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چکیده
مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات جوجهکشی ( )HWMبر وزن تخممرغ و فراسنجههای خونی در
مرغهای تخمگذار انجام شد .تعداد  240قطعه مرغ تخمگذار (سویه ال اس ال) با سن  56هفته به شش تیمار آزمایشی با چهار تکرار و پنج پرنده
بهازای هر تکرار تخصیص یافتند .یک تیمار شاهد به همراه پنج گروه دیگر سطوح  12 ،9 ،6 ،3و  15درصد پودر جوجهکشی بهجای کنجاله
سویا اضافه گردید .در انتهای دوره آزمایش ( 10هفته) از هر تیمار تعداد  5پرنده بهطور تصادفی انتخاب و خونگیری از طریق ورید بال بهمنظور
اندازهگیری فراسنجههای خونی ،انجام شد .بیشترین غلظتهای سرمی  HDLو کلسیم در گروه  12 HWMبهدست آمد ( .)P<0/05وارد
کردن  HWMبه جیره در سطوح  12 ،9 ،6و  15درصد به کاهش معنیدار گلوکز سرم در مقایسه با تیمار شاهد انجامید .ضایعات جوجهکشی
در سطح  6درصد جیره بیشترین وزن متوسط تخممرغ را در پی داشته و از این حیث با سایر تیمارها تفاوت معنیداری ( )P<0/05داشت و
سبکترین تخممرغها توسط گروههای  12 HWM ،9 HWMو  15 HWMتولید شدند .براساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که استفاده
از پودر ضایعات جوجهکشی تاثیرات سو بر فراسنجههای خونی و وزن تخممرغ ندارد.
کلمات کلیدی :پودر ضایعات جوجهکشی ،تخممرغ ،فراسنجههای خونی ،کنجاله سویا ،مرغ تخمگذار
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولbersaqom@gmail.com :
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مقدمه
در پرورش طیور مهمترین و بیشترین هزینه مربوط به تغذیه
میباشد .ذرت و کنجاله سویا ،بهدالئل مختلف ازجمله سهولت دسترسی،
اقالم عمده جیرههای معمول طیور را در اکثر مناطق دنیا تشکیل
میدهند (گلیان و همکاران .)1374 ،طی چند سال اخیر ،صنعت
مرغداری با نوسان فزاینده قیمت اقالم خوراکی مورد استفاده در
جیرههای طیور ،روبهرو شده است .یکی از دالیل عمده نوسان وضعیت
بازار ،عدم همخوانی بین سطح تولید در جهان و نرخ باالی تقاضا برای
منابع خوراکی انرژیزا و پروتئینی میباشد ( .)2008 ،FAOبهترین
رویه توجه به منابع داخلی میباشد چرا که فراهم نمودن منابع غذایی
از خارج کشور با چالشهای مختلفی همراه است که از مشکالت آنها
میتوان به عدم فراهمی منظم و بهموقع نهادهها ،نوسان قیمت ،خروج
ارز و  ...اشاره نمود .کنجاله سویا بهعلت داشتن درصد پروتئین باال و
پروفیل مناسب اسیدهای آمینه ،بهعنوان منبع اصلی پروتئین در جیره
غذایی طیور محسوب میشود ( Hsiaoو همکاران .)2006 ،کنجاله
سویا بهعنوان معمولترین منبع پروتئین در جیره طیور ،در داخل
کشور تولید چندانی نداشته و جزء اقالم وارداتی بوده و در نهایت با
هزینهای باال در اختیار مرغدار قرار میگیرد .استفاده از ضایعات و
منابع غذایی با قیمت پائین یکی از مهمترین راهکارهای اقتصادی
کردن تولید میباشد .در این حالت ،با تخصیص بخشی از فضای جیره
به منابع پروتئینی جایگزین همچون دیگر انواع کنجالههای گیاهی و
نیز پروتئینهای حیوانی ،جایگزینی بخشی از ذرت جیره با غالتی که
سطح پروتئین خام آنها بیش از ذرت باشد و نیز با بهرهگیری از
سیستمهای پربازده فرموالسیون جیره (نظیر سیستمهای مبتنی بر
اسیدآمینه قابل هضم یا ایدهآل) ،میتوان در مسیر کاهش هزینه جیره
و درعینحال حفظ یا حتی بهبود بازده خوراک ،گام برداشت (،Akkilic
1977؛  Haqueو همکاران .)1990 ،ضایعات کارخانههای جوجهکشی
از تخممرغهای نابارور ،جنینهای مرده ،جوجه مرغها یا جوجه
بوقلمونهای تلف شده و پوسته تخمهای تفریخ شده تشکیل میشود
( JahanianNajafabadiو همکاران2007 ،؛  Hammو ،Whitehead
 .)1982همچنین ،ضایعات موسسات جوجهکشی مولد جوجه مرغهای
تخمگذار ،ممکن است جوجههای نر را (که در حین تعیین جنسیت
حذف میشوند) نیز دربرداشته باشد (1988 ،Reddy؛ .)1994 ،Bains
مدیریت ضایعات مؤسسات جوجهکشی و دفع آن از معضالت و مسائل
جدی پیشروی صنعت جوجهکشی محسوب میشود (.)1984 ،Miller
ضایعات موسسات جوجهکشی در مقایسه با کنجاله سویا و پودر ماهی
از مقدار پروتئین مناسبی برخوردار میباشد بهطوریکه پروتئین
ضایعات دارای ارزش بیولوژیکی و قابلیت هضم باالیی است و بهخاطر
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دارا بودن مقدار بسیار پائین فیبر خام از کیفیت مطلوبی برخوردار
میباشد ( .)1988 ،Guptaبا توجه به مقدار ضایعات استحصال شده و
ترکیب شیمیایی آنها میتوان این ضایعات را بهعنوان یک منبع
پروتئینی و کلسیمی قابل توجه مد نظر قرار داد .ضایعات جوجهکشی
را با توجه به پتانسیل باالیی که دارند ،میتوان در سطوح  2/5تا 10
درصد در جیرههای غذایی طیور مورد استفاده قرار داد،Gupta( .
 .)1988مواد مغذی و انرژی موجود در ضایعات طیور (فضوالت ،بستر،
ضایعات کشتارگاهی و کارخانجات جوجهکشی) پس از حذف عوامل
بیماریزا ،از طریق گنجاندن این فراوردهها در جیرههای دام و طیور،
قابل بازیافت میباشد ( .)1995 ،McCaskeyدر مطالعهایی بقایای
خشک شده جوجهکشی در سطوح  3و  6درصد کل پروتئین جیره
جایگزین سویا و ضایعات گوشت گردید که تغییرات معنیداری در
عملکرد رشد جوجه تا پایان دوره پرنده مشاهده نگردید (،Kempster
.)1945
مطالعه حاضر ،با هدف ارزیابی امکان جایگزینی کنجاله سویا با
سطوح درجهبندی شده با پودر ضایعات کارخانههای جوجهکشی در
جیره مرغهای تخمگذار پیشنهاد و اجرا گردید.

مواد و روشها
این آزمایش در مرغداری ریحان واقع در روستای دیزیجان قم
بهمدت  10هفته انجام شد .برنامه نوردهی سالنها مطابق دفترچه
راهنما شامل 16ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی بود .در این
تحقیق از تعداد  240قطعه مرغ تخمگذار سویه ال اس ال ) (LSLبا
سن  56هفته در قالب طرحی کامالً تصادفی مشتمل بر شش تیمار و
هر تیمار با چهار تکرار مورد استفاده قرار گرفتند .تیمارهای آزمایشی
عبارت بودند از سطوح صفر 12 ،9 ،6 ،3 ،و  15درصد پودر ضایعات
جوجهکشی .مصرف دان هر مرغ  110گرم در روز بود و جیرهها دارای
انرژی و پروتئین یکسان بوده و ترکیب جیرههای آزمایشی براساس
میزان احتیاجات توصیه در راهنمای پرورش نژاد تنظیم گردید .برای
اطمینان از عدم وجود آلودگی میکروبی و قارچی در پودر ضایعات
جوجهکشی نمونهها به آزمایشگاه ارسال گردید و پس از تایید سالمت
مورد مصرف قرار گرفت.
ضایعات جوجهکشی (تخمهای نابارور یا تخمهای حاوی جنینهای
مرده) اتوکالو و سپس در دمای  100درجه سانتیگراد بهمدت 10
ساعت خشک شدند ،محصول برجای مانده را پس از خشک کردن،
آسیاب نموده و مورد استفاده قرار گرفت .نمونههای ضایعات جهت
آنالیز ترکیبات به آزمایشگاه شرکت  Evonikارسال گردید.
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جدول :1ترکیبات و مواد مغذی جیرههای مختلف آزمایشی مرغان تخمگذار
اجزای خوراکی

سطوح پودر ضایعات جوجهکشی
0

3

6

9

12

15

ذرت
کنجاله سویا
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1/31
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0/25
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1/22
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1/17
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0/25
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0/25
0/03

2700
0/15
16/30

2700
0/156

2700
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فسفر قابل استفاده ()%

0/36
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0/35

0/36

0/36
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متیونین ()%

0/3
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لیزین ()%

0/75

سدیم ()%
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0/146
1/41
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0/145
1/41

0/75
0/145
1/40

0/75
0/14
1/40

0/75
0/14
1/40

0/75
0/14
1/42

پودر صدف
روغن
دیکلسیم فسفات
نمک
مکمل ویتامینی†
مکمل معدنی††
متیونین
ترکیب محاسباتی
انرژی قابل متابولیسم (کیلو کالری درکیلوگرم)
کلر ()%
پروتئین خام ()%
کلسیم ()%

4

†مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم از خوراک مقادیر زیر را ،تامین مینمود :ویتامین  10000 ،Aواحد بینالمللی ،کوله کلسیفرول 2500 ،واحد بینالمللی،ویتامین  23،Eواحد بینالمللی،
ویتامین 3 ،K2میلیگرم ،ویتامین 0/025 ،B12میلیگرم ،بیوتین 0/05،میلیگرم ،فوالسین 0/5،میلیگرم ،نیاسین 30،میلیگرم ،پانتوتنیک اسید 8،میلیگرم ،پیرودوکسین 3 ،میلیگرم،
ریبوفالوین6/6 ،میلیگرم ،تیامین 1 ،میلیگرم.
††مکمل معدنی در هرکیلوگرم از خوراک مقادیر زیر را تامین مینمود :مس (سولفات مس ،)5 H2Oمیلیگرم ،ید (یدات کلسیم)0/5 ،میلیگرم ،آهن (سولفات آهن25 ،)7H2Oمیلیگرم،
منگنز (اکسیدمنگنز) 100 ،میلیگرم ،سلنیوم (سدیم سلنیت) 0/2 ،میلیگرم ،روی (اکسیدروی) 60 ،میلیگرم

در هفته پایانی آزمایش از هر تکرار ،بهطور تصادفی یک پرنده
انتخاب و با استفاده از سرنگ دو میلیلیتری آغشته به ضدانعقاد
هپارین ،در حدود  1/5میلیلیتر خون از ورید بال گرفته شد و برای
اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد .پس از
جدا شدن سرم از لختههای خون ،نمونهها به میکروتیوبهای 1/5
میلیلیتری منتقل شدند .سپس نمونهها بهمدت  15دقیقه با سرعت
 4000دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و در نهایت سرم شفاف به
میکروتیوبهای دیگری منتفل شدند و در دمای  -20درجه سلسیوس
جهت انجام آزمایش نگهداری شد .سپس نمونههای سرم جهت بررسی
پارامترهای بیوشیمیایی تهیه شد .غلظت پروتئینتام ،آلبومین ،گلوبولین،

گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید HDL ،و  LDLموجود درنمونههای
سرم در آزمایشگاه مبنا تهران اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی
خصوصیات کیفی تخممرغ ،در پایان دوره آزمایش از هر تیمار تعداد
هفت تخممرغ انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد و در همان روز
خصوصیات کیفی آنها اندازهگیری شد .خصوصیات کیفی مورد
مطالعه شامل دو دسته ،کیفیت خارجی تخممرغ (مقاومت ،ضخامت
و وزن پوسته) و کیفیت داخلی تخممرغ (واحد هاو ،ارتفاع سفیده
غلیظ و وزن سفیده ،وزن زرده و رنگ زرده) میباشد .در نهایت وزن
سفیده ،زرده و پوسته بهصورت درصدی از وزن کل تخم مرغ محاسبه
و گزارش گردید .برای تعیین وزن زرده تخممرغها ،زرده از سفیده
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جدا گردید و آنرا در ظرف یکبار مصرفی که وزن آن روی ترازوی
دیجیتال با دقت  0/01گرم صفر شده بود قرار داده و توزین شد .رنگ
زرده تابع رنگدانههای موجود در جیره میباشد .از آنجا که این
رنگدانهها (اکسی کارتنوئیدها) محلول در چربی هستند جذب آنها
نیز به موازات جذب چربیهای جیره انجام میشود و با افزودن چربی
به جیره جذب آنها افزایش مییابد .برای تعیین رنگ زرده از شاخص
رنگ زرده  DSMاستفاده شد .پس از تعیین کیفیت داخلی تخممرغها،
پوستههای شکسته شده را شسته و بهمدت  24ساعت در دمای اتاق
قرارداده تا کامالً خشک شوند و با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت
 0/01گرم توزین شدند.
برای تعیین مقاومت پوسته از دستگاه دیجیتال اندازهگیری
مقاومت پوسته به نام  Digital Egg Shellبه روش Force Gauge
) (model-ӀӀاستفاده شد .برای این منظور تخممرغ را بهطور عمودی
و بهصورتی که انتهای پهن آن به طرف باال باشد در محل تعیینشده
بر روی دستگاه قرار داده و سپس با فشار کلید دستگاه ،چکش آن به
آرامی به پایین آمده و فشاری را به انتهای پهن تخممرغ وارد میآورد
که موجب ترک خوردن آن میشود .سپس دستگاه میزان نیروی وارد
شده جهت شکستن پوسته را نشان میدهد که واحد آن بر حسب
کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد.
جدول  :2آنالیز ترکیبات پودر ضایعات جوجه کشی مورد استفاده
ترکیبات

مقدار ()%

پروتئین خام
ماده خشک
کلسیم
فسفر

20
98
22
0/3
25
0/499
0/827

TVN

متیونین
لیزین

از دستگاه اندازهگیری ضخامت پوسته تخممرغ
) Thickness Gauge (Echometer 1062استفاده شد .این دستگاه
ضخامت پوسته را از طریق امواج مافوق صوت اندازه میگیرد و بر
اساس پالس پژواک صدا ( )Pulse Echoعمل میکند .به این ترتیب
که پالس الکتریکی در سنجشگر ( )Probeآن به امواج صوتی تبدیل
میشود .سپس این امواج از طریق مایعی (آب) به نمونه میرسند و از
آن عبور میکنند و پس از برخورد به سطح پشتی آن به عقب منعکس
میشوند .در این زمان همان سنجشگر پژواک صوتی را دریافت کرده
Ultrasonic
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و آن را به پالس الکتریکی تبدیل میکند .زمانی که طول میکشد تا
پالس از نمونه عبور کند و برگردد به ضخامت و سرعت صوت در ماده
بستگی دارد و دستگاه از این طریق ضخامت را محاسبه میکند .لذا
بهمنظور انجام این کار ،هر تخممرغ از چهار ناحیه بر روی قسمت
سنجشگر دستگاه قرار داده شد و ضخامت پوسته از چهار ناحیه
تعیین و سپس از اعداد بهدست آمده میانگین گرفته شد و به این
ترتیب ضخامت پوسته بهطور دقیق و برحسب میلیمتر مشخص
میشود .برای اندازهگیری کیفیت سفیده ،ارتفاع سفیده را بهعنوان
معیاری برای توانایی حفظ ویسکوزیته آن درنظر میگیرند .افزایش
سن مرغ و مدت نگهداری تخممرغ بر ارتفاع سفیده تأثیرگذار هستند
و باعث آبکی شدن سفیده و کاهش ارتفاع سفیده میشوند .همچنین
وزن تخممرغ و اندازه آن بر ارتفاع سفیده موثر میباشند ،لذا برای
مقایسه ارتفاع سفیده تخممرغها بایستی آنها را براساس وزن تصحیح
نمود .کلیه دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی و با استفاده از رویه
مدل خطی عمومی ( )GLMنرم افزار  )9.1( SASموردتجزیه واریانس
قرار گرفت .برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

نتایج
در نظر گرفتن پودر ضایعات جوجهکشی ) (HWMدر سطح 9
درصد جیره مرغهای تخمگذار با افزایش معنیدار سطح  HDLو
کلسیم سرم همراه بود( .)P>0/05باالترین غلظت آلبومین سرم در
تیمار  12درصد و سپس تیمار  15درصد پودر ضایعات جوجهکشی
به ثبت رسید و تفاوت این دو تیمار با یکدیگر و نیز با تیمار شاهد
معنیدار بود ( .)P>0/05سطح گلوکز سرم پرندگان گروه شاهد در
قیاس با سایر گروهها ،بهطور معنیداری بیشتر بود ( .)P<0/05غلظت
کلسترول ،LDL ،فسفر ،پرتئین تام و گلبولین تحت تأثیر تیمارهای
آزمایشی قرار نگرفت ( .)P>0/05استفاده از سطوح  10درصد پودر
ضایعات جوجهکشی در جیره مرغهای تخمگذار در قیاس با سطوح 0
و  5درصد این فراورده ،موجب کاهش معنیدار غلظت لیپید تام و
کلسترول سرم گردید (جدول .)3
خالصه نتایج مربوط به متغیر متوسط وزن تخممرغ در جدول
 4قابل رؤیت میباشد .براساس مندرجات این جدول ،پاسخهای مشاهده
شده تابع ر وندی مشخص و خطی نبوده و الگوی تغییرات و تفاوتها
در هفتههای مختلف مشابه و یکنواخت نبود .همچنین نتایج مربوط
به تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد تولید تخممرغ در جدول  5ارائه
شده است.
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جدول  : 3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای خونی
سطح پودر ضایعات جوجه کشی در جیره ()%

فراسنجهها
کلسترول
HDL
LDL

کلسیم
فسفر
پروتئین تام
آلبومین
گلبولین

P value

0

3

6

9

12

15

(189/20±17/06 )5
(43/28 b±6/88 )5
(77/24±17/09 )5
(32/07 b±7/185 )3
(5/10±0/783 )5
(6/60±0/284 )3
(2/32 c±0/133 )5
(3/85±0/30 )4

(189/00±17/06 )5
(50/78 b±6/88 )5
(104/28±19/11 )4
(43/56 b±5/566 )5
(5/98±0/783 )5
(6/10±0/220 )5
(2/68 bc±0/133 )5
(3/42±0/27 )5

(202/60±17/06 )5
(60/80 ab±6/88 )5
(116/42±17/09 )5
(48/97 ab±5/566 )5
(6/96± 0/783 )5
(6/40±0/220 )5
(2/72 bc±0/133 )5
(3/68±0/27 )5

(226/40±17/06 )5
(76/42 a±6/88 )5
(151/58±19/11 )4
(61/53 a±5/566 )5
(5/18±0/875 )4
(7/08±0/246 )4
(2/68 bc±0/133 )5
(4/20±0/27 )5

(229/75±19/08 )4
(61/76 ab±6/88 )5
(109/36±17/09 )5
(43/43 b±6/223 )4
(4/92±0/783 )5
(6/73±0/246 )5
(3/30 a±0/133 )5
(3/74±0/27 )5

(250/00±17/06 )5
(48/28 b±6/88 )5
(81/72±17/09 )5
(38/28 b±5/566 )5
(5/53±1/011 )3
(6/70±0/220 )5
(2/82 b±0/133 )5
(3/88±0/27 )5

0/105
0/029
0/092
0/042
0/482
0/119
0/001
0/487

نتایج بهصورت میانگین  ±خطای معیار ،تعداد تکرارهای مربوط به هر تیمار در درون پرانتز بعد از عدد خطای معیار درج شده است .میانگینهای دارای باالنویسهای غیرمشابه در یک ردیف دارای تفاوت معنیدار
با یکدیگر هستند ( .)P<0/05اعداد اخل پرانتز تعداد تکرارها میباشد.

جدول  :4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر متوسط وزن تخممرغ (گرم)
هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 1تا 10

سطح پودر ضایعات جوجهکشی در جیره ()%
0

3

6

9

12

15

(62/43 ab±0/60 )6
(62/83±0/90 )7
(63/03a±0/49 )5
(65/94ab±0/92 )7
(67/57±0/86 )7
(60/91±0/69 )7
(61/57±1/17 )6
(63/10±1/04 )6
(62/24±1/89 )6
(63/21±1/06 )7
(63/46b±0/25 )7

(63/36 ab±0/60)6
(63/11±0/90 )7
(63/67a±0/41 )7
(63/15 bc±1/08 )5
(68/46±0/93 )6
(60/90±0/81 )5
(62/82±1/44 )4
(62/90±1/04 )6
(62/24±1/89 )6
(62/96±1/06 )7
(63/45b±0/25 )7

(64/60 a±0/55 )7
(64/55±1/06 )5
(60/08b±0/54 )4
(68/52 a±1/08 )5
(66/94±0/86 )7
(61/17±0/74 )6
(63/74±1/09 )7
(61/52±0/97 )7
(65/50±2/07 )5
(66/34±1/25 )5
(64/37a±0/25 )7

(64/12 ab±0/55 )7
(63/70±0/90 )7
(63/27a±0/44 )6
(60/60c±0/99 )6
(67/18±0/86 )7
(60/33±0/69 )7
(63/29±1/09 )7
(60/77±0/97 )7
(58/04±1/75 )7
(61/49±1/06 )7
(62/29c±0/25 )7

(61/25 c±0/65 )5
(63/01±0/90 )7
(63/a98±0/44 )6
(62/99bc±0/92 )7
(65/25±0/86 )7
(60/18±0/74 )6
(64/11±1/09 )7
(60/84±0/97 )7
(60/40±1/75 )7
(63/15±1/15 )6
(62/57c±0/25 )7

(62/70 bc±0/60 )6
(61/10±0/97 )6
(62/57a±0/41 )7
(61/31c±0/99)6
(65/49±0/86 )7
(60/20±0/69 )7
(62/64±1/09 )7
(60/32±0/97 )7
(61/78±1/89 )6
(64/68±1/15 )6
(62/56c±0/27 )6

P value

0/0095
0/2773
0/0001
>0/0001
0/1075
0/8844
0/6755
0/2712
0/1728
0/0992
>0/0001

نتایج بهصورت میانگین  ±خطای معیار ،تعداد تکرارهای مربوط به هر تیمار در درون پرانتز بعد از عدد خطای معیار درج شده است .میانگینهای دارای باالنویسهای غیرمشابه در یک ردیف دارای تفاوت
معنیدار با یکدیگر هستند (.)P<0/05
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بررسی اثرات جایگزینی ضایعات جوجهکشی بهجای کنجاله سویا بر فراسنجههای خونی و....

عادلیمشفق و همکاران

جدول  :5تأثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ تولید بهصورت روز مرغ ()%
سطح پودر ضایعات جوجهکشی در جیره ()%

هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 1تا 10

0

3

6

9

12

15

(85/0±1/68 )6
(85/1±4/16 )7
(74/2±2/91 )7
(84/1±2/99 )6
(77/1±3/75 )7
(72/6±4/00 )7
(79/2±3/42 )7
(85/0±2/46 )7
(72/1±3/76 )7
(79/2±2/63 )7
(79/2±1/10 )7

(92/1±1/55 )7
(79/2±4/16 )7
(80/0±2/91 )7
(76/4±2/76 )7
(69/2±3/75 )7
(74/2±4/00 )7
(74/2±3/42 )7
(77/1±2/46 )7
(75/0±3/76 )7
(80/0±2/63 )7
(77/7±1/10 )7

(90/7±1/55 )7
(90/0±4/495 )6
(82/1±2/91 )7
(82/1±2/76 )7
(77/1±3/75 )7
(74/2±4/00 )7
(81/4±3/42 )7
(77/8±2/46 )7
(70/0±3/76 )7
(74/2±2/63 )7
(79/5±1/10 )7

(86/4±1/55 )7
(75/7±4/16 )7
(82/1±2/91 )7
(84/2±2/76 )7
(70/7±3/75 )7
(77/1±4/00 )7
(78/5±3/42 )7
(79/2±2/46 )7
(77/1±3/76 )7
(80/0±2/63 )7
(79/1±1/10 )7

(92/8±1/55 )7
(83/5±4/16 )7
(82/1±2/91 )7
(84/2±2/76 )7
(75/7±3/75 )7
(75/0±4/00 )7
(75/7±3/42 )7
(81/4±2/46 )7
(76/4±3/76 )7
(75/0±2/63 )7
(80/2±1/10 )7

(91/6±1/68 )6
(82/1±4/16 )7
(87/1±2/91 )7
(83/5±2/76 )7
(77/1±3/75 )7
(79/2±4/00 )7
(79/2±3/42 )7
(82/8±2/46 )7
(77/1±3/76 )7
(75/0±2/63 )7
(81/2±1/10 )7

P value

0/0050
0/2699
0/0948
0/3190
0/4856
0/8861
0/7109
0/2078
0/6877
0/3753
0/3947

نتایج بهصورت میانگین  ±خطای معیار ،برای کلیه فراسنجهها ،تعداد تکرارهای هر تیمارها برابر  5بوده است ،مگر برای برخی میانگینها که تعداد تکرار آنها در زیر همان میانگین داخل
پرانتز درج شده است.

بحث
درنظر گرفتن پودر ضایعات جوجهکشی ) (HWMدر سطح 9
درصد جیره مرغهای تخمگذار با افزایش معنیدار سطح  HDLو
کلسیم سرم همراه بود( .)P>0/05باالترین غلظت آلبومین سرم در
تیمار  12درصد و سپس تیمار  15درصد پودر ضایعات جوجهکشی
به ثبت رسید و تفاوت این دو تیمار با یکدیگر و نیز با تیمار شاهد
معنیدار بود ( .)P>0/05سطح گلوکز سرم پرندگان گروه شاهد در
قیاس با سایر گروهها ،بهطور معنیداری بیشتر بود ( .)P<0/05غلظت
کلسترول ،LDL ،فسفر ،پرتئین تام و گلبولین تحت تأثیر تیمارهای
آزمایشی قرار نگرفت ( .)P>0/05استفاده از سطوح  10درصد پودر
ضایعات جوجهکشی در جیره مرغهای تخمگذار در قیاس با سطوح 0
و  5درصد این فراورده ،موجب کاهش معنیدار غلظت لیپید تام و
کلسترول سرم گردید .این نتایج را میتوان به محتوای باالی اسیدهای
چرب غیراشباع در ضایعات جوجهکشی و تأثیر کاهنده این اسیدهای
چرب بر سطح کلسترول خون نسبت داد ( Al-Harthiو همکاران،
 .)2010شاید افزایش سطح  HDLسرم در تیمار  20درصد پودر
ضایعات جوجهکشی در این مطالعه را نیز بتوان با همین اثر اسیدهای
چرب غیر اشباع مرتبط دانست.
در این تحقیق ،استفاده از پودر ضایعات جوجهکشی در تمامی
سطوح مورد بررسی ،با افزایش غلظت کلسیم سرم همراه بود ،هر چند
تنها سطح نه درصد این محصول تفاوت معنیداری را از این نظر با
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تیمار شاهد رقم زد .نظر به برابر بودن سطح کلسیم در کلیه جیرهها،
تفاوت مشاهده شده در متغیر غلظت کلسیم سرم را میتوان به زیست
فراهمی متفاوت کلسیم اقالم خوراکی مورد استفاده در جیرهها مرتبط
دانست .افزایش سطح آلبومین در سرم خون پرندگان دریافت کننده
جیرههای حاوی سطوح  %12و  %15پودر ضایعات جوجهکشی را شاید
بتوان به قابلیت جذب و دسترسی بهتر اسیدهای آمینه با منشا حیوانی
نسبت داد (جانمحمدی و همکاران )1393 ،آلبومین سرم مهمترین
اندوخته پروتئینی در بدن مرغهای تخمگذار است در پاسخ به نیازهای
سنتز پروتئین در اویداکت تجزیه میشود ( .)1978 ، Smithکبد هنگام
مواجهه با عوامل تنشزا (مثال ً در مواقع کمبود یا عدم توازن اسیدهای
آمینه در جیره) سنتز آلبومین را کاهش میدهد .بدینترتیب سطوح
کمتر آلبومین در سایر تیمارها ،بهویژه تیمار شاهد را شاید بتوان به
صورت کمبود یا متوازن نبودن پروفایل اسیدهای آمینه با منشا گیاهی
نسبت داد (جانمحمدی و همکاران1393 ،؛  Dibnerو .)1990 ،Ivey
خالصه نتایج مربوط به متغیر متوسط وزن تخممرغ در جدول
 4قابل رؤیت میباشد .براساس مندرجات این جدول ،پاسخهای
مشاهده شده تابع روندی مشخص و خطی نبوده و الگوی تغییرات و
تفاوتها در هفتههای مختلف مشابه و یکنواخت نبود .در طول هفته
نخست تیمار  6درصد  HWMبیشترین و تیمارهای  12و  15درصد
 HWMکمترین ارقام متوسط وزن تخم مرغ را بهخود اخصاص دادند.
حال آنکه در هفته سوم پرندگان گروه  6درصد  HWMسبکترین
تخممرغها را تولید کرده و تفاوتهای معنیداری را با دیگر تیمارها
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رقم زدند ( .)P<0/05در هفته چهارم ،یکبار دیگر پرندگان متعلق به
تیمار  6درصد  HWMسنگینترین و تیمارهای  12 ،9و  15درصد
سبکترین تخممرغها را تولید کردند .در سایر هفتههای دوره آزمایش
تفاوت قابل مالحظهای از این حیث بین گروههای آزمایشی مختلف
مشاهده نشد ( .)P>0/05مقایسه عملکرد کلی گروهها از حیث متوسط
وزن تخممرغهای تولیدی در کل دوره آزمایش نشان داد که استفاده
از  HWMدر سطح  6درصد به تولید سنگینترین تخممرغها انجامید،
بهطوریکه اختالف آن با گروه شاهد و دیگر گروهها معنیدار بود
( .)P<0/05گنجاندن  HWMبه جیره در سطوح باالتر  6درصد (،9
 12و  15درصد) با کاهش معنیدار وزن تخممرغها در قیاس با سطوح
 3 ،0و  6درصد گردید .جدول  2نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی
را بر گرم تخممرغ تولیدی روزانه توسط هر مرغ را نشان میدهد.
تجزیه و تحلیل آماری دادههای خام مربوط به این فراسنجه از عدم
وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی در هفتههای مختلف
پرده برداشت ( )P<0/05و بهعبارت دیگر ،استفاده از پودر ضایعات
طیور تا سطح  15درصد اثر سوئی بر توده تخممرغ تولیدی نداشت.
نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد تولید تخممرغ
در جدول  5ارائه شده است .براساس مندرجات این جدول ،استفاده
از سطوح مختف پودر ضایعات جوجهکشی ( )HWMدر جیره جوجههای
گوشتی با بهبود درصد تولید تخممرغ طی هفته نخست دوره آزمایش
همراه بوده بهطوریکه تفاوتهای مشاهده شده بین تیمارهای ،6 ،3
 12 ،9و  15درصد  HWMبا تیمار شاهد معنیدار تشخیص داده شد
( .)P>0/05با اینحال ،درصد تولید تخممرغ طی هفته دوم و هفتههای
پ س از آن و نیز طی کل دوره آزمایش بین تمامی تیمارها یکسان
بوده است (.)P<0/05
نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از پودر ضایعات جوجهکشی
بهجای کنجاله سویا در مرغان تخمگذار تا سطح  15درصد بر
فراسنجههای خونی صفات کیفی تخممرغ و نرخ تولید تخممرغ در
مرغ تخمگذار تاثیر منفی ندارد و میتوان تا سطح  15درصد در جیره
استفاده نمود.
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