اثر استفاده از سطوح مختلف سيب درختي ضايعاتي بر
عملکرد ،صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههاي خون مرغهای
تخمگذار تجاري
علي نوبخت

*1

 -1دانشگاه آزاد اسالمي -واحد مراغه
دوره چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1392
صفحات 155-166

* نویسنده مسئولanobakht20@Yahoo.com :

چکیده
اين آزمایش با تعداد  144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای الین ( )W36از سن  65تا  76هفتگي در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار
دارای  12قطعه مرغ) اجراء گردید .جیرههای آزمایشی عبارت بودند از )1 :تیمار شاهد بدون استفاده از سيب ضايعاتي )2 ،جيرۀ حاوی  2/5درصد سيب
ضايعاتي )3 ،جيرۀ حاوی  5درصد سيب ضايعاتي و  )4جيرۀ حاوی  7/5درصد سيب ضايعاتي .استفاده از سيب ضايعاتي در جيرههاي غذايي مرغهاي تخمگذار
اثرات معنيدار بر عملكرد و فراسنجههاي خون مرغها داشت ( .)P>0/05بيشترين مقادير وزن تخممرغ ،وزن توده تخممرغ ،باالترين درصد توليد تخممرغ،
بهترين ضريب تبديل خوراك و كمترين هزينۀ خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخممرغ توليدي با استفاده از  5درصد سيب ضايعاتي مشاهده گرديد .استفاده از
 7/5درصد سيب ضايعاتي باعث كاهش معنيدار مقدار خوراك مصرفي مرغها شد .ضايعات سيب در مقدار بيشتر از  2/5درصد به صورت معنيداري باعث
كاهش درصد پوسته ،ضخامت پوسته ،درصد زرده و واحد هاو شد .پايينترين سطح كلسترول خون با استفاده از  2/5درصد ضايعات سيب و باالترين درصد
لنفوسيت با جيرۀ حاوي  5درصد ضايعات سيب به دست آمد .به طوري كلي مرغها بهترين عملكرد و باالترين سطح لنفوسيت را با استفاده از  5درصد ضايعات
سيب داشتند .هر چند استفادۀ بيشتر از  2/5درصد ضايعات سيب ،اثرات منفي بر صفات كيفي تخممرغها داشت.

واژههای کلیدی :صفات كيفي تخممرغ ،ضايعات سيب درختي ،عملکرد ،مرغ تخمگذار تجاري ،فراسنجههاي خون
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Abstract
In this experiment 144 Hy- line (W36) laying hens were used from 65-76 weeks of age in 4 treatments, 3 replicates
and 12 hens in each replicate in a completely randomized design. Experimental groups included: 1) control group,
2) 2.5% of apple wastes, 3) 5% of apple wastes, 4) 7.5% of apple wastes. The results showed that using apple waste
has significant effects on performance, egg quality and blood parameters of commercial laying hens (p<0.05). The
highest amounts of egg weight and egg mass, the highest egg production percentage, the best feed conversion,
and the lowest price of feed intake for production per kilogram of egg were resulted by using 5% of apple waste.
Using 7.5% of apple waste significantly decreased the amount of feed intake. Using more than 2.5% of apple waste
in laying hens diets had adverse effects on egg traits. In this case the percentages of eggshell, egg yolk, Haugh
unit and eggshell thickness decreased. The lowest level of blood cholesterol was resulted by using 2.5% of apple
wastes, whereas the highest level of lymphocyte was obtained by using 5% of apple wastes. The overall results
showed that using 5% of apple wastes improve the performance of laying hens, however using more than 2.5% of
apple waste has adverse effects on egg traits.
Key words: Apple wastes, Blood parameters, Egg traits, commercial laying hens, Performance
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مقدمه

انساني خارج ميگردد .ميتوان با اتخاذ تدابير الزم ،ضمن

استفاده از مواد خوراكي ارزان قيمت و كاهش هزينۀ خوراك

كاهش ضايعات ،استفادۀ مفيدي از آنها به عمل آورد .يكي

بدون اينكه به عملكرد مرغها صدمه وارد شود ،يكي از

از راهكارها استفاده از ضايعات سيب در تغذيۀ حيوانات

تدابيري است كه در تغذيۀ مرغها به كار گرفته ميشود.

مزرعهاي ميباشد .استفاده از سيب ضايعاتي تا سطح 30

( )6مرغهای تخمگذار نسبت به جوجههای گوشتی دارای

درصد جيرۀ خرگوشها موجب بهبود عملكرد آنها شد (.)5

توانمندیهایی بیشتری در خصوص تح ّمل به بعضی از

استفادۀ  15درصدي از تفالۀ سيب به همراه  10درصد مالس

مواد از جمله الیاف خام میباشند لذا میتوان با استفاده

چغندر به عنوان منابع انرژي عملكرد جوجههاي گوشتي

منطقی از منابع غذایی دارای الیاف خام باال از جمله ضایعات

را كاهش نداد ( .)1با استفاده از آنزيم ،كاربرد  15و 20

کشاورزی و صنایع غذایی در جیرههای غذایی مرغها ،ضمن

درصدي از تفالۀ سيب باعث بهبود عملكرد جوجهها شد،

بهرهگیری از محتوی مواد ّ
مغذی آنها ،هزینههای تغذیهای

در حالي كه بدون آنزيم استفاده از اين مقادير به جاي ذرت

را کاهش داد و از آلودگیهای زیست محیطی ناشی از

باعث كاهش عملكرد جوجهها شد ( .)10نشان داده شد

دفع و انباشت این ضایعات نیز جلوگیری نمود .)15(.از

كه جايگزيني  20درصد ذرت جيرۀ جوجههاي گوشتي با

جمله ضایعات غذایی که مخصوص ًا در فصول تابستان و

ضايعات سيب بدون اينكه اثرات سوئي بر عملكرد جوجهها

پاييز بيشتر در دسترس میباشند ،سيب ضايعاتي است .توليد

داشته باشد ،امكانپذير است (.)20

ساليانۀ سيب در ايران حدود  3ميليون تن برآورد ميشود.

سيب زير درختي از جمله ضايعاتي است كه حصول آن از

سيب سرشار از ويتامينها ،مواد معدني و فيبر ميباشد.

قبل از رسيدن سيب شروع شده و بعد از برداشت آن نيز

ويتامينهاي  Cو  Aو نيز  B2از جمله ويتامينهاي موجود

وجود دارد .كه معموالً يا بدون استفاده در باغات انباشت

در سيب و از مواد معدني موجود در آن ميتوان به آهن،

شده و قسمت عمدهاي آن تلف شده و يا به قيمت فوقالعاده

منيزيم ،كلسيم و پتاسيم اشاره كرد) . )20پتاسيم از جمله

نازلي به كارخانجات توليد كنندۀ آبميوه فروخته ميشود.

عناصر دخيل در برقراري توازن الكتروليتي مناسب و بهبود

توجه به اينكه گزارشهاي علمي معدودي در خصوص
با ّ

صفات كيفي پوستۀ تخممرغ در مرغهاي تخمگذار گزارش

استفاده از فرآوردههاي فرعي سيب در مرغهاي تخمگذار

شده است ( .)16فيبر موجود در سيب جزء الياف خام

وجود دارد ،لذا در آزمايش حاضر اثرات سطوح مختلف

مناسب موجود در منابع گياهي بوده كه حاوي سلولز ،همي

سيب زيردرختي به عنوان سيب ضايعاتي بر عملكرد ،صفات

سلولز ،ليگنين و پكتين با خاصيت كاهش دهندگي كلسترول

كيفي تخممرغ و فراسنجههاي خون مرغهاي تخمگذار

ميباشد( . )2پكتين مادۀ با ارزش ديگري است كه به مقدار

تجاري مورد بررسي قرار گرفت .تا در صورت گرفتن نتيجۀ

توجهي در سيب يافت ميشود ( .)9گزارش شده است
قابل ّ

مثبت منبعي غذايي ارزان قيمتي به ليست اقالم غذايي مرغها

وجود پكتين در سيب نه تنها به سالمتي دستگاه گوارش
كمك ميكند ،بلكه در كاهش كلسترول خون نيز مؤثر است.

افزوده شده و از مزايايي آن طرفين ذينفع سود برده و از
آلودگيهاي زيست محيطي نيز كاسته شود.

( )2فالوونوئيدهاي موجود در سيب خاصيت آنتياكسيداني
دارند ( .)20عليرغم همۀ خواص مفيدي كه در سيب وجود

مواد و روشها

توجهي از سيب
دارد ،متأسفانه به علل گوناگون قسمت قابل ّ

مواد آزمايشي

در مراحل مختلف به ضايعات تبديل شده و از مصارف

برای انجام آزمایش از  144قطعه مرغ تخمگذار سویة های-
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الین ( )W36در قالب طرح کام ً
ال تصادفی با  4تیمار و 3

ضايعاتي )3 ،جيرۀ حاوی  5درصد سيب ضايعاتي ،و )4

تکرار ( 12قطعه مرغ در هر تکرار) استفاده گردید.

جيرۀ حاوی  7/5درصد سيب ضايعاتي .همة جیرههای
آزمایشی با انرژی قابل متابوليسم و پروتئین خام یکسان و
توجه به پیشنهادات جداول استاندارد احتیاجات غذایی
با ّ

جيرههاي آزمايشي
جیرههای آزمایشی عبارت بودند از )1 :تیمار شاهد بدون
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ترکیبات شیمیایی ضايعات سيب زيردرختي با استفاده از

سيب دارای  16/14درصد مادة خشک 2/08 ،درصد پروتئین

 AOACسال  )16( 2002در آزمايشگاه آناليز مواد غذايي

خام و  9/86درصد الياف خام بود كه در تنظيم جيرههاي

تعیین گردید .بر طبق نتایج آنالیز آزمایشگاهی ،ضايعات
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غذايي مورد استفاده قرار گرفتند .مقدار مواد ّ
مغذي تأميني بر
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اساس  %100مادة خشك و مقدار سيب ضايعاتي الزم در

در کنار همدیگر به ترتیب چیده میشدند و تخممرغهای

هر يك از جيرهها بر اساس  90درصد مادة خشك محاسبه

نمونهبرداری شده از هر یک از واحدهای آزمایشی ابتداء

شده و به همراه ساير اقالم غذايي جيرهها آسياب گرديد.

در داخل رقیقترین آنها قرار داده میشدند و در صورت

شرایط محیطی برای همة گروههای آزمایشی یکسان بود.

شناور شدن هر یک از تخممرغها بر روی آب ،غلظت مزبور

برنامة نوری شامل روشنایی  15ساعته در هفتة ا ّول آزمایش

به عنوان وزن مخصوص تخممرغها یاد داشت میگردید و

بوده و در هفتههای بعدی به  16ساعت رسانده شد .درجه

در صورت عدم شناور شدن ،از سطل مزبور خارج شده و

حرارت محیط کنترل شده و تمامی مرغها به صورت آزاد به

در محلول غلیظتر بعدی قرار داده میشدند .در پایان وزن

غذا و آب آشامیدنی دسترسی داشتند .واکسیناسیون و سایر

مخصوصهای حاصله برای کل تخممرغهاي هر واحد

عملیات بهداشتی نیز به صورت معمول در منطقه و با توصية

آزمایشی با هم جمع شده و بر تعداد تخممرغها تقسیم

دامپزشک مسئول اعمال گردید.

شده و بدین ترتیب وزن مخصوص نهایی تخممرغ آنها
بدست میآمد .سپس تخممرغها شکسته شده و واحد هاو

اندازهگيري عملكرد

( )Haugh unitدر سفیدة غلیظ آنها اندازهگیری شد .برای

مقدار تولید تخممرغ و نیز وزن متوسط تخممرغها به طور

اندازهگیری واحد هاو از فرمول زیر استفاده شد(:)6

روزانه از طریق توزین و وزن تودة تخممرغ ()Egg mass

(ÁZÅ|uYÁ =100Log )H + 7/57 -1/7 w0 /37

و نیز خوراک مصرفی به صورت هفتگی اندازهگیری گردید

که در این فرمول  Hعبارت است از ارتفاع سفیدة غلیظ بر

و از روی خوراک مصرفی و نیز تولید تودهای تخممرغ،

حسب میلیمتر و  Wبرابر است با وزن تخممرغ بر حسب

ضریب تبدیل خوراك برای هر یک از واحدهای آزمایشی

گرم .برای اندازهگیری ارتفاع سفيده از دستگاه ارتفاعسنج

مشخص گردید .برای تعیین هزینة خوراک به ازای هر

استاندارد مدل ( )CE 300ساخت كشور آلمان استفاده شد.

کیلوگرم تخممرغ تولیدی در هر یک از گروههای آزمایشی،

که ابتداء تخممرغها بر روی صفحة صاف شکسته شده و

هزینة هر کیلوگرم از خوراک در ضریب تبدیل غذایی آن

ارتفاع سفیده در محل اتصال آن به زرده با  0/01میلیمتر

ضرب شده و در تجزیة آماری مورد استفاده قرار گرفت.

توجه به وزن تخممرغ و ارتفاع
دقت اندازهگیری شده و با ّ

اندازهگيري صفات كيفي تخممرغ

از تخممرغها محاسبه شده و تمام واحدهای حاصله از

در پایان آزمایش ،تعداد  3عدد تخممرغ از هر تکرار به

تخممرغهای همان واحد آزمایشی با هم جمع و بر تعدادشان

تصادف انتخاب و بعد از توزین ،وزن مخصوص آنها با

تقسیم میشد و میانگین حاصله به عنوان واحد هاو گروه

استفاده از روش غوطهورسازی ( )Floating Methodدر

آزمایشی مزبور در نظر گرفته میشد.

محلول آب نمک با غلظتهای ،1/072 ،1/068 ،1/064

محتویات پوستة تخممرغها تمیز شده و پوستهها به مدت 48

 1/096 ،1/092 ،1/088 ،1/084 ،1/.08 ،1/076و 1/1

ساعت برای خشک شدن در دمای اتاق نگهداری میشدند.

میلیگرم بر میلیلیتر تعیین شد ( )6در این روش غلظتهای

بعد از خشک شدن ،وزن آنها با ترازوی دیجیتالی با دقت

مختلف محلول آب نمک با استفاده از دستگاه چگالیسنج در

 0/01گرم اندازهگیری گردید .محتویات پوستة تخممرغها

سطلهای پالستیکی تهیه و غلظت محلول محتوی هر یک از

تمیز شده و پوستهها به مدت  48ساعت برای خشک شدن

سطلها بر روی آن نوشته شد و در نهايت سطلهای مزبور

در دمای اطاق نگهداری میشدند .بعد از خشک شدن،

سفیده ،با قرار دادن در فرمول باال ،واحد هاو برای هر یک
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وزن آنها با ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01گرم اندازهگیری

اسيداوريك و  )HDLخون ریخته شده و آنالیز فراسنجههای

گردید .با كسر نمودن اوزان پوسته و زرده از وزن تخممرغ،

بیوشیمیایی خون با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی تهیه

وزن سفيده به دست ميآمد كه بر حسب درصد محاسبه و

شده از شرکت پارس آزمون و بر پایة روشهای استاندارد

در تجزية نتايج مورد استفاده قرار ميگرفت .ضخامت پوستة

آزمایشگاهی و توسط دستگاه اتوآناالیزر (آلیسون)300-

تخممرغها با استفاده از ریزسنج ( )FE20با دقت 0/001

ساخت آمريكا انجام گردیدند .تعیین سلولهای خونی از

میلیمتر در وسط تخممرغ و در سه نقطه از وسط پوسته

طریق رنگ آمیزی و تفریق سلولی و شمارش چشمی در

اندازهگیری و معدل آنها به عنوان ضخامت نهایی پوسته در

زیر میکروسکوپ نوری انجام گردید(.)13

نظر گرفته شد .این کار برای هر  3عدد تخممرغ انجام شده
و میانگین آنها به عنوان ضخامت نهایی پوستة تخممرغ برای

آناليز آماري

هر یک از واحدهای آزمایشی در نظر گرفتهشد.

حاصله با استفاده از نرم افزار آماری  SASنسخة 9/12

برای مشخص کردن رنگ زرده از واحد رش ( )Rochاستفاده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای مقایسة تفاوت

شد( )6در این روش از صفحهای با نوارهای رنگی مختلف

بین میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن ()SAS, 2005

که به ترتیب با افزایش غلظت رنگها ،شمارۀ اختصاصی نیز

استفاده شد.

بيشتر میشد ،استفاده گردید و برای این منظور ،نمونههای

مدل ریاضی طرح به صورت زیر میباشد:

تخممرغ جمعآوری شده از واحدهای آزمایشی بر روی

Yij = µ + Ti + εij

ظرف شیشهای شفافی شکسته شده و رنگ زردة آنها ،توسط

که در فرمول فوق:

چند نفر مورد ارزیابی قرار گرفته و با نوارهای رنگی موجود

 =Yijمقدار عددی هر یک از مشاهدهها در آزمایش=µ ،

در صفحه مقایسه شده و نمرات اختصاصی توسط چند فرد

میانگین جمعیت = Ti ،اثر جیرهی غذایی = εij ،اثر خطای

به هر یک از آنها با هم جمع شده و متوسط آنها به عنوان

آزمایش در نظر گرفته شده است.

نمرة نهایی برای آن واحد آزمایشی در نظر گرفته شد .بعدا ً

زرده به دقت جدا شده و با ترازوی دیجیتالی با دقت 0/01

نتایج

گرم توزين ميگرديد()6

اثرات سطوح مختلف سيب ضايعاتي بر عملكرد مرغهاي
تخمگذار در جدول  2ارايه گرديده است .استفاده از سيب

اندازهگيري فراسنجههاي خوني

ضايعاتي داراي اثرات معنيداري بر عملكرد مرغهاي

در پایان دورة آزمایش از هر واحد آزمایشی تعداد دو قطعه

تخمگذار بود ( .)p>0/05استفاده از ضايعات سيب تا

مرغ به صورت تصادفی انتخاب شده و از ورید بالی آنها

سطح  5درصد ،باعث افزايش وزن تخممرغ ،درصد توليد

خونگیری به عمل آمده و خون حاصله در دو لولة آزمایش که

و توليد تودهاي تخممرغ ،بهبود ضريب تبديل خوراك و

یکی حاوی مادة ضدانعقاد  EDTAبود ،جهت تعیین درصد

كاهش هزينۀ خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخممرغ توليدي

هماتوكريت ،هموگلوبين ،گلبولهاي قرمز و سفيد و نسبت

شد .استفادۀ  7/5درصدي از سيب ضايعاتي باعث كاهش

سلولهای خونی (هتروفیل ،لنفوسیت و نسبت هتروفیل به

وزن تخممرغ ،درصد توليد ،توليد تودهاي ،مقدار خوراك

لنفوسیت) و دیگری برای اخذ سرم به منظور اندازهگیری

مصرفي ،افزايش ضريب تبديل غذايي و هزينۀ خوراك به

پارامترهای بیوشیمیایی (كلسترول ،آلبومين ،پروتئين كل،

ازاي هر كيلوگرم تخممرغ توليدي شد .با اين وجود ،از
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شاهد عملكرد بهتري نشان داد.

لحاظ عددي به غير از درصد توليد تخممرغ در بقيۀ صفات
توليدي تيمار حاوي  7/5درصد ضايعات سيب در مقايسه با

جدول  -2اثرات سطوح مختلف سيب ضايعاتي بر عملكرد مرغهاي تخمگذار
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¡»ºze½Á
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b
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a
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65/54

c
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38/44
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44/06
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b

113/11

b
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اثرات استفاده از سطوح مختلف سيب ضايعاتي بر صفات

صورت معنيداري درصد پوسته ،درصد زرده و ضخامت

كيفي تخممرغ در جدول  3خالصه شده است.

پوستۀ تخمرا كاهش و درصد سفيده را افزايش داد .در حالي

استفاده از سطوح مختلف ضايعات سيب داراي اثرات

كه اين تغييرات در تيمار حاوي  7/5درصد سيب ضايعاتي

معنيداري بر صفات كيفي تخممرغ در مرغهاي تخمگذار

نسبت به شاهد مشاهده نشد.

بود ( .)p>0/05استفاده از  5درصد سيب ضايعاتي به
جدول  -3اثرات سطوح مختلف سيب ضايعاتي بر صفات كيفي تخممرغ در مرغهاي تخمگذار
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0/004
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1/37

0/179
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P value

0/343

0/009
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0/0002

0/0001

0/002

7/5

9/64

b

a

a

ab

a

1/080

a

8/75

a

64/79

29/71a

88/33a

0/389a

ab

ab

.)p< 0/05( |¿Y{Y{ÊÀ »¥ÔfyYÉZ»MZv·YcÁZ¨f»¥ÁuÉYY{{Y|Y½ÂfÅ{ :a-b

اثرات استفاده از سطوح مختلف سيب ضايعاتي بر

( .)p>0/05با افزايش سطح استفاده از سيب ضايعاتي ،مقدار

فراسنجههاي بيوشيميايي خون در جدول  4آورده شده است.

كلسترول افزايش يافت به طوري كه بيشترين مقدار آن به

استفاده از  2/5درصد سيب ضايعاتي به صورت معنيداري

 7/5درصد از سيب ضايعاتي مشاهده شد .هر چند استفاده از

سطح كلسترول خون را نسبت به شاهد كاهش داد

سيب ضايعاتي اثرات معنيداري در بقيۀ فراسنجههاي خوني
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موجب نگرديد ،ولي باعث ايجاد تغييراتي در آنها نسبت

ضايعاتي مقدار  HDLخون بيش از  80درصد نسبت به

به شاهد شد .به عنوان مثال با استفاده از  7/5درصد سيب

شاهد افزايش يافت.

جدول  -4اثرات سطوح مختلف ضايعات سيب بر فراسنجههاي بيوشيميايي خون در مرغهاي تخمگذار
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اثرات استفاده از سطوح مختلف سيب ضايعاتي بر

درصد سيب ضايعاتي مشاهده شد .در حالي كه استفادۀ 7/5

سلولهاي خون مرغها در جدول  5ديده ميشود .استفاده

درصدي از آن به صورت معنيداري نسبت به شاهد موجب

از ضايعات سيب اثر معنيداري بر درصد لنفوسيت خون

كاهش درصد لنفوسيت شد.

داشت ( .)p>0/05بيشترين درصد لنفوسيت با استفاده از 5
جدول  -5اثرات سطوح مختلف سيب ضايعاتي بر سلولهاي خوني در مرغهاي تخمگذار
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بحث و نتيجه گيري

بهبود معنيدار وزن تخممرغ ،درصد توليد ،توليد تودهاي،

تأثیر سطوح مختلف سيب ضايعاتي بر عملکرد مرغها در

ضريب تبديل خوراك و كاهش هزينۀ خوراك به ازاي

جدول  2خالصه شده است .همانطوری که در جدول فوق

هر كيلوگرم تخممرغ توليدي شده است در حالي كه اين

مشاهده میشود ،استفاده از سيب ضايعاتي تا  5درصد باعث

بهبودي با سطح استفادۀ  7/5درصدي از ضايعات سيب ديده
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نميشود .به طوري كه نسبت به سه گروه آزمايشي قبلي،

 5درصد تفالۀ سيب خشك بر عملكرد مرغهاي تخمگذار

خوراك مصرفي به صورت معنيداري كاهش يافته و نتيجۀ

بومي مطابقت دارد .در مطالعات احمد و همكاران ( )1و

آن كاهش در توليد تخممرغ و باال رفتن ضريب تبديل غذايي

ظفر و همكاران ( )20نيز به اثرات مثبت سيب ضايعاتي

و در نتيجه هزينۀ خوراك به ازاي هر كيلوگرم از تخممرغ

در خصوص افزايش وزن ،خوراك مصرفي و بهبود ضريب

بوده است .علت اساسي كاهش مقدار خوراك مصرفي

تبديل غذايي جوجههاي گوشتي اشاره شده است.

روزانه با استفاده از  7/5درصد ضايعات سيب دقيق ًا مشخص
نيست ،ولي احتماالً ناشي از حجيمشدن جيرهها و انباشت

مطابق جدول  3استفاده از  5درصد ضايعات سيب در
جيرۀ مرغها باعث افزايش معنيدار درصد سفيده و اندازۀ

فيزيكي دستگاه گوارش مرغها بدون دريافت مواد ّ
مغذي

تخممرغها نسبت به بقيۀ گروههاي آزمايشي شده است و اين

مورد نياز بوده است كه اثر آن در كاهش توليد بروز نموده

نيز اثرات سوئي بر صفات پوسته و كيفيت داخلي تخممرغها

است .محققين ديگر كاهش در عملكرد مرغها با استفاده از

داشته است .به طوري كه افزايش درصد سفيده موجب كاهش

سطوح باالي تفالۀ گوجه فرنگي و سبوس برنج را ناشي

معنيدار درصد پوسته ،ضخامت پوسته ،درصد زرده و واحد

از حجيمشدن جيرهها و انباشت فيزيكي دستگاه گوارش

هاو شده است .به عبارتي در واحد وزني ممكن است مقادير

بدون تأمين مواد ّ
مغذي مورد نياز دانستهاند (نوبخت.)1387،
سيب مجموعۀ نسبت ًا كاملي از ويتامينها ( A,Cو  )B2و
مواد معدني (كلسيم ،پتاسيم ،منيزيم و آهن) را داراست كه

مربوط به پوسته و زرده در بين تيمارها با هم تفاوتي نداشته
باشد ،ليكن به خاطر افزايش درصد سفيده ،در درصدها با
هم تفاوت معنيدار پيدا كردهاند .معموالً سفيدۀ زياد داراي

با تأمين نيازمنديهاي مرغها به مواد ّ
مغذي يادشده ،افزايش

قوام كمتري بوده و لذا در محل اتصال زرده به سفيده ،ارتفاع

وزن و درصد توليد تخممرغ بوجود آمده است ( . )17از آنجا

سفيدۀ غليظ كمتر شده و موجب كاهش واحد هاو شده

كه توليد تودهاي تخممرغ به وزن تخممرغ و درصد توليد آن

كه كمترين آن در در تيمار حاوي  5درصد ضايعات سيب

وابسته است ،لذا با استفاده از  5درصد سيب ضايعاتي اين

بدست آمد .كاهش درصد سفيده و افزايش ساير پارامترهاي

پارامتر نيز بهبود يافته و به علت نبود تفاوت معنيدار با شاهد

مربوط به صفات كيفي تخممرغ ميتواند با كاهش توليد

و گروه حاوي  2/5درصد سيب ضايعاتي در مقدار خوراك

مشاهده شده در گروه آزمايشي  ،4ارتباط داشته باشد .كه

مصرفي ،بهترين ضريب تبديل غذايي و كمترين هزينۀ

به علت توليد كمتر و تخممرغ كوچكتر كلسيم بيشتري

خوراك به ازاي هر كيلوگرم تخممرغ توليدي نيز با استفاده

نيز جهت تشكيل پوستۀ تخممرغ اختصاص يافته و صفات

از  5درصد سيب ضايعاتي در جيرهها به دست آمده است.

كيفي پوسته بهبود يافته است .با كاهش مقدار سفيده ،قوام

آنتیاکسیدانهای موجود در سيب ضايعاتي با جلوگیری از

سفيده بيشتر شده و در نتيجه موجب افزايش ارتفاع سفيدۀ

اکسیدشدن مواد ّ
مغذی حساس به اکسیداسیون( )12محتوی

غليظ و بهبود واحد هاو نسبت به استفاده از سطح  5درصدي

پتاسیمی ضايعات سيب با تأمین پتاسیم مورد نیاز و برقراری

ضايعات سيب شده است .بهبود واحد هاو و ضخامت پوستۀ

توازن الکترولیتی مناسب (نوبخت و همكاران)1386 ،

تخممرغ با استفاده از  5درصد تفالۀ خشك سيب در مرغهاي

و محتوي پکتیني سيب با بهبود وضعیت فیزیکی دستگاه

بومي گزارش شده است ( )8اثرات سوئي ناشي از مصرف

گوارش( )21موجب هضم و جذب مواد ّ
مغذی بیشتری

مواد خوراكي مشابه (تفالۀ گوجه فرنگي ،سبوس برنج) بر

شده و لذا باعث بهبود صفات تولیدی گردیده است .اين

صفات كيفي تخممرغ در مرغهاي تخمگذار گزارش نشده

نتايج با يافتههاي( )7در خصوص اثرات مثبت استفاده از

است (14و )16عدم مطابقت يافتههاي اين آزمايش در مورد
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صفات كيفي تخممرغ نسبت به گزارشهاي قبلي ميتواند

اکثریت گلبولهای سفید خون طیور را تشکیل داده و

ناشي از نوع و سطح مواد خوراكي مورد آزمايش ،زمان

سلولهایی هستند که در نهایت وظیفهی تولید آنتیبادی

انجام آزمايش ،وضعيت ساير اقالم غذايي موجود در جيره

و همچنین تظاهرات ایمنی با واسطۀ سلولی و هومورال

و  ...بوده باشد باشد .افزايش اندازۀ تخممرغ با استفاده از

را به عهده دارند .ایمنی با واسطهي سلولی ،در برگیرندۀ

ضايعات سيب مهمترين علت دخيل در كاهش كيفيت پوسته

افزایش حساسیت تأخیری ،دفع پیوند ،واکنشهای پیوند

و واحدها و بوده است.

علیه میزبان ،دفاع در برابر ارگانیسمهای درون سلولی (مانند

مطابق جدول  4استفاده از ضايعات سيب باعث كاهش سطح

باسیل سل و بروسال) و احتماالً دفاع در برابر نئوپالسمها

كاهشدهندگي

و همچنین در ایمنی هومورال با تولید پادتنها ،نقش خود

كلسترول با استفاده از  2/5درصد از ضايعات سيب مشاهده

را ایفا میکنند( .)19در حقيقت افزايش تعداد سلولهاي

شد .هر چند كه در اين مورد با سطح  5درصدي ضايعات

لنفوسيتي حاكي از بهبود وضعيت دفاعي ميزبان در مقابل

در اين زمينه تفاوت معنيدار ديده نميشود .استفاده از سطح

عوامل ميكروبي مهاجم و تنشهاي مختلف ميتواند تلقي

 7/5درصدي از ضايعات سيب بر عكس باعث افزايش سطح

شود .از جمله عواملي كه در اين بهبودي ميتوانند نقش

كلسترول خون شده است كه بهترين اثر

كلسترول خون حتي نسبت به شاهد شده است .پكتين و

داشته باشند مواد ّ
مغذي مختلف از جمله ويتامينهاي  Cو

الياف خام موجود در سيب موجب افزايش دفع صفرا شده

 Eگزارش شده است( )17اين ويتامينها به اندازۀ كافي در

و با مصرف بيشتر كلسترول جهت باز ساخت صفرا در كبد،

ضايعات سيب وجود دارند (. )20

سطح آن در خون كاهش يافته است .افزايش سطح كلسترول

به طور کلی نتایج بدست آمده نشان میدهند که استفاده

خون با استفاده از  7/5درصد ضايعات سيب ميتواند با

از ضايعات سيب تا  5درصد جیرههای غذایی مرغهای

كاهش مقدار خوراك مصرفي و در نتيجه كاهش دفع صفرا

تخمگذار ،سبب بهبود عملکرد ،و فراسنجههاي خون

و عدم صرف كلسترول بيشتر جهت باز ساخت صفرا و در

مرغها شده ،ليكن اثرات سوئي بر صفات كيفي تخممرغ

نتيجه افزايش سطح آن در خون ارتباط داشته است .كاهش

(صفات مربوط به پوسته و واحد هاو) دارد .ولي استفادۀ 2/5

توليد مشاهده شده با استفاده از  7/5درصد سيب نيز ميتواند
نشان دهندۀ عدم صرف انرژي و كلسترول (به عنوان منابع

درصدي اين محدوديت را ندارد .همانطوري كه قب ً
ال گفته

شد مشكالت مربوط به صفات كيفي تخممرغ عمدت ًا ناشي

انرژي و انتقال يابنده به داخل زرده) در زمينۀ توليد بوده

از افزايش اندازۀ تخممرغ و نسبت سفيده به ساير بخشهاي

و لذا افزايس سطح آن در خون باشد .كاهش كلسترول

آن ميباشد .لذا به نظر ميرسد با اتخاذ تدابير تغذيهاي در

مشاهده شده با استفاده از ضايعات سيب مطابق يافتههاي

خصوص بهبود صفات كيفي تخممرغ ،استفاده از  5درصد

قبلي ميباشد()4

ضايعات سيب (سيب زيردرختي تازه و آبدار) در جيرههاي

طبق جدول  5استفاده از سيب ضايعاتي باعث افزايش درصد

غذايي مرغهاي تخمگذار مقدور گرديده و ضمن مصرف

لنفوسيتها شده است كه بيشترين افزايش نيز در تيمار حاوي
 5درصد سيب ضايعاتي ميباشد .لنفوسیتها ،لکوسیتهای

توجهي از ضايعات سيب ،عملكرد مرغها بهبود
قسمت قابل ّ
يافته و هزينههاي تغذيهاي نيز كاهش يافته و بازار مصرف

غیرگرانوله شدهای هستند که در بافتهای لمفوئیدی نظیر

جديدي براي اين ضايعات پيدا شود .از مزاياي چند جانبۀ

تیموس ،طحال و غدههای لنفاوی یافت میشوند .در حالت

توجه
آن طرفهاي ذينفع برخوردارشوند .به خصوص با ّ

عادی و عدم وجود بیماری و حمالت میکروبی ،لنفوسیتها
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به اين موضوع كه سطح زير كشت سيب در مناطق مستعد

... صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههاي خون مرغهای،اثر استفاده از سطوح مختلف سيب درختي ضايعاتي بر عملکرد
References
1. Ahmad, G.A.. (2004). Simultaneous use of apple
pomace and molasses as a source of energy for broiler. Indian Journal of Poultry Science 39 (2): 179-181.
2. Amer, N., Al-Hilfy, E. J., Al- Taie, M. (2011). Effect of apple- liter contained of apple fibers and gel
pectin on body weight, lipid profiles, kidney function
and histological structure of kidney in male albino
rats. Danish Journal of Physiology Science 8 (2):
178-187.
3. AOAC. (2002). Official Methods of Analysis of
the Association of official analytical. Eds. Washington DC.
4. Bardos, L., Bender, B. (2012). Effect of apple cider vinegar on plasma lipids (Model experiment in
mice). Potravinarstvo6 (1): 1-4.
5. Fanimo, A..O., Oduguwa, O.O., Alade, A..A..,
Ogunnaike, T.O., Adesehinwa, A. K. (2003). Growth
performance, nutrient digestibility and carcass characteristic of growing rabbits fed cashew apple waste.
Livestock Research and Rural Development 15 (8):
15-23.
6. Farkhoy, M., Sigharody, F., Niknafas, F. (1994).
Poultry breeding. Second Edition. Coasar Publication. pp: 150-266.
7. Ghaemi, M.H., Nobakht, A., Razzaghzadeh, S.,
Jalalinassab, A. (2013). The effect of using different
levels of apple pulp on performance of west azarbijan
native hens. The processing of the first conferences
on using of wastes from agricultural urban and industrial sources in nutrition of domestic animals pp: 140.
8. Ghaemi, M.H., Nobakht, A.., Razzaghzadeh, S.,
Bostanchi, P. (2013). The effect of using different
levels of apple pulp on egg traits of west azarbijan
native hens. The processing of the first conferences
on using of wastes from agricultural urban and industrial sources in nutrition of domestic animals pp: 139.

165

توجهي افزايش يافته و ما در سالهاي آتي
ّ به صورت قابل
 كه براي مصرف.شاهد حصول ضايعات بيشتري خواهيم بود

آن در تغذيۀ دام و به خصوص طيور و مخصوص ًا مرغهاي
.تخمگذار نياز به انجام تحقيقات دامنهدار احساس ميشود

1392  پاییز، شماره سوم، دوره چهارم،مجله پژوهشهای بالینی دامپزشکی
9. Khayat Nouri, M., Kargari Rezapour, A. (2011).

proliferation and antioxidant status of laying hens

Effect of apple (Malus domestica) supplementation

during heat stress. Poultry Science 80: 1190-1200.

on serum lipids and lipoproteins level in cholesterol

18. SAS Institute. (2005). SAS Users guide: Statis-

–fed male rat. Medical Journal of Science Research

tics. Version 9.12. SAS Institute Inc., Cary, NC, pp:

9 (6): 744-748.

126-178.

10. Matoo, F.A., Beat, G. A., Banday, M. T., Ganaie,

19. Sturkie, P.D. (1995). Avian physiology. (4th ed).

T.A.S. (2001). Performance of broilers fed on apple

Springer Verlag. New York, pp: 115-270.

pomace diets supplemented with enzyme (S). Indian

20. Zafar, f., Idrees, M., Ahmad, Z. (2005). Use of

Journal of Animal Nutrition 18 (4): 349-352.

apple byproducts in poultry rations of broiler chicks

11. National Research Council, NRC. (1994). Nu-

in Karachi. Pakistan Journal of Physiology 1: 13-25.

trient requirements of poultry. 9th Rev.ed. National

21. Zarei, M., Ehsani, M., Torki, M. (2011). Produc-

Academy Press. Washington. DC.

tive performance of laying hens fed wheat- based di-

12. Nazic, A., Rezaei, M., Sayhazadeh, H. (2010). Ef-

ets included olive pulp with or without a commercial

fect of different levels of dried citrus pulp on perfor-

enzyme product. African Journal of Biotechnology

mance, egg quality, and blood parameters of laying

20: 4303-4312.

hens in early phase of production. Tropical Animal
Health Production 42: 737-742.
13. Nazifi, S. (1997). Hematology and clinical biochemistry of birds. First Edition. Shiraz University
Publication. pp: 173-290.
14. Nobakht A., Safamehr A.R Mehmannavaz, Y.
(2008). Investigation the effects of different levels of
rice bran on performance of laying hens. Journal of
New Agricultural Science 8: 93-100.
15. Nobakht, A. (2009). Investigation the effects of
different levels of dried tomato pomace on performance of laying hens. Pajouhesh and Sazandegi 80:
55-60.
16. Nobakht, A.., Shivazad, M., Chamani, M., Safamehr, A.R. (2008). The effects dietary electrolyte balance on performance and egg traits on laying hens
exposed to heat stress and thermo neutral condition
in early laying period. Journal of New Agricultural
Science 4 (9): 69-78.
17. Puthpongsiriporn, U., Scheideler, S.E., Sell, J.L.,
Beck, M.M. (2001). Effects of vitamin E and C supplementation on performance, invitro lymphocyte

166

