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اثر اسانس شوید روی کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های پالسما و قدرت جوجه 
درآوری در مرغ مادر گوشتی
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 چکیده  
زمینه مطالعه: بهبود نرخ جوجه دهی در مرغ های مادر مسن توجیه اقتصادی دارد. هدف: هدف این تحقیق، اثر اسانس شوید روی کیفیت 
تخم مرغ، فراسنجه های پالسما و قدرت جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی بود. روش کار: تعداد 80 قطعه مرغ و 8 خروس از سویه رأس 308 
در سن 105هفتگی انتخاب و به طور تصادفی به 4 تیمار، 2 تکرار و 10 زیر مشاهده در هر تکرار تقسیم بندی شدند. یک تیمار به عنوان شاهد )فاقد 
اسانس( در نظر گرفته شد و تیمارهای دیگر از ml 10، 20 و 40 اسانس به ازای هر kg 100 خوراک، به مدت 4 هفته تغذیه شدند. نتایج: بین تیمارها 
از نظر شــاخص زرده و واحد "هاو" تفاوت معنی داری مشــاهده نشد. اما در صفاتی مانند خصوصیات ظاهری تخم مرغ، وزن پوسته، نسبت درصد 
پوسته، ضخامت پوسته، رنگ زرده و وزن تخم مرغ بین تیمارها تفاوت معنی دار وجود داشت. اسانس شوید اثر معنی داری روی میزان تری گلیسرید 
پالسما، HDL پالسما و کلسترول زرده تخم مرغ نداشت. ولی اسانس شوید میزان کلسترول پالسما را به طور معنی داری افزایش و میزان گلوگز 
پالسما را به طور معنی داری کاهش داد. با این وجود، اسانس شوید درصد جوجه درآوری را به طور معنی داری افزایش داد. نتیجه گیری نهایی: نتایج 
.)p>0/05( این مطالعه نشان داد که استفاده از اسانس شوید در جیره مرغ های مادر گوشتی، به طور معنی داری درصد جوجه درآوری را افزایش داد

واژه های کلیدی: جوجه درآوری، داروی گیاهی، مرغ مادر

مقدمه
شوید با نام علمی Anethum graveolens گیاهی ست یکساله، علفی، 

معطر که منشــاء آن نواحی شــرقی مدیترانه است . شــوید دارای خاصیت 

ضد میکروبی )19( کاهش دهنده چربی و کلســترول )35( و دارای خواص 

آنتی اکســیدانی اســت )36(. به طور معمول از خود گیاه و ترکیبات آن به 

صورت عصاره و اســانس، به میزان یک تا 0/002% جیره پایانی اســتفاده 

می شود. در هیچ یک از مطالعات این گیاه به عنوان تحریک کننده مصرف 

خــوراک معرفی نشــده اما باعث کاهش ضریب تبدیــل خوراک مصرفی، 

افزایش تولیدتخم مرغ و افزایش وزن تخم مرغ شــده است.  با این وجود در 

یک مطالعه مشخص شد، استفاده از پودر برگ اکالیپتوس به میزان g 3 به 

ازای هر کیلوگرم خوراک، استحکام پوسته تخم مرغ و واحد هاو را به طور 

معنــی داری افزایش داد )1(. در مطالعه ای اثر اســانس گیاهان مریم گلی، 

آویشن و رزماری بر کیفیت تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که 

استفاده از اسانس این گیاهان در جیره مرغان تخم گذار به طور معنی داری 

درصد زرده را کاهش داد اما بر درصد پوسته تخم مرغ اثر معنی داری نداشت 

)4(. از طرف دیگر در مطالعه ای معلوم شد که استفاده از اسانس پونه در جیره 

مرغان تخم گذار اثر معنی داری روی شاخص زرده تخم مرغ و واحد هاو ندارد 

)15(.  با این وجود، اثر ترکیبات گیاهان داروئی روی فراســنجه های خون، 

در بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه ای مشخص شد، 

اســتفاده از مخلوط اســانس گیاهان آویشــن، رزماری و مریم گلی به طور 

معنی دار میزان کلســترول و تری گلیسرید پالســما را کاهش داد اما روی 

میزان کلسترول زرده تخم مرغ اثر معنی داری نداشت )4(.

عالوه بر این، در بسیاری از مطالعات رابطه بین میزان کلسترول خون، 

کلسترول زرده تخم مرغ و میزان جوجه درآوری مورد بررسی قرار گرفت. در 

مطالعه ای معلوم شد، بین میزان کلسترول پالسما و میزان کلسترول زرده 

تخم مرغ همبستگی مثبت وجود دارد در حالی که بین میزان کلسترول زرده 

تخم مرغ و میزان جوجه درآوری تخم مرغ همبستگی منفی برقرار است )12(. 

برخی از گیاهان دارویی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند و بواسطه آن 

اثر سودمندی روی میزان جوجه درآوری تخم مرغ ها بر جای می گذارند. در 

یک مطالعه مشخص شد، استفاده از زردچوبه در جیره مرغ های مادر به طور 

معنی داری میزان جوجه درآوری را افزایش داد )29(.  انرژی مورد نیاز رویان 

از طریق گلیکولیز تأمین می شود و مقدار اسیدالکتیک حاصل ازآن افزایش 

پیدا می کند تا اینکه الیه کوریوآالنتویس فعال گردد )22( ســاختار سفیده 

تخم مرغ مهمترین عاملی است که کمک می کند رویان به جای متابولیسم 

بی هوازی یک متابولیســم هوازی موفق داشته باشد )10(. چرخش مداوم 

تخم مرغ بارور کمک می کند که الیه کوریوآالنتویس  به طور منظم  در نیمه 

باالیی  تخم مرغ قرار گیرد. همچنین تأمین گلوکز را از الیه خارجی نازک 

ســفیده تســهیل می کند. این انتقال پایدار، به یکپارچگی سفیده تخم مرغ 

وابسته است. نگه داری طوالنی مدت تخم مرغ  قبل از انکوباسیون نه تنها 

فعالیت الیه کوریوآالنتویس را مختل می کند بلکه بر عملکرد سفیده که در 
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بازیابی مواد مغذی نقش دارد، اثر منفی می گذارد )32(. اسیدهای چرب منبع 

انرژی خوبی برای کامل شدن فرآیند رشد رویان در پایان مرحله انکوباسیون 

هســتند )26(. در انتهای دوره انکوباسیون، تنفس سلولی به نسبت کاهش 

پیــدا می کند و در پی آن کربوهیدرات بیشــتری ذخیره می شــود تا تجمع 

اجســام کتونی در رویان اتفاق نیافتد عالوه بر ATP، مقداری فرآورده های 

جانبی مانند آب و گرما نیز برای حفظ رویان در مســیرهای بیوشــیمیایی 

تولید می شــود )33(. در انتهای دوره جنینی، کمبود اکســیژن برای جوجه 

اتفــاق می افتد و تنفس را برای جوجه محدود می کند علت آن بر می گردد 

به پوسته تخم مرغ و غشای اطراف آن که مانع از دسترسی جوجه به محیط 

بیرون می شــوند )31(. جوجه به وسیله نوک زدن، چرخش بدن و عضالتی 

که در تفریخ  شدن به آن کمک می کنند می تواند پوسته تخم مرغ را بشکند 

)14(. ایــن فیبرهای عضالنی، تنها از طریق مســیر هوازی قادر به فعالیت 

هستند و دارای ذخیره فراوان گلیکوژن می باشند. نگه داری  تخم مرغ بیش 

از یک هفته قبل از انکوباسیون سبب تأخیر در رشد رویان می شود اما این 

مشکل شــامل حال تمام رویان ها نمی شود. ذخیره طوالنی مدت تخم مرغ 

نه تنها بر رشــد رویان اثر می گذارد بلکه باعث کاهش نرخ متابولیســم در 

رویان نیز می شود )20(. دریک مطالعه معلوم شد، رویان تخم مرغ هایی که 

بالفاصله به انکوباسیون منتقل شدند نسبت به رویان تخم مرغ هایی که به 

مدت طوالنی نگه داری شده اند، عضالت و بافت قلب جوجه حاصل از آنها 

دارای ذخیره گلیکوژن بیشتری است. توانایی رویان هایی که دارای  ذخیره 

کافی کربوهیدرات هستند به نظر می رسد که برای رشد و زنده مانی رویان 

پس از تولد سودمند باشد )11(. با بررسی نتایج ارائه شده توسط بسیاری از 

پژوهشگران این طور می توان بیان کرد که داروهای گیاهی دارای ترکیبات 

آنتی اکسیدانی هستند و از طریق سیستم گردش خون به تخم مرغ انتقال 

می یابند و در نتیجه از اکسیداســیون چربی زرده جلوگیری و به یکپارچگی 

ســفیده تخم مرغ کمک می کنند همچنین آنتی اکسیدان ها از سلول های 

رویان جوجه در برابر رادیکال های آزاد، طی دوران انکوباســیون محافظت 

نموده و سبب بهبود عملکرد سلول ها می شوند بنابراین نرخ جوجه درآوری 

ارتقاء پیدا می کند.   

با توجه به اینکه کلســترول خون روی میزان کلسترول زرده تخم مرغ 

تأثیر دارد و شوید موجب کاهش آن می شود و همچنین اسانس شوید دارای 

ترکیبات آنتی اکسیدانی است که به بهبود کیفیت تخم مرغ و میزان جوجه 

درآوری آن کمک می کند لذا هدف از این آزمایش، اثر اسانس شوید روی 

کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های پالسما و قدرت جوجه درآوری در مرغ  های 

مادر گوشتی است. 

مواد و روش کار
تعداد 80 قطعه مرغ و 8 قطعه خروس از سویه رأس 308 )به ازای هر 

10 مرغ یک خروس( در سن 105 هفتگی، انتخاب و به طور تصادفی به 4 

تیمار، 2 تکرار و 10 زیر مشاهده در هر تکرار تقسیم بندی شدند. یک تیمار 

 ،10 ml  به عنوان شاهد )فاقد اسانس( در نظر گرفته شد و تیمارهای دیگر از

20 و 40 اسانس به ازای هر kg 100 خوراک، به مدت 4 هفته تغذیه شدند. 

این تحقیق در مجتمع مرغ مادر زرپا واقع در شهرستان امیرکال بابل انجام 

شده است.

از کیت تجاری شــرکت پارس آزمون برای تعیین کلســترول و تری 

گلیسرید پالسما و از کیت تجاری شرکت زیست شیمی برای تعیین میزان 

HDL پالســما استفاده شد. برای تعیین کلسترول زرده تخم مرغ ابتدا یک 

گرم زرده با کلروفرم و متانول به نســبت حجمی 2 به 1 مخلوط شــد و به 

روش Folch و همکاران ســال 1957 عصاره زرده جدا  گردید )16( و برای 

تعیین مقدار کلسترول عصاره زرده از روش Zlakis و همکاران سال 1958 

استفاده شد )37(.  تخم مرغ ها پس از انتقال به جوجه کشی درجه بندی شده 

و با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم دود داده شدند و سپس به سردخانه منتقل 

 37/06 oCگشتند. پس از طی این مراحل، تخم مرغ ها در دستگاه ستر با دمای

و رطوبت نسبی 83/5% قرار داده شدند و از روز نوزدهم تخم مرغ ها پس از 

کندلینگ به دستگاه هچر با دمایoC  36/9 و رطوبت 85% منتقل شدند.

از طرح کامالًً تصادفی و رویه GLM در این تحقیق استفاده شد. پس 

از انجام آزمایش، داده های بدســت آمده با اســتفاده از نرم افزار SAS مورد 

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای مقایسه میانگین صفات مورد نظر 

از آزمون دانکن استفاده شد.

نتایج 
نتایج کلی مربــوط به کیفیت تخم مرغ در طی چهار هفته آزمایش در 

جدول 1 ارائه شده است. نتایج نشان داد که استفاده از اسانس شوید در جیره 

مرغ های مادر اثر معنی داری روی واحد هاو و درصد شــاخص زرده نداشت(  

)p<0/05(. ولی به طور معنی داری ضخامت پوســته، وزن پوسته و نسبت 

درصد پوسته را کاهش داد )p>0/05( عالوه بر این رنگ زرده تخم مرغ به 

طور معنی دار افزایش پیدا کرد ولی از نظر وزن تخم مرغ تنها بین تیمارهای 

10mlاسانس و 40mlاسانس به ازای هر kg 100 خوراک تفاوت معنی دار 

 .)p>0/05( مشاهده شد

نتایج کلی مربوط به اثر اســانس شــوید روی فراسنجه های پالسما و 

کلســترول زرده تخم مرغ، در جدول 2 نشان داده شد. همانطور که در نتایج 

مشــاهده می شــود بین میانگین کلســترول زرده تخم مرغ، تری گلیسرید 

و HDL پالســما در تیمارهــای مختلف در طــی کل دوره آزمایش تفاوت 

معنی دار وجود نداشــت )p<0/05( اما میزان کلســترول پالســما به طور 

معنــی دار افزایش و میزان گلوکز پالســما به طور معنــی دار کاهش یافت 

.)p>0/05(

نتایج مربوط به میانگین بــاروری و جوجه درآوری تیمارهای مختلف 

در کل دوره در جدول 3 آمده اســت. اســانس شوید میزان جوجه درآوری و 
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    .)p>0/05( باروری را به طور معنی داری افزایش داد

بحث
در مطالعه ای مشــخص شد که استفاده از گیاه آویشن در جیره مرغان 

تخم گذار به طور معنی داری ضخامت پوسته را افزایش داد )2(. بسیاری از 

ترکیبات گیاهی که خواص آنتی اکســیدانی دارند می توانند باعث افزایش 

ضخامت شوند به طور مثال زردچوبه دارای ترکیباتی است که خاصیت آنتی 

اکســدانی دارد و ضخامت پوسته  تخم مرغ را در مرغان تخم گذار افزایش 

داد. در مطالعه دیگر معلوم شد که استفاده از اسانس گیاهان رزماری، آویشن 

و گل مریــم در جیره مرغان تخم گذار به طور معنی داری درصد پوســته را 

افزایش داده اســت. این ترکیبات ممکن اســت در بخشی از رحم مرغ که 

در آنجا کلســیم ذخیره می شود، اثر سودمندی داشته باشند )24(. همچنین 

در مطالعه دیگر معلوم شد که استفاده از پودر سیر در جیره مرغ تخمگذار، 

بــه طور معنی داری وزن پوســته را افزایــش داد )13(. اما در تحقیق حاضر 

استفاده از اسانس شوید در جیره مرغ مادر گوشتی، ضخامت و وزن پوسته 

و نســبت درصد پوســته تخم مرغ را به طور معنــی داری کاهش داد. علت 

کاهش ضخامت و درصد نسبت پوسته در اثر استفاده از داروهای گیاهی در 

جیره مرغ تخم گذار مشــخص نیست. استفاده از پودر سیر در جیره مرغان 

تخم گذار، به طور معنی داری درصد خصوصیات ظاهری تخم مرغ را افزایش 

داد )8( در مطالعه دیگر معلوم شد که استفاده از گیاه آویشن در جیره مرغان 

تخم گذار به طور معنی داری درصد خصوصیات ظاهری تخم مرغ را افزایش 

داد )2( نتایج این مطالعات با نتایج مطالعه ما مطابقت داشت.  

 در یک مطالعه معلوم شــد که استفاده از گیاه شنبلیله و سیر در جیره 

مرغ تخم گذار، به طور معنی داری رنگ زرده را افزایش داد )25(. نتایج این 

مطالعــات با  یافته های ما مطابقت دارد. بســیاری از گیاهان دارویی دارای 

رنگدانه هستند و در تغییر رنگ زرده تخم مرغ، مرغان تخمگذار نقش دارند 

.)24(

در یک مطالعه معلوم شد که استفاده از گیاهان آویشن، پونه، رزماری 

و زردچوبــه در جیره مرغان  تخم گــذار، به طور معنی داری  وزن تخم مرغ 

را افزایش داد )24(. اســانس گیاهان دارویی  دارای اثر تحریک کننده روی 

سیســتم گوارشی طیور هستند ترکیبات موجود در اسانس تولید آنزیم های 

هضمی را افزایش می دهند و راندمان استفاده از مواد مغذی جیره را با بهبود 

عملکرد کبد باال می برند و بر وزن تخم مرغ اثر می گذارند )34(.

 در یک مطالعه مشخص شد که استفاده از زیره سیاه در جیره مرغان 

تخم گذار، میزان کلسترول پالســمای خون را به طور معنی داری کاهش 

داد )3(. در پژوهشی مشخص شد که خوراندن  اسانس شوید به موش های 

جدول 1. میانگین کیفیت تخم مرغ تیمارهای آزمایشــی در کل دوره آزمایش. * SEM= میانگین خطا اســتاندارد D20 ،D10 و D40 = به ترتیب ml 10، 20 و 40 اســانس شــوید به ازای 
.)p>0/05( 100 خوراک. حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار بین تیمارهای آزمایشی است kg هر

کیفیت خارجی تخم مرغ           کیفیت داخلی تخم مرغ  

نسبت درصد 
پوسته )%(

)g( وزن تخم مرغ رنگ زرده شاخص زرده )%( واحد هاو شاخص تخم مرغ 
)%(

)g( وزن پوسته ضخامت پوسته 
)%(

       تیمار

8/68±0/8a 70/79±4/6ab 8/16±0/82b 41/91±2/64 84/36±10/64 72/69±3/75b 6/22±0/62a 40/88±3/52a شاهد

8/37±0/8ab 68/84±4/17b 8/15±0/77b 42/2±2/47 87/51±7/92 75/52±3/48a 5/85±0/61c 39/55±3/85ab D10

8/18±0/7b 71/9±5/16ab 8/15±0/77b 42/26±2/27 86/33±8/14 75/09±3/24a 5/84±0/67c 39/16±3/52c D20

8/5±0/7ab 73/1±3/99a 8/29±0/8a 42/25±2/56 87/38±8/23 72/83±2/58b 6/12±0/63b 40/48±3/87ab D40

0/039 0/293 0/039 0/123 0/442 0/172 0/033 0/185 SEM*
 

جدول 2. میانگین فراسنجه های پالسما و کلسترول زرده تیمارهای آزمایشی در کل دوره آزمایش. حروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار بین تیمارهای آزمایشی 
.)p>0/05( است

فراسنجه های پالسما کلسترول زرده تخم مرغ

HDL
)mg/dl(

گلوکز
)mg/dl(

تری گلیسرید
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

کلسترول
)mg/کل زرده (

کلسترول
   )g/mg زرده(

تیمار

51/4±21/7 239/6±53/8a 1118/9±410/6 154/6±43/8b 209/5±11/3 10/65±0/57 شاهد

62/8±21/9 202/05±53b 1142/3±508/4 205/5±57/1a 230/4±53/6 10/38±1/89 D10

48/4±23/1 232/2±67/2a 1278/8±434/1 202/3±51/6a 246/4±51/7 11/46±1/95 D20

51/1±23/3 220/5±56/5ab 1184/4±299/1 195/4±53/2a 256/4±64/3 12/09±2/84 D40

2/25 5/7 41/4 5/4 10/1 0/403 SEM

جــدول 3. میانگیــن بــاروری و جوجــه درآوری تیمارهــای آزمایشــی در کل دوره 
آزمایش.

جوجه درآوری )%( باروری)%( تیمار

40/48±5/85b 48/25±5/8b شاهد

59/57±4/32a 61/02±9/96ab D10

51/63±7/26a 54/15±7/53ab D20

56/27±13/29a 63/97±11/7a D40

1/91 1/87 SEM

اثر اسانس شوید روی کیفیت تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی
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صحرائی، میزان کلســترول پالسما را به طور معنی داری کاهش داد )18(. 

اســانس شــوید باعث کاهش جذب کلســترول از روده به واسطه تشکیل 

پیوند با اســید صفراوی و دفع از طریق مدفوع می شود )27(. همچنین این 

کاهش کلسترول ممکن است ناشی از کاهش سنتز کلسترول )5(، افزایش 

گیرنده های LDL در ســطح سلول ها )21( و مهار فعالیت آنزیم استیل کوآ 

کربوکســیالز شود )23(. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اسانس شوید به 

طور معنی داری میزان کلســترول پالسما را افزایش می دهد. علت افزایش 

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

درستی مشخص نشده است ولی شاید بر اساس جنس، سن، نژاد و ترکیبات 

جیره، مکانیسم اثر ترکیبات گیاهان داروئی در حیوانات تغییر کند)9(.

با این وجود، اســانس شوید میزان گلوکز پالسما را به طور معنی داری 

کاهش داد )p>0/05(. این کاهش ممکن است در اثر مهار برخی از حامالن 

گلوکز )GLUTs( توســط اسانس شوید در بدن طیور باشد. جذب گلوکز در 

بدن از دو طریق صورت می گیرد: 1. حامل موجود در سلول های اپی تلیال 

روده که که گلوکز را از از داخل روده به داخل خون حمل می کنند. 2. انتقال 

گلوکز از طریق فضای بین سلولی )7(. بنابراین ممکن است اسانس شوید 

این مســیرهای جذب گلوکز را مهار کند و با این مکانیســم سبب کاهش 

میزان گلوکز پالسما شود.                                   

در یک مطالعه معلوم شد که استفاده از مخلوط اسانس شش نوع گیاه 

دارویی شامل پونه، برگ بو، مریم گلی، گل تلفونی، رازیانه و پوست مرکبات 

درجیره مرغ های مادر گوشــتی به طور  معنی داری درصد جوجه درآوری و 

باروری را افزایش داد )6(. همچنین در مطالعه دیگر معلوم شــد که استفاده 

از گیاه آویشــن در جیره مرغ مادر به طور معنی داری درصد جوجه درآوری 

را افزایش داد. این گیاه داروئی باعث افزایش خاصیت آنتی اکســیدانی در 

پالسما  می شود بنابراین مقدار رادیکال های آزاد که به تخم مرغ انتقال پیدا 

می کند کاهش می یابد )2(. رشــد و توسعه رویان جوجه به ذخیره اسید های 

چرب غیراشباع در بافت چربی وابسته است )28(. این ذخیره چربی بافتی، 

مســتعد پراکسیداسیون است )30(. آنتی اکســیدان های موجود در گیاهان 

دارویی مانند تیمول موجود در آویشن  یا اسید کار نوسیک موجود در رزماری 

بــه داخل  تخم مــرغ  انتقال پیدا کرده و درزرده ذخیره می شــوند این آنتی 

اکسیدان ها، رادیکال های آزاد تولید شده را از بین برده و در نتیجه نرخ جوجه 

در آوری ارتقاء پیدا می کند )17(.

نتیجه گیری کلی: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از 

اسانس شوید به میزان ml 10 در هر kg 100 خوراک نتایج بهتری نسبت به 

سایر مقادیر استفاده شده اسانس، در جیره مرغ های مادر گوشتی داشت. با 

وجود اینکه، استفاده از ml  10 اسانس در جیره روی برخی از صفات مربوط 

به کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های پالسمای خون اثر مطلوبی نداشت اما 

میزان جوجه درآوری را بهبود داد. اگر چه بین تیمارهایی که از اسانس شوید 

تغذیه کردند اختالف معنی داری از نظر این صفت مشاهده نشد ولی مقدار 

ml  10 اســانس نسبت به سایر مقادیر در برخی صفات اثر بهتری را نشان 

داد. از آنجائیکه تا به حال از اسانس شوید در جیره طیور استفاده نشده است، 

بنابراین مقدار مٔوثر آن ناشــناخته اســت و پیدا کردن بهترین مقدار نیاز به 

پژوهش بیشتر دارد.

تشکر و قدردانی
از مدیریت محترم مجتمع مرغ مادر زرپا، مهندس امیر و خســرو الهی 

که نهایت همکاری را با ما در هر چه بهتر انجام شدن این تحقیق داشتند 

بی نهایت سپاسگزاریم همچنین از مدیریت شرکت باریج اسانس کاشان که 

اسانس شوید مورد نیاز این تحقیق را در اختیار ما قرار دادند سپاسگزاریم.
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Abstract:
BACKGROUND: Improvement of hatchability in aging broiler breeder has economic 

justification. OBJECTIVES: The main objective of this study was to determine the effect 
of dietary Anethum graveolens essential oil on egg quality, some plasma metabolites and 
hatchability in broiler breeder hens. METHODS: A total number of eighty hens and eight 
cocks from Ross 308 strain of 105 weeks old were divided into four groups with two rep-
licates within each (10hens+ 1cock). The diets were supplemented with out essential oil 
(Control) and with 10, 20 and 40 ml essential oil/100kg diets for four weeks. RESULTS: 
There were no significant differences among the groups in Haugh unit and yolk index. 
While, there were significant differences in egg weight, egg shape index, shell thickness, 
shell ratio, yolk color and shell weight. Plasma triglyceride, high density lipoprotein cho-
lesterol (HDL-C) and egg yolk cholesterol concentration were not influenced by dietary 
essential oil of Anethum graveolens. Whereas essential oil increased plasma cholesterol 
significantly, it also significantly decreased plasma glucose. Hatchability and fertility were 
positively affected by supplementation of essential oil in the diet. CONCLUSIONS: Results 
of this study showed that supplementing diet with  Anethum graveolens essential oil im-
proved hatchability of total eggs set of broiler breeders.  

Keyword: chick, herbs, reproductive performance
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The mean value of egg quality at total experiment period. SEM= Standard Error of Means. D2,  D4,  D8= Dill (Anethum 
graveolens) essential oil 2, 4, 8 ml/100kg diets respectivity. a-c Means within a column with different superscripts differ (p<0.05).
Table 2. The mean value of egg and plasma cholesterol at total experiment period. a-c Means within a column with different super-
scripts differ (p<0.05).
Table 3. The mean value of fertility and hatchability at total experiment period. a-c Means within a column with different superscripts 
differ (p<0.05).


