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 خالصه

بعد از تولک بر اساس درصد  یهفتگ 69سن در  w –36 ینال -یها یهمرغ تخمگذار سو 69تعداد  یشآزما یندر ا

مرغ  8تکرار و  4با  یرصد( در قالب طرح کامالً تصادفد 2و  1، 0 فلفلپودر  سطح3) یمارت 3در و وزن بدن انتخاب و  یدتول

جیره های روزه انجام شد.  28به مدت دو دوره  یهفتگ یک یدوره عادت ده یکپس از  یشدر هر تکرار استفاده شد. آزما

تیمار ( 3+ جیره پایه و  فلفلدرصد پودر 1(تیمارحاوی 2(تیمار شاهد ) جیره بر پایه گندم و سویا(، 1آزمایشی شامل: 

نتایج نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر فلفل قرمز به جیره تاثیری + جیره پایه بودند. فلفل درصد پودر 2حاوی 

سود حاصل از فروش نداشت.  تخم مرغ یلوگرمتمام شده ک یمتقو  تخم مرغ یلوگرمخوراک ک ینههزمعنی داری بر 

سود حاصل از هر نهایت  ایش یافت ولی این افزایش معنی دار نبود. دربا افزودن فلفل قرمز به جیره افز تخم مرغ یلوگرمک

استفاده از دار نبود. روزه آزمایش با افزودن فلفل به جیره افزایش یافت ولی از نظر آماری این افزایش معنی 69در دوره  مرغ

داشت بطوری که سطح یک رغ پوسته تخم م و درصدداری بر وزن گذار اثرات معنیدر جیره مرغ تخم فلفل قرمز پودر

داری تحت ر پوسته بطور معنیتدرصد خاکس درصد فلفل باعث افزایش ولی سطح دو درصد باعث کاهش این صفات شد.

یافت. ضخامت پوسته  کاهشدرصد بطور معنی داری درصد خاکستر پوسته  2در جیره قرار گرفت و در سطح  فلفلتاثیر 

بطور معنی داری وزن پوسته به ازای واحد سطح را بهبود  فلفل . سطح یک درصدگرفتتحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار ن

فلفل در بهبود کیفیت پوسته را نشان دادن ولی افزودن فلفل درصد  1بطور کلی نتایج سودمندی استفاده از بخشید. 

 .تاثیری بر فراسنجه های اقتصادی نداشت

 

 ، تخم مرغقرمزفلفل فراسنجه اقتصادی،  ص،ضخامت پوسته، کلسیم، وزن مخصوکلمات کلیدی: 
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ی که میخواهند یک برنامه برای یافتن گیاهان بخاطر ارزش فرا تغذیه ای آنها شروع کنند با سواالت محققان

قسمت از کدام  یاهان،گ یرهو ذخ یجمع آور ی، چگونگغربالگری یبرا یاهانانتخاب گ ی، مثال چگونگمتعددی موجه اند

 یکیتکن هچاز  البتهمورد استفاده قرار گیرد و  یاهعصاره گ یا یاهکل گ یشآزما یبرا یش مناسب است،آزما یراب یاهانگ

( به طور Capsicum annuumفلفل قرمز ) یاهانخانواده گ [. 4] گیاهان استفاده کنند خاص یها یژگیو انتخاب یبرا

استفاده شده  ی داشته باشندجد یگونه عوارض جانب یچه اینکهبدون  یشرق یسنت یو داروها ییغذا یمدر رژ یگسترده ا

( می باشد که در اکثر نقاط Solanaceae.(( از خانواده سوالناسه)Capsicum annuum L) ,Red pepperفلفل قرمز،) .است

مسبب طعم تند کپسانتین  (Capsaicin) کپسایسین  آن یمیوه در. شود¬گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان کشت  می

(Capsantinمسبب رنگ قرمز کپ سیتین، سوالنین، کپ سوربین، آلکالوئیدها، فالونوئیدها، اسیدهای )  چرب، روغن های

وجود دارند. عالوه بر این، فلفل ها غنی از فالونوئیدها بویژه پلی C ،B  ،Aو  Eفرار، کاروتنوئید، کاروتن، قند و ویتامی نهای 

انجام شد مشخص گردید  های گوشتیدر تحقیقی که روی جوجه[. 3]ولین هستند ( و لوتئQuercetinفنول ها، کوئرستین)

 ی. ط[2]فلفل تند سبب افزایش میزان مصرف خوراک، افزایش وزن و بهبود بازده خوراکی شد درصد 1و  66/0سطوح 

آن   یوتیکیب-یات پراز اثر یناش یلتبد یبوزن و ضر یشانجام شده گزارش شد که اثرات مثبت فلفل تند بر افزا یشاتآزما

کاهش در فضوالت هم قابل مشاهده  ینو ا گردد¬یم یرۀج یدیتهفلفل باعث کا هش اس ینبر دستگاه گوارش است. همچن

میلی گرم محصول عصاره کپسایکوم بررسی  20و  6دو خوراک آزمایشی تهیه شده با  های گوشتی اثردر جوجه .[1]است 

سازی فلفل اما مکمل دار نبودهای گوشتی درکل دوره معنیو افزایش وزن جوجهکپسایسین بر ضریب تبدیل خوراک . شد

های هضمی به ویژگی هضمی کپسایسین به وسیله تحریک آنزیم ادامه این بررسی میر را کاهش داد. در و تند میزان مرگ

بررسی شد و تاثیر مثبت گرم میلی 20تا  6با جیرۀ حاوی  های گوشتیوسیله نمونه برداری از مواد هضمی در جوجه

توجه به مطالب ذکر شده و عدم با  .[6]های دوازدهه )شامل آمیالز لیپاز و پروتئاز( دیده شدکپسایسین بر فعالیت آنزیم

هدف از انجام این تحقیق بررسی تخم مرغ، موجود بودن اطالعاتی در زمینه استفاده از فلفل و نقش آن در استحکام پوسته 

  .باشدمی پوسته تخم مرغ مرغان تخمگذار یفیتو ک یگندم بر صفات اقتصاد یهبر پا یرهدر ج فلفلف اثرات سطوح مختل

 

 

 مواد و روش ها .2

 

بعد از تولک بر اساس درصد  یهفتگ 69در سن  w –36 ینال -یها یهمرغ تخمگذار سو 69تعداد  یشآزما یندر ا

 8تکرار و  4با  یدرصد( در قالب طرح کامالً تصادف 2و  1، 0رمزفلفل قسطح پودر 3) یمارت 3و وزن بدن انتخاب و در  یدتول

کلسترول و شاخص  یزانگندم بر م یهبر پا یرهدر ج فلفل قرمزاثرات سطوح مختلف تعیین  به منظورمرغ در هر تکرار 

 یهفتگ کی یعادت ده هدور یکپس از  یشآزما مورد استفاده قرار گرفت.گذار سرم و تخم مرغ مرغان تخم یداسیوناکس

 یمارحاوی(ت2(، یاگندم و سو یهبر پا یرهشاهد ) ج یمار(ت1شامل:  یشیآزما یها یرهروزه انجام شد. ج 28به مدت دو دوره 

بر  آزمایشی های جیرهبود.  یهپا یرهقرمز + ج فلفلدرصد پودر 2 یحاو یمار( ت3و  یهپا یره+ ج فلفل قرمزدرصد پودر 1

 پروتئین درصد 19 ( شد فرموله مشابه پروتئین و انرژی با w-36الین  های سویه تخمگذار مرغ جداول احتیاجات اساس

درصد پوسته 86/8کنجاله سویا،  66/14درصد گندم، 96حاوی  کنترل جیره )کیلوگرم در کاری انرژی کیلو 2930 و خام

 های جیره تهیه رایدرصد روغن و سایر ریز مغذی ها بود. ب3/1درصد دی کلسیم فسفات،  16/1درصد سبوس، 4صدف، 

شد.  جیره سبوس از مشابهی وزن جایگزین شده اضافه فلفلها، پودر  جیره ترکیب بودن یکسان برای فلفلپودر  حاوی
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 شرکت راهنمای اساس بر سالن دمای و روشنایی .آزاد داشتند دسترسی غذا و آب به  آزمایش دوره طول تمام در پرندگان

و هفته یکبار فراسنجه های مربوط به کیفیت پوسته از قبیل وزن، خاکستر، ضخامت، هر د .شد ( تنظیمW-36) الین های

وردن شاخصهای اقتصادی خوراک مصرفی و درصد تولید روزانه ثبت شد و آوزن مخصوص اندازه گیری شد. برای بدست 

وگرم جیره و سایر مرغ نحوه محاسبه عبارتند از ضریب تبدیل خوراک ضرب در قیمت کیل تخم کیلوگرم خوراک هزینه

ها، درآمد یا هزینه ها، هزینه خوراک برای کیلوگرم تخم مرغ، هزینه تمام شده کیلوگرم تخم مرغ با احتساب کلیه هزینه

سود حاصل از فروش کیلوگرم تخم مرغ به عبارتی قیمت فروخته شده منهای قیمت تمام شده تخم مرغ، سود حاصل از هر 

در روز ضرب در سود حاصل از هر کیلو گرم تخم مرغ محاسبه شد.  69غ تولیدی در مدت مرغ که بصورت کیلوگرم تخم مر

قرار  آماری تحلیل و تجزیه مورد GLMرویه  از استفاده با و SAS [8]افزار  نرم توسط شده آوری جمع های داده نهایت

 صورت گرفت. توکی نآزمو از استفادهبا  داده ها میانگین بین اختالفات بودن دارمعنی بررسی و گرفت

 

 

 نتایج وبحث: .3

 

آورده شده  1ی در جدول اقتصاد یتخمگذار بر فراسنجه ها یمرغ ها یرهدرج فلفل قرمزسطوح مختلف پودر  یرتأث

تخم  یلوگرمخوراک ک ینههزبه جیره تاثیر معنی داری بر  فلفل قرمزاست. نتایج نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر 

به جیره  فلفل قرمزبا افزودن  تخم مرغ یلوگرمسود حاصل از فروش ک. نداشت تخم مرغ یلوگرمه کتمام شد یمتقو  مرغ

فلفل به روزه آزمایش با افزودن  69در دوره  سود حاصل از هر مرغدرنهایت  این افزایش معنی دار نبود.افزایش یافت ولی 

ریال سود  1416به جیره  فلفلدرصد  2بطور کلی افزودن لی از نظر آماری این افزایش معنی دار نبود. افزایش یافت و جیره

باشد بهبود عملکرد تولیدی و کاهش ضریب تبدیل غذایی میتواند به دلیل علت افزایش سود بدست آمده  را افزایش داد.

مون ولی این میزان تاثیر مثبت فلفل قرمز بر عملکرد اقتصادی پایین بود بطوری که هیچ یک از فراسنجه های مورد آز

 وزن و بود آنها گزارش کردند بازده خوراک [4]معینی و همکاران  این نتایج مشابه با نتایج بدست آمده .معنی دار نبودند

تحت تاثیر قرار نگرفت. ولی برخی از تحقیقات از موثر بودن فلفل  فلفل قرمز   پودر مختلف سطوح با افزودن  مرغ تخم

گزارش  [6]پالتل و سرینیواسانمثال  لکرد در گونه های مختلف حکایت دارند برایهای هضمی و بهبود عمقرمز بر شیرابه

تولید  یدرصد 16 یشاین ماده سبب افزا را افزایش داده است وترشح آمیالز بزاقی  درصد کپسایسین 6/1کردند که 

 هاییمآنزیب برای فعالیت درصد به ترت 26و  39،62،120مچنین افزایش ه .گردیده استاسیدی کیسه صفرا ی هانمک

گوارشی  هاییمآنز براین ماده  اثیرمشاهده شده است. ت موش لیپاز و کیموتریپسین ترشحی از پانکراس تریپسین، آمیالز،

 38ای ونیز افزایش روده لیپاز و اسید فسفاتاز فعا لیت درصدی 43و  191 یشافزایب موجب در روده کوچک به ترت

عبور مواد غذایی از  یدرصد 16سبب افزایش این ماده  بر شده است. عالوه رودهاز دی ساکارید  یهایمتولید آنز درصدی

 های گوشتیبر خالف نتیجه بدست آمده در این آزمایش در تحقیقی که روی جوجه ای شده است.معده -ایمجرای روده

رف خوراک، افزایش وزن و بهبود بازده فلفل تند سبب افزایش میزان مص درصد 1و  66/0انجام شد مشخص گردید سطوح 

های تخمگذار دستگاه گوارش کامل علت مغایرت نتیجه می تواند به دلیل سن پرندها باشد زیرا در مرغ [2]خوراکی شد

های در جوجه شده و نسبت به جوجه بطور موثرتر خوراک را هضم می کند. مشابه با نتیجه بدست آمده در این آزمایش

کپسایسین بر تاثیر. میلی گرم محصول عصاره کپسایکوم بررسی شد 20و  6راک آزمایشی تهیه شده با گوشتی اثردو خو

سازی فلفل تند میزان مرگ میر اما مکمل دار نبودهای گوشتی درکل دوره معنیضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن جوجه

 . ط کشت فلفل مربوط باشد همانطور که گفته شد یکی از دالیل نتایج ضد و نقیض می تواند به شرای .[9]را کاهش داد 
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درصد  0002 یزانتند بوده و به م یاردارد بس یکه ساختمان فنل یباشدم ینکاپسانت ینی،اولئورز ترکیب ینمهم تر

 .[6]یشودتندتر م فلفل شده و یدتول یشترماده ب ینمحل کشت آن گرمتر باشد، ا هوای در فلفل وجود دارد. هرچه

 
 یال() ریاقتصاد یبر فراسنجه هاجیره سطوح مختلف پودر فلفل قرمز در یرأث: ت1جدول 

 

 (>50/5P) دارند داريمعني تفاوت آماري نظر در هر ستون، از مشابه غير حرف با هايميانگين
 

آورده شده است.  2در جدول  پوسته یفیتتخمگذار بر ک یمرغ ها یرهدر ج فلفل قرمزاثرات سطوح مختلف 

داشت بطوری که پوسته تخم مرغ  و درصدداری بر وزن گذار اثرات معنیدر جیره مرغ تخم فلفل قرمز استفاده از پودر

ر پوسته بطور معنی تدرصد خاکس سطح یک درصد فلفل باعث افزایش ولی سطح دو درصد باعث کاهش این صفات شد.

  06/0یافت) کاهشدرصد بطور معنی داری درصد خاکستر پوسته  2و در سطح در جیره قرار گرفت  فلفلداری تحت تاثیر 

p<وزن مخصوص که نشان دهنده کیفیت داخلی و کیفیت . (. ضخامت پوسته تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت

قضاوت صحیح جهت  واحد سطح یبه ازا پوسته وزنپوسته تخم مرغ است نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. 

گیرد و تحت تاثیر اندازه تخم مرغ و محتویات داخلی قرار ندارد همانطور تر در مورد کیفیت پوسته مورد استفاده قرار می

 2بطور معنی داری این فراسنجه را بهبود بخشید ولی سطح  فلفل نشان داده شده است سطح یک درصد 2ول که در جد

 پودر گزارش کردند که [4]معینی و همکاران با نتیجه بدست آمده در این آزمایش مشابه  .درصد تاثیر معنی داری نداشت

 مطالعات مشابه ها یافته این .نداشت پوسته ضخامت و مرغ، تخم پوسته وزن مرغ، تخم وزن بر داریمعنی فلفل قرمز تاثیر

 [.9]نکردند تغذیه فلفل گزارش پس مرغ تخم کیفیت در تغییری هیچ که است قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 یلوگرمخوراک ک ینههز درجيره )%(فلفل سطوح 

 تخم مرغ

 یلوگرمتمام شده ک یمتق

 تخم مرغ

سود حاصل از فروش 

  تخم مرغ یلوگرمک

  سود حاصل از هر مرغ 

0 %  2832.2 3681.9 918.0 22810 

1 %   2819.8 3665.8 934.1 23744 

2 %  2815.5 3660.2 939.8 24227 

SEM  27.6 36.05 36.05 104.9 

P-value  ns ns ns ns 
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 کیفیت پوسته اثرات سطوح مختلف پودر فلفل قرمز در جیره مرغ های تخمگذار بر-2جدول 

 

 (>50/5P) دارند داريمعني تفاوت آماري نظر در هر ستون، از مشابه غير حرف با هايميانگين

 

 گیرینتیجه .4

فلفل در بهبود کیفیت پوسته را نشان دادن ولی افزودن فلفل درصد  1استفاده از  بطور کلی نتایج سودمندی

 .تاثیری بر فراسنجه های اقتصادی نداشت
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فلفل سطوح 

 درجيره )%(قرمز
 وزن مخصوص (mm) ضخامت  )%(خاکستر )%(درصد (g)وزن

وزن به ازاي واحد 

  mg/cm)2(سطح

0 %  ab6.33 ab9.82 a93.0 0.48 1.085 ab105.7 

1 %  a6.63 a10.07 a92.7 0.47 1.082 a112.9 

2 %  b6.03 b9.25 b92.3 0.45 1.082 b102.48 

SEM  0.16 0.27 0.13 0.009 0.002 3.57 

P-value  <.01 0.02 <.01 ns ns <.01 
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ABSTRACT 
In this experiment, 96 laying hens hyline w-36 strain at 76 weeks of age were selected based on 

percentages of production and body weight and allocated to 3 treatments (3 levels of red pepper 

powder 0, 1 and 2%) in a completely randomized design with 4 replicates and 8 chickens per 

replicate. The data collection was performed after a week adaptation and experiment was lasted for 

two 28 days’ period. The experimental diets consisted of: 1) control diet (wheat and soybean), 2) 

1% red pepper powder + base diet, and 3) containing 2% red pepper powder + base diet. The 

results showed that the addition of different levels of red pepper powder to the diet had no 

significant effect on the feed cost of kg of egg and the total cost of kg egg. The profit from kg of 

eggs increased by adding red pepper to the diet, but this increase was not significant. Eventually, 

the profit of each hen during the 56-day period increased with the addition of pepper to the diet, but 

this increase was not statistically significant. The use of red pepper powder in the chicken diet had 

significant effects on the weight and egg shell percentage, so that the level of one percent of pepper 

increased but the level of 2% reduced the traits. The percentage of shell ash significantly affected 

the turmeric in the diet and at 2%, the percentage of shell ash decreased significantly. Shell 

thickness was not affected by experimental treatments. Supplementing diet with 1% pepper 

significantly improved shell weight per unit area. In general, the results show that using 1% pepper 

to improve shell quality but pepper had no effect on economic parameters. 
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