیتامینو یالملل ینواحد بهزار  5، استات(

 6B ،2یتامینگرم ومیلی 5B ،5/4یتامینگرم ومیلی 3B ،35یتامینگرم ومیلی 2B ،1/1یتامینگرم ومیلی 1B ،6/6یتامینگرم ومیلی 2/2 سولفات(،بی

 گرممیلی 90منگنز  ید،کلرا ینگرم کولمیلی 100یوتین، گرم بیلیم 023/0، )سیانوکوباالمین( 12Bیتامینگرم ویلیم 9B ،023/0یتامینگرم ومیلی

)یدید پتاسیم(  گرممیلی 7/1ید، )سولفات مس( گرممیلی 11، مس )سولفات آهن( گرممیلی 55، آهن )اکسید روی( گرممیلی 90ی، رو)سولفات منگنز(

 .)سلنیت سدیم( گرممیلی 4/0یوم سلنو 
aProvided per kg of diet: vitamin A (trans retinyl acetate), 12000 IU; vitamin D3 (cholecalciferol), 5000 IU; vitamin E (all-rac-

tocopherol acetate), 25 mg; vitamin K3 (bisulfate menadione complex), 2.2 mg; B1, 2.2 mg; vitamin B2, 6.6 mg; vitamin B3, 1.1 mg; 

vitamin B5, 35 mg; vitamin B6, 4.5 mg; vitamin B9, 2 mg; vitamin B12 (cyanocobalamin), 0.023 mg; Biotin, 0.023 mg, choline chloride, 

100 mg; manganese (MnSO4·H2O), 90 mg; zinc (ZnO), 90 mg; iron (FeSO4·H2O), 55 mg; copper (CuSO4·5H2O), 11 mg; iodine 

(KI), 1.7 mg; selenium (Na2SeO3), 0.4 mg. 
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هفته به  5هفتگی به مدت  58از سن های آزمایشی جیره

دسترسی ها به آب و غذا های تخمگذار تغذیه شد. مرغمرغ

توزیع عصر  دو وعده غذایی صبح وو دان  آزاد داشتند

ساعت روشنایی در طول  16برنامه نوری شامل  شد.

صفات عملکردی شامل درصد تولید  دوره آزمایشی بود.

مرغ، خوراک مصرفی روزانه و ضریب مرغ، وزن تخمتخم

تبدیل غذایی بطور روزانه رکوردگیری و در پایان هر دو 

ها مرغ( صفات کیفی تخمروز دوم 21روز اول و  14دوره )

 گیری شدند.اندازه

 مرغ گیری عملکرد و کیفیت تخماندازه

مرغ و تلفات به صورت روزانه رکوردگیری تولید تخم

شدند. مصرف خوراک در پایان هر هفته از تفاضل خوراک 

شده و خوراک باقیمانده اندازه گیری و برای کل توزیع 

-درصد تولید و وزن تخمدوره محاسبه گردید. با توجّه به 

مرغ محاسبه و با در نظر گرفتن ای تخمها، تولید تودهمرغ

بر  و تلفات میزان خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی

تعیین گردید. جهت بررسی  اساس روز مرغ محاسبه و

مرغ، در پایان هفته سوم و صفات مربوط به کیفیت تخم

از هر تیمار  مرغ بصورت تصادفیعدد تخم 12پنجم، تعداد 

گیری طول و آزمایشی انتخاب و نمونه برداری شد. اندازه

ها و ضخامت پوسته با استفاده از کولیس -مرغعرض تخم

متر( صورت گرفت. بعد از میلی 001/0دیجیتال )با دقت 

خشک کردن و جدا کردن غشاهای پوسته، ضخامت 

 پوسته با استفاده از میکرومتر و از سه نقطه میانی و دو

گیری رنگ زرده و عدد تعیین گردید. اندازه مرغانتهای تخم

 Egg Multi Tester (EMT- 5200)با استفاده از دستگاه  هاو

صورت گرفت. عدد هاو شاخصی است ساخت کشور ژاپن 

مرغ از طریق رابطه که در آن ارتفاع سفیده برای وزن تخم

ها مرغشود برای هر یک از تخمتصحیح لگاریتمی می 1

ارتفاع سفیده غلیظ بر  Hدر این رابطه . محاسبه گردید

 (1رابطه ) .(1937هاو، ) متر استحسب میلی

 عدد هاو =10log×100(H+1/7-7/57×()وزن تخم مرغ37/0)

استفاده  2مرغ از رابطه برای محاسبه وزن مخصوص تخم

 (.1991)کوتس و ویلسون،  شد

ESG     (2رابطه ) = (𝐸𝑊 [0.968 × (EW− SW) + (0.4921 × SW)]⁄ 

مرغ، = برآورد وزن مخصووووص تخم ESGدر این رابطه 

EW= مرغ و وزن تخمSW = مرغ است.وزن پوسته تخم 

شاخص زرده از طریق نسبت ارتفاع زرده به عرض زرده 

مرغ و شاخص محاسبه شد. برای محاسبه سطح تخم

 3پوسته )وزن پوسته در واحد سطح( به ترتیب از روابط 

 (.1991 )کوتس و ویلسون استفاده شد 4و 

 (3رابطه )
 مرغ= سطح پوسته تخم9782/3 ×)وزن تخم مرغ( 7056/0

 (4) رابطه

 )سطح پوسته/وزن پوسته( = شاخص پوسته ×100 

متر مرغ بر حسب سانتیسطح پوسته تخم 3در رابطه 

وزن  4مرغ بر حسب گرم است. در رابطه مربع، وزن تخم

-پوسته بر حسب سانتیگرم، سطح پوسته بر حسب میلی

-گرم در سانتیمتر مربع و شاخص پوسته بر حسب میلی

های شکسته، ترک دار، سوراخ مرغتخم باشد.متر مربع می

های شکسته برای هریک و پوسته نازک به عنوان تخم مرغ

 از واحدهای آزمایشی رکورد گیری شد.

 زرده  های خونی وبرداری و آنالیز متابولیتنمونه

های خونی در پایان دوره گیری متابولیتاندازهبرای 

خونگیری از ورید مرغ انتخاب و  2از هر تکرار  آزمایشی

-نمونه .های استریل انجام شدسرنگی ها به وسیلهآن بال

 EDTAهای حاوی ماده ضد انعقاد های خونی درون لوله

ریخته شده و به آزمایشگاه منتقل شد و بالفاصله 

 1500پالسمای خون با استفاده از سانتریفوژ با سرعت 

درجه  25دقیقه در دمای  15دور در دقیقه و به مدت 

گراد جدا و به داخل میکروتیوب ریخته و در فریزر سانتی

گیری گراد تا زمان اندازهدرجه سانتی -20در دمای

گیری برای اندازه نظر نگهداری شدند. پارامترهای مورد

و  گلیسریدهای خونی شامل کلسترول و تریفراسنجه

های کبدی آسپارتات ها با چگالی باال و آنزیملیپوپروتئین

فریز  هایآمینو ترانسفراز و آالنین آمینو ترانسفراز نمونه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز شده به 

با استفاده از  مورد نظر هایفراسنجهو انتقال داده شد 



 1396سال /3شماره  27هاي علوم دامی/ جلد شریه پژوهشن      و ....                                                                                ی، نعمتيمحمد     92

تجاری تشخیص کمی )پارس آزمون( به کمک دستگاه  کیت

گیری شد. در پایان اندازه 300مدل آلیسون اتوآناالیزر 

-کیفی تخمهایفراسنجهگیری دوره آزمایشی بعد از اندازه

مرغ در داخل بشر تخم چهاری جدا شده از هامرغ، زرده

تعداد سه نمونه تهیه شده  با هم مخلوط کرده و با بهمزن

های مورد نظر تا زمان اندازه گیری فراسنجهاز هر تیمار 

گراد نگهداری شد. برای تعیین درجه سانتی -20دمای  در

میزان کلسترول زرده تخم مرغ مقدار یک گرم زرده با 

مخلوط و به  1به  2متانول با نسبت حجمی -کلروفرم

( عصاره زرده جدا گردید 1957اران )روش فولک و همک

و برای تعیین میزان کلسترول عصاره زرده از روش 

 شد. میزان کلسترول ستفاده( ا1953زالکیس و همکاران )

تجاری شرکت  گلیسرید زرده با استفاده از کیتکل و تری

 300پارس آزمون توسط دستگاه اتوآناالیزر مدل آلیسون 

 .تعیین شد

 تجزیه آماری

های بیوشیمیایی خون بدست آمده برای فراسنجههای داده

 GLM گلیسرید زرده با استفاده از رویهو کلسترول و تری

و در قالب طرح کامال  9نسخه  SASنرم افزار آماری 

تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه 

تیمارهای آزمایشی با استفاده از آزمون چند  میانگین

درصد انجام پذیرفت  5ای دانکن در سطح آماری دامنه

مدل آماری طرح بصورت (. 2009ویرایش  SAS)نرم افزار 

 است:  5رابطه 

 ij+ei=µ+TijY                                             (  5رابطه ) 

= µمشاهدات صفات مورد مطالعه، = ijYکه در رابطه فوق:  

اثر خطای =ijeاثر جیره آزمایشی، =iTمیانگین جمعیت، 

 آزمایشی می باشد.

-ها از آزمون شاپیروبرای آزمون نرمال بودن داده

هایی استفاده شد. برای ایجاد یکنواختی واریانس دادهویلک

که بصورت درصد بودند از قبیل درصد پوسته، سفیده و 

مرغ قبل از تجزیه آماری تبدیل داده از نوع زرده تخم

های آرکسینوس ریشه دوم بر روی آنها انجام شد. داده

مرغ با آمده برای عملکرد و خصوصیات کیفی تخمبدست 

استفاده از طرح آزمایشی رکوردهای تکرار شونده در 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا اختالف بین زمان

روزه نیز در تجزیه آماری وارد  14روزه و  21دوره 

 گردد. مدل آماری طرح بصورت زیر است. 
Yijkm=µ + Ti + Wj + TWij + Øk (ji) + Eijkm 

= اثر تیمار  iT= میانگین جمعیت،  µدر این مدل آماری 

= اثر متقابل تیمار و دوره، ijTW= اثر دوره، jWآزمایشی، 

k(ji)Ø اثر تصادفی حیوان آشیان شده در هر تیمار و =   

ijkmE  باشد.= اثر اشتباه آزمایشی می   

 

 نتایج و بحث

و پوسته  گرچکگیاه اسانس مخلوط اثرات سطوح مختلف 

 58-63از سن  گذارهای تخمبر عملکرد مرغ بادام هندی

 نشان داده شده است. 2در جدول  (کل دوره)هفتگی 
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 هفتگی 63الی58گذار در سنهای تخماثرات اسانس ترکیبی پوسته بادام هندی و دانه گرچک برعملکرد مرغ -2جدول 
Table 2- Effects of blend essential oil of Cashew nut shell and castor on laying hen performance at 58 to 63 age of 

week 

 

های آزمایشیگروه  

Experimental groups  

 وزن تخم مرغ

 )گرم(
Egg weight 

(gr) 

 تولید تخم مرغ

(٪) )روز مرغ(  
Egg 

production 

(Hen day) (%) 

ای تولید توده

)گرم( تخم  
Egg mass 

 (gr) 

 خوراک صرفم

 )گرم(
Feed intake 

 (gr) 

 غذایی ضریب تبدیل
Feed 

conversion ratio 

 شاهد

Control 

61.21 83.33 51.02 111.55 2.19 

کیلوگرم در گرم 75/0اسانس  
Essential oil 0.75 (gr/kg) 

62.59 84.74 52.47 111.64 2.15 

گرم در کیلوگرم5/1اسانس  

Essential oil 1.5 (gr/kg) 

61.52 83.55 50.97 111.76 2.20 

گرم در کیلوگرم 25/2اسانس   

Essential oil 2.25 (gr/kg) 

63.02 83.13 53.35 111.43 2.09 

SEM 0.634 1.690 0.538 0.115 0.063 

P value 0.193 0.921 0.356 0.265 0.597 
aاند دارای اختالف معنی داری هستند هایی که در هر ستون با حروف متفاوت عالمتگذاری شدهمیانگین(05/0≤P.) 

aMeans within a row with different superscripts are significantly different (P ≤ 0.05). 

 

دار نبود جیره غذایی معنی -اثر دوره و اثر متقابل دوره 

مختلف استفاده از سطوح  در نتیجه اعداد آن گزارش نشد.

گرم در کیلوگرم  25/2تا سطح  اسنشیال اسانس گیاهی

صفات  داری بردرمقایسه با گروه شاهد اثر معنی

وزن توده وزن تخم مرغ، درصد تولید تخم مرغ،  عملکردی

-مرغ و ضریب تبدیل غذایی در ، مصرف خوراکتخم مرغ

وزن  نبیشتریولی از لحاظ عددی  گذار نداشتهای تخم

در گروه دریافت  ییو کمترین ضریب تبدیل غذا تخم مرغ

گرم در  25/2گیاهی ) بیشترین سطح اسانس کننده

( 2009بوزکورت و همکاران ) مشاهده شد. (کیلوگرم

گزارش کردند که استفاده از یک ترکیب تجاری از مخلوط 

، مورد سبز، برگ بو، مریم گلی، پونه کوهیاسانس  6

گرم در کیلوگرم میلی 48و  24به میزان  و مرکباترازیانه 

صفات داری بر گذار اثر معنیهای تخممرغغذایی در جیره 

درصد تولید تخم مرغ، وزن بدن و وزن عملکردی شامل 

. که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد تخم مرغ نداشت

و کیفیت تخم ذار گتخم هایمرغتالش برای بهبود عملکرد 

 "خصوصاهای معمولی از طریق افزودنیمرغ 

های جوجه ها در مقایسه باها و پربیوتیکیکتوفیتوبی

افزودن اسانس  (.2010 استاینر) است متناقضگوشتی 

-ی غذایی جوجهدر جیره و پوسته بادام هندی گرچک گیاه

موجب گرم در کیلوگرم  2و  5/1به میزان های گوشتی 

 )موراکامی و همکاران شدافزایش وزن و بازده خوراک 

( 2012( بطوریکه در مطالعه بس و همکاران )2014

موجب  اسنشیال از مکمل گرم در کیلوگرم 5/1استفاده از 

های گوشتی بهبود وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه

با کاهش  اسانس احتماالشد. فعالیت ضد میکروبی 

های مضر دستگاه گوارش پرنده موجب بهبود میکروب

ین به ا که( 2003شود )کوبو و همکاران عملکرد پرنده می

 نوبه خود موجب بهبود ضخامت دیواره روده شده و

دهد )کواتز و همکاران ساختار فیزیکی روده را تغییر می

 دبیانگر بهبومتفاوت است، برخی نتایج تحقیقات (. 2010

، 2008و همکاران بولوکباشی  ،2006 )کابوک و همکاران

 (2012 ، بوزگورت و همکاران2011همکاران  اوزوک و 

بنری و -فلوری) پذیریثیر عدم تأ برخی دیگر بیانگر

 (2010، 2009 و همکاران بولوکباشی، 2005 همکاران

-بواسطه افزودن اسانس گیاهی میگذار مرغ تخم عملکرد

نتایج متناقض مبنی بر پاسخ موثر اسانس گیاهی بر باشد. 
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 )کابوک و همکاران ای و مسنگذار قهوههای تخممرغ

بیانگر این است که سن و سویه مرغ ممکن است  (2006

البته شکل استفاده  ثیر قرار دهد.اسانس را تحت تأ اثرات

از افزودنی فیتوژنتیک و اسانس ها به شکل پودر و یا 

بوده اسانس کپسوله شده بر نتایج اثر گذاری آنها موثر 

( با افزودن مخلوط 2015است. بطوریکه حافظ و همکاران )

میلی گرم در کیلوگرم  150پودر نعناع و رازیانه به میزان 

و اسانس پوشش دار )کارواکول، تیمول و لیمونن( به 

میلی گرم در کیلوگرم به جیره غذایی نشان  100میزان 

دادند پودر گیاهی تاثیر بر عملکرد نداشت اما اسانس 

هضم مواد مغذی بهبود عملکرد و قابلیت  پوشش دار سبب

اسانس  یدلیل عدم تاثیر پذیر در جوجه های گوشتی شد.

 در مرغ تخمگذار شاید به خاطر جذب سریع یا متابولیسم

ین نهمچافزودنی ها به محض ورود به دئودنوم باشد. 

( نشان دادند که 2005بوتسوگلو و همکاران )

-استانداردهای زیست محیطی ممکن است در پاسخ مرغ

گذار به استفاده از افزودنی سیر در جیره غذایی های تخم

های سالم ها توضیح دادند که مرغها نقش ایفا کند. آنآن

که تغذیه مناسبی دارند زمانی که در جایگاه تمیز و شرایط 

گیرند ای مناسب قرار میتراکم گلهضدعفونی شده و با

های افزاینده عملکرد و رشد پاسخ ممکن است به افزودنی

هده هند. این امر تا حدودی ممکن است دلیل تغییرات مشاند

در کل ماهیت ترکیبات شده در نتایج آزمایشات باشد. 

ها و عصاره های گیاهی با همدیگر موجود در اسانس

باشد برخی از آنها مصرف خوراک و ضریب متفاوت می

تبدیل غذایی را تحت تاثیر قرار داده اما برخی دیگر از آنها 

اثر مثبت بر وزن بدن،  لیرا تغییر نداده و این صفات

سیستم ایمنی، کیفیت فراورده مرغی از لحاظ پایداری 

)واالس و  اکسیداتیو و میزان لیپید و کلسترول دارد

پوسته بادام هندی و اسانس بنابراین . (2010 همکاران

بدلیل عدم برخورداری از ترکیبات فعال احتماال گرچک 

در  دارمعنی سبب تغییرنسته نتواخوراک مصرفی  محرک

   .شودی خوراک مصرف

نشیال بر اس تأثیر سطوح مختلف اسانس گیاهی 3جدول 

 وزن، ضخامتمرتبط با کیفیت تخم مرغ از قبیل ت صفا

و وزن مخصوص تخم سطح و شاخص پوسته پوسته، 

های شکسته در کل دوره آزمایشی مرغ و درصد تخم مرغ

جیره غذایی  -اثر متقابل دورهاثر دوره و  دهد.را نشان می

ضخامت، دار نبود در نتیجه اعداد آن گزارش نشد. معنی

 های شکسته بهسطح، شاخص پوسته و درصد تخم مرغ

داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار طور معنی

 25/2سطح در نگرفتند اما از نظر عددی اسانس گیاهی 

( =07/0P)ضخامت پوسته موجب افزایش گرم در کیلوگرم 

زارش گ( 1383وزن تخم مرغ شد. نوبخت و همکاران )و 

-کردند که پودر و عصاره آویشن شیرازی اثرات معنی

داری بر صفات کیفی تخم مرغ از جمله وزن و ضخامت 

گذار نداشت که با نتایج آزمایش های تخمته تخم مرغسپو

آرایی و حاضر مطابقت دارد. همچنین در بررسی چهره

درصد مکمل  15/0و  1/0، 05/0( افزودن 1390)همکاران 

های آویشن و سیر( اثر گیاهی بیوهربال )حاوی اسانس

های داری بر وزن و ضخامت پوسته تخم مرغ مرغمعنی

ی آزمایشی افزودن اسانس گذار نداشت. در کل دورهتخم

گرم در کیلوگرم تنها موجب بهبود  5/1گیاهی به میزان 

گذار در مقایسه با های تخمغمرغ مروزن مخصوص تخم

(. وزن مخصوص تخم مرغ یکی P<05/0گروه شاهد شد )

های غیر مستقیم در بررسی کیفیت پوسته تخم از روش

ترین عامل موثر بر آن وزن پوسته باشد و عمدهمرغ می

در این آزمایش با افزودن اسانس، ضخامت  .باشدمی

باال بودن  (.=07/0Pپوسته تمایل به معنی داری نشان داد )

وزن مخصوص تخم مرغ در اغلب موارد نشان دهنده باال 

بهبود وزن  .باشدبودن وزن پوسته و ضخیم بودن آن می

ها در استفاده از گیاهان دارویی مخصوص تخم مرغ

تواند ناشی از اثرات مفید این نسبت به گروه شاهد می

 های گوارشی مختلفگیاهان از قبیل افزایش ترشح آنزیم

شناسی روده در جذب مواد ریختو نیز بهبود وضعیت 

باشد که با جذب باالی آن مقادیر بیشتری  مغذی مختلف

 (.2003 لی و همکاران کند )نیز در پوسته رسوب می



 95                                                             مرغ کیفیت تخم هاي خونی  وتأثیر اسانس ترکیبی پوسته بادام هندي و دانه کرچک بر عملکرد، فراسنجه

اثرات سطوح مختلف اسانس گیاهی اسنشیال بر صفات 

کیفی تخم مرغ شامل طول، عرض، شاخص شکل، ارتفاع 

سفیده، واحد هاو، شاخص زرده و رنگ زرده تخم مرغ در 

نشان داده شده است. اثر دوره و اثر متقابل  4جدول 

دار نبود در نتیجه اعداد آن غذایی معنیجیره -دوره

گزارش نشد. افزودن سطوح مختلف اسانس گیاهی به 

گذار در کل دوره آزمایشی اثر های تخمجیره غذایی مرغ

عددی  داری بر این پارامترها نداشت اما از نظرمعنی

 موجب افزایش ارتفاع سفیده و واحد هاو تخم مرغ شد.

(، 2010استفاده از اسانس ترنج )بولوکباشی و همکاران 

چای  (، برگ2005پنری و همکاران -پونه کوهی )فلورو

(، آویشن، پونه کوهی، 2010سبز )عبدو و همکاران 

و  (2008 رادوان و همکاران)رزماری یا پودر زردچوبه 

اثر  (2010همکاران  قاسمی و)ن و سیر مخلوط آویش

 هگذار نداشتهای تخمداری بر واحد هاو تخم مرغ مرغمعنی

از  یدهسف یفیتک دارد. مشابهتکه با نتایج مطالعه حاضر 

و وزن  یدهارتفاع سف یریاندازه گ یقاز طر، نظر واحد هاو

نشان دهنده کیفیت سفیده و  شودیتخم مرغ محاسبه م

و هر چه قوام و استحکام سفیده بیشتر  باشدتخم مرغ می

تواند حاکی از باشد واحد هاو نیز باالتر خواهد بود و می

 در سفیده باشد. حضور کافی پروتئین و سایر مواد مغذی

با  پوسته بادام هندیترکیبات فعال از کاردنول و کاردول 

در برابر  ی و حفاظت سلولهای اویدوکتآنتی اکسیدان اثر

تواند می (2012 ارکو و همکارانت)های آزاد حمله رادیکال

 .نقش موثری بر ترشح آلبومین داشته باشد

  

 

 گذاراثرات اسانس  ترکیبی پوسته بادام هندی و دانه گرچک بر صفات کیفی پوسته تخم مرغ در مرغ تخم -3جدول 
Table 3- Effects of blend essential oil of Cashew nut shell and castor on egg shell quality traits in laying hens 

 

 

های آزمایشیگروه  

Experimental groups 

 وزن پوسته

Eggshell 

weight 

(gr) 

 سطح پوسته

Eggshell 

surface 

(cm2) 

ضخامت 

پوسته  
Eggshell 

thickness 

(mm) 

شاخص 

 پوسته
Eggshell 

index 

(gr/cm2) 

درصد تخم 

های مرغ

 شکسته

Egg losses 

(%) 

 وزن مخصوص

Egg specific 

gravity 

(gr/cm3) 

 شاهد

Control 
5.51 72.52 0.40 0.757 3.1 1.0803b 

 در گرم 75/0اسانس

 کیلوگرم
Essential oil 0.75 

(gr/kg) 

5.54 73.66 0.42 0.753 4.0 1.0820a 

گرم در کیلوگرم5/1اسانس  

Essential oil 1.5 (gr/kg) 
5.63 72.77 0.41 0.792 1.4 1.0838a 

گرم در  25/2اسانس 

 کیلوگرم

Essential oil 2.25 

(gr/kg) 

5.82 74.02 0.42 0.793 2.4 1.0830a 

SEM 0.122 0.529 0.004 0.015 0.696 0.0007 

P value 0.329 0.197 0.070 0.173 0.103 0.028 
aاند دارای اختالف معنی داری هستند هایی که در هر ستون با حروف متفاوت عالمتگذاری شدهمیانگین(05/0≤P.) 

aMeans within a row with different superscripts are significantly different (P ≤ 0.05). 
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 یهفتگ 58-63سن درتخم مرغ  یفیصفات ک براسانس ترکیبی پوسته بادام هندی و دانه گرچک  اثرات -4جدول 

Table 4- Effects of blend essential oil of Cashew nut shell and castor on egg quality in laying hens at 58 to 63 age 

of week 
 

 

آزمایشیهای گروه  

Experimental groups  

طول تخم 

 مرغ  

Egg 

length 

(mm) 

عرض تخم 

 مرغ

Egg width 

(mm) 

شاخص 

 شکل

Shape 

index 

 ارتفاع 

 سفیده

Albumen 

height 

 واحد هاو

Hugh 

unit 

 رنگ زرده

Yolk colour 

شاخص 

 زرده

Yolk 

index 

 شاهد

Control 
58.55 43.53 74.37 6.38 79.1 6.57 0.72 

 در گرم 75/0اسانس

 کیلوگرم
Essential oil 0.75 

(gr/kg) 

59.30 43.53 73.40 6.51 79.4 6.13 0.67 

گرم در کیلوگرم5/1اسانس  

Essential oil 1.5 (gr/kg) 
59.32 43.01 72.15 6.56 80.2 6.15 0.68 

گرم در  25/2اسانس 

 کیلوگرم

Essential oil 2.25 

(gr/kg) 

59.06 43.64 73.90 6.72 80.88 5.91 0.73 

SEM 0.430 0.286 0.424 0.143 0.961 0.243 0.019 

P value 0.57 0.44 0.45 0.45 0.59 0.32 0.30 
aاند دارای اختالف معنی داری هستند هایی که در هر ستون با حروف متفاوت عالمتگذاری شدهمیانگین(05/0≤P.) 

aMeans within a row with different superscripts are significantly different (P ≤ 0.05). 
 

بر  گیاهینتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف اسانس 

 5گذار در جدول های خونی مرغ تخمبرخی متابولیت

سطوح  در این آزمایش افزودن شده است. نشان داده

اسانس گیاهی به جیره غذایی سبب کاهش میزان  مختلف

 گذار شدهای تخممرغ پالسمای خونکلسترول کل 

(05/0P<ولی اثر معنی )های داری بر سایر متابولیت

با افزایش سطح اسانس گذار نداشت. های تخمخونی مرغ

خون  پالسمایمیزان کلسترول  ،تجاری در جیره غذایی

نشان داری تفاوت معنیدر بین سطوح مختلف اسانس 

 و میزان کلسترول تنها از نظر عددی کاهش یافت. نداد

 گزارش کردند که غلظت( 2008) و همکاران بولوکباشی

اسانس  گنجاندن با خون سرم گلیسریدو تری کلسترول

گرم در  2/0به میزان  گلی مریم و رزماری آویشن،

 روی اما یافت کاهش گذارتخممرغ  جیرهدر  کیلوگرم

-اثر معنی مرغ تخم زرده گلیسریدتری و غلظت کلسترول

 یبر اساس مطالعات انجام شده توسط کاس نداشت. داری

و بتا  یمولکارواکرول، ت یحاو یره( ج1995و همکاران )

سبب کاهش مقدار  یدلگهورن سف یهادر خروس یونون

و  یکادر مقابل سار .شودیکلسترول سرم خون م

 یگوشت یهاجوجه یعه بر رومطال با (2005همکاران )

گرم در  1به میزان  یشناز مصرف آو یداریاثر معن

بر مقدار کلسترول کارواکرول(  و کیلوگرم )حاوی تیمول

ترکیبی  ازنشیال. اسانس تجاری پالسما مشاهده نکردند

 و پوسته بادام هندی است. گرچک روغن گیاهی 2از 

کاردنول و کاردول از ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در 

 عمل سازوکار (.2005بیر )پوسته بادام هندی هستند 

-و لیپوپروتئین لیپیدها کاهش در اکسیدانی ترکیبات آنتی

 تبدیل افزایش و بیوسنتز کلسترول مهار ازطریق ها،

فعالیت  افزایش همچنین صفراوی، به اسیدهای کلسترول

. (2004 )سنانایاک و همکاران است 1 لیپاز لیپوپروتئین

دهنده  تشکیل اجزای از که غلظت کلسترول ترتیب این به

 سنتز دنبال آن به و یابدمی کاهش است هالیپوپروتئین
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 شدن فعال با همچنین .یابدمی کاهش نیز هالیپوپروتئین

 و یافته افزایش هالیپوپروتئین لیپاز، تجزیه لیپوپروتئین

 .(2004سنانایاک و همکاران )یابد می آن کاهش غلظت

ترکیبات فعال اسانس، آناکاردیک، احتماال بنابراین 

 روده از کلسترول کاهش جذب باعثکاردول و کاردانول، 

 طریق از دفع و صفراوی اسید با تشکیل پیوند واسطه به

در  اسنشیال استفاده از اسانس گیاهی شود.مدفوع می

-یداری بر میزان ترگذار اثر معنیهای تخمجیره مرغ

گذار نداشت و تنها از نظر های تخمگلیسرید سرم مرغ

( 1391و همکاران ) نوبخت. آن شدکاهش سبب عددی 

مرزه،  انگیاهمخلوط درصد  2نشان دادند که استفاده از 

گذار اثر های تخمدر جیره غذایی مرغ نعناع و آویشن

گلیسرید سرم خون نداشت و داری بر میزان تریمعنی

ها را کاهش داده است که با تنها از نظر عددی مقدار آن

 و دمیرهمچنین  دارد. مشابهتنتایج مطالعه حاضر 

 گیاه چند پودر تأثیر ایمطالعه ( در2003) همکاران

 مقادیر بر را( کوهی پونه و آویشن دارچین سیر،) دارویی

 و قراردادند مطالعه مورد های گوشتیجوجه هماتولوژی

-معنی تأثیر توانندنمی هااین عصاره که کردند گزارش

 هایجوجه پالسما سرم گلیسریدغلظت تری بر داری

  .باشند داشته گوشتی

هنگام استفاده از یک افزودنی جدید در جیره غذایی 

های حیوان الزم است تأثیر آن ماده غذایی بر شاخص

این آزمایش سطح  بیوشیمیایی خون تعیین شود. در

ات آمینو ترانسفراز و آالنین تهای کبدی آسپارآنزیم

های تغذیه شده با سطوح مختلف آمینو ترانسفراز در مرغ

-در مقایسه با گروه شاهد معنی اسنشیال اسانس گیاهی

 ( نشان دادند که سطح 2011نشد. جانگ و همکاران )دار 

وآالنین ( ASTهای آسپارات آمینو ترانسفراز )آنزیم

های تغذیه شده با ( سرم مرغALTترانسفراز ) آمینو

داری با مواد آنتی اکسیدانی )اسیدگالیک( تفاوت معنی

نداشت که با نتایج بدست آمده از مطالعه  گروه شاهد

ها بیانگر حاضر موافق است. میزان فعالیت این آنزیم

وضعیت کارکردی کبد است. بطوریکه افزایش فعالیت 

های کبدی است. های کبدی نشان از آسیب سلولآنزیم

 فزودنیهای مورد اشاره تحت تأثیر امیزان فعالیت آنزیم

مورد مطالعه قرار نگرفت که این داللت بر این دارد که آن 

 گذار ندارد.اثر منفی بر کارکرد بیوشیمیایی مرغ تخم

 

 هفتگی 63گذار در سن های تخمهای خونی مرغبر فراسنجهپوسته بادام هندی و دانه گرچک اثرات اسانس ترکیبی  -5جدول 
Table 5- Effects of blend essential oil of Cashew nut shell and castor on blood parameters in laying hens at 63 age 

of week 
 

های آزمایشیگروه  

Experimental groups 

 کلسترول

Cholesterol (mg/dl) 

 تری گلیسرید

Triglyceride (mg/dl) 
HDL (mg/dl) AST (u/l) ALT (u/l) 

 شاهد

Control 
211.33a 1333.7 5.00 216.67 22.00 

کیلوگرم در گرم 75/0اسانس  
Essential oil 0.75 (gr/kg) 

177.67b 1125.3 13.33 163.33 13.00 

گرم در کیلوگرم5/1اسانس  

Essential oil 1.5 (gr/kg) 
123.00b 1608.3 10.00 185.67 8.33 

گرم در کیلوگرم 25/2اسانس   

Essential oil 2.25 (gr/kg) 
103.00b 1374.7 10.00 205.67 10.00 

SEM 20.928 567.672 3.004 17.162 5.644 

P value 0.02 0.50 0.33 0.20 0.38 
aاند دارای اختالف معنی داری هستند هایی که در هر ستون با حروف متفاوت عالمتگذاری شدهمیانگین(05/0≤P.) 

aMeans within a row with different superscripts are significantly different (P ≤ 0.05). 
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 گلیسرید زرده تخم مرغبر کلسترول و تریپوسته بادام هندی و دانه گرچک اثرات اسانس مخلوط  -6جدول 
Table 6- Effects of blend essential oil of Cashew nut shell and castor on egg yolk Cholesterol and Triglyceride in 

laying hens 
 

های آزمایشیگروه  

Experimental groups 

 زرده کلسترول
yolk Cholesterol 

(mg/gr) 

زرده تری گلیسرید  

Yolk Triglyceride 

(mg/gr) 

 تخم مرغ کلسترول
Egg Cholesterol 

(mg/egg) 

تخم مرغ تری گلیسرید  

Egg Triglyceride 

(mg/egg) 
 شاهد

Control 
19.7 153.0 347.7 2679.5 

کیلوگرم در گرم 75/0اسانس  
Essential oil 0.75 (gr/kg) 

17.7 175.0 322.0 3147.0 

گرم در کیلوگرم5/1اسانس  

Essential oil 1.5 (gr/kg) 
19.2 188.5 347.7 3400.5 

گرم در کیلوگرم 25/2اسانس   

Essential oil 2.25 (gr/kg) 
16.7 169.0 299.5 2994.3 

SEM 1.36 15.81 21.82 276.17 

P value 0.42 0.48 0.37 0.35 
aاند دارای اختالف معنی داری هستند هایی که در هر ستون با حروف متفاوت عالمتگذاری شدهمیانگین(05/0≤P.) 

aMeans within a row with different superscripts are significantly different (P ≤ 0.05). 

 

نتایج مربوط به تأثیر سطوح مختلف اسانس گیاهی 

و تری گلیسرید زرده تخم مرغ اسنشیال بر کلسترول 

داده شده است. در  نشان 6در جدول گذار های تخممرغ

مطالعه حاضر افزودن اسانس تجاری به جیره غذایی به 

داری گرم در کیلوگرم اثر معنی 25/2و  5/1، 75/0میزان 

کلسترول کل و تری گلیسرید زرده تخم مرغ  بر میزان

گذار نداشت اما از نظر عددی در مقایسه با های تخممرغ

در مطالعه گروه شاهد مقدار کلسترول کاهش نشان داد. 

 یاهیاسانس گ استفاده از( 2008)و همکاران  بولوکباشی

 در گرم 2/0 میزان به یرزمار وی گل یممر یشن،آو

کاهش  رغمعلیگذار های تخمجیره غذایی مرغکیلوگرم 

 میزان آنها را خونو کلسترول سرم  یسریدگل یغلظت تر

-کبد منبع اصلی چربی نکرد. ییریدر زرده تخم مرغ تغ

تخم مرغ است. اگرچه بیشتر های موجود در زرده 

کلسترول موجود در زرده در کبد ساخته و به شکل لیپو

پروتئین به وسیله خون منتقل شده و به داخل فولیکول

شود اما غلظت کلسترول های رشد کرده ترشح می

ل زرده ندارد پالسما ارتباط نزدیکی با مقدار کلسترو

  (.1971)بارتوو و همکاران 

گرم در کیلوگرم  25/2 نتایج آزمایش نشان داد افزودن

به و دانه گرچک  بادام هندی پوست ترکیبی اسانس از

سبب در اواخر دوره تولید مرغ تخمگذار جیره غذایی 

تاثیری بر عملکرد و کاهش میزان کلسترول خون شد اما 

گردد مطالعات میپیشنهاد  .کیفیت تخم مرغ آنها نداشت

 گیرد.ر انجام تبیش
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Introduction: Todays, use of antibiotics as growth-promoting in poultry production has been 

restricted in some countries because of antibiotic resistance and antibiotic residue problem. Therefore, 

tendency to search alternative components for antibiotics such as natural phytogenic additives was 

increasing. Spices and essential oils and extracts derived from herbs are receiving much attention as 

feed additive in poultry nutrition over the past decade (Steiner et al, 2010). Commercial feed additive 

as named Essential is a mixture of herbal essential oil derived from castor oil (Ricinus Communis) 

and cashew nut shell liquid. Ricin oleic acid is the main and active molecule in the castor oil and has 

been shown to have anti-inflammatory (Vieira etal, 2001) and antimicrobial actions (Novak etal, 

1961). The shell of the cashew nut (Anacardium occidentale L.) is known as “cashew nut shell liquid” 

and constitutes nearly 25% of the total weight of the nut. This oil is mainly composed of anacardic 

acid (3-n-pentadecylsalicylic acid), cardanol (3-n-pentadecylphenol), cardol (5-

npentadecylresorcinol), and methylcardol (2-methyl-5-npentadecylresorcinol) (Orwa etal, 2009). 

Murakami et al., (2014) showed that the addition of essential oil derived from castor oil (Ricinus 

Communis) and cashew nut shell liquid in broiler diet at the level of 1.5 and 2 gr/kg was effective in 

improvement of body weight gain and feed conversion rate compared to the control diet. The cashew 

coat and castor grain has antioxidant and antimicrobial effects and it can be useful in hens’ nutrition. 

This experiment was conducted to study the effect of a mixture of essential oil of castor and cashew 

nut shell on performance, egg quality, and blood and egg yolk parameters in commercial laying hen.  

Material and methods: One hundred and twenty eight 58-wk-old LSL laying hens were allotted into 

4 dietary treatments in a completely randomized design. Each treatment has 4 replicate pens with 8 

birds per pen. Birds were fed the following experimental diets for 5 weeks: 1) control diet (C); 2) C 

plus 0.75 g/kg an essential oil mixture of castor and cashew nut shell (EOM); 3) C plus 1.5 g/kg 

EOM; and 4) C plus 2.25 g/kg EOM. The performance of hens and egg quality characteristics were 

determined at 61 and 63 wk of age. For egg quality measurement, 12 eggs from each treatment were 

used after being weighed, Egg width and length and shell thickness was assessed by Using a Vernier 

caliper. HU and albumen height for each egg was measured with Egg Multi Tester (EMT- 5200) 

using the following equation (Haugh, 1937): Haugh unit = 100 log (height of the albumen - 1.7egg 

weight0.37 + 7.6).  

Shell thickness of broken eggs was calculated as the mean of 3 measurements taken at the broad end, 

middle, and narrow end. The yolks of the four eggs were mixed together and frozen at -20◦C until 

measurement of their parameters including cholesterol and triglyceride. At the end of experimental 

period, two birds were randomly selected from each replicate and were bled from the brachial vein 

by the tube contain EDTA. Blood samples were centrifuged (1500 rpm, 15 min, 24°C) and the plasma 

was stored at -20°C. Plasma metabolites including cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol 

(HDL), triglyceride, aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase were measured 

enzymatically with an autoanalyzer (Allison 300). The difference in the means of blood and egg yolk 

metabolites were subjected GLM procedure of SAS 9.0 software and the Duncan test. (SAS, 2009). 

Data of performance and egg quality analyzed using repeated measurement PROC MIXED of SAS 
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adding factor time as a fixed effect and pen was considered a random effect. Tukey test was performed 

to detect differences among treatments at (P<0.05). 

Results and discussion: Results indicated that, essential oil supplementation had no significant effect 

on laying rate, egg weight, egg mass, feed intake and feed conversion ratio. Similarly, among 

treatments significant differences were not seen in egg quality traits, including egg shape index, shell 

thickness, shell weight, albumen height and haugh unit (P>0.05). Effects of different level of blend 

essential oil (Cashew nut shell and castor) on egg yolk cholesterol and triglyceride and blood 

parameters in laying hens at 63 age of week are presented in Tables 5 and 6. The dietary inclusion of 

different level of EOM decreased total cholesterol (P<0.05), but did not affected the level of plasma 

high-density lipoprotein cholesterol (HDL), triglyceride, aspartate aminotransferase and alanine 

aminotransferase. The yolk triglyceride and cholesterol showed no differences between treatments 

(P>0.05). It was concluded that addition of essential oil (Ricinus communis and Anacardium 

occidentale L.) at 0.75 to 2.25 g/kg in the diet of laying hens has no effects on laying hen performance 

and egg quality traits in the late phase of production. It was concluded that addition of essential oil 

(Ricinus communis and Anacardium occidentale L.) at 0.75 to 2.25 g/kg in the diet of laying hens 

reduce serum cholesterol concentration and no effect on laying hen performance and egg quality traits 

in the late phase of production. 
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