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 چکیده

 های خونی در سنجهمرغ و فرابر وزن تخم( HWM) کشیجوجه عاتیاثر سطوح مختلف پودر ضا یابیمنظور ارزمطالعه حاضر به 

پرنده  و پنج تکرار چهاربا  یشیآزما ماریت شش ههفته ب 56ال اس ال( با سن  هسوی) گذارتخم مرغ قطعه 240 تعداد. شد گذار انجامتخم هایمرغ

جای کنجاله ی بهکشدرصد پودر جوجه 15و  12، 9، 6، 3سطوح  گریپنج گروه دیک تیمار شاهد به همراه . افتندی صیهر تکرار تخص یازابه

منظور بال به دیور قیاز طر یریانتخاب و خونگ یطور تصادفبه دهپرن 5تعداد  ماریهفته( از هر ت 10) شیدوره آزما ی. در انتهاسویا اضافه گردید

وارد (. >05/0P) دست آمدبه HWM 12در گروه  میو کلس HDL یسرم هایغلظت نیترشی، انجام شد. بهای خونیفراسنجه یرگیاندازه

کشی ضایعات جوجه .دیانجام دشاه ماریبا ت سهیگلوکز سرم در مقا داریدرصد به کاهش معن 15و  12، 9، 6در سطوح  رهیبه ج HWMکردن  

( داشت و >05/0Pداری )مرغ را در پی داشته و از این حیث با سایر تیمارها تفاوت معنیترین وزن متوسط تخمدرصد جیره بیش 6در سطح 

توان نتیجه گرفت که استفاده ها میتولید شدند. براساس این یافته HWM 15و  HWM 9 ،HWM 12های ها توسط گروهمرغترین تخمسبک

 مرغ ندارد. های خونی و وزن تخمکشی تاثیرات سو بر فراسنجهاز پودر ضایعات جوجه
 

 گذارکنجاله سویا، مرغ تخم های خونی،مرغ، فراسنجهکشی، تخمپودر ضایعات جوجه کلمات کلیدی: 

 bersaqom@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ترین هزینه مربوط به تغذیه ترین و بیشدر پرورش طیور مهم       

 ،یسهولت دسترس دالئل مختلف ازجملهبه ا،یسو کنجاله و ذرت باشد.می

 لیتشک ایرا در اکثر مناطق دن وریمعمول ط هایرهیاقالم عمده ج

صنعت  ر،یسال اخ ندچ (. طی1374دهند )گلیان و همکاران، یم

مورد استفاده در  یاقالم خوراک متیق ندهیبا نوسان فزا یمرغدار

 تیعمده نوسان وضع لیاز دال یکی رو شده است.روبه ور،یط هایرهیج

 یتقاضا برا یدر جهان و نرخ باال دیسطح تول نیب یخوانبازار، عدم هم

بهترین  .(FAO ،2008) باشدیم ینیو پروتئ زایانرژ یمنابع خوراک

باشد چرا که فراهم نمودن منابع غذایی رویه توجه به منابع داخلی می

ها مختلفی همراه است که از مشکالت آن یهااز خارج کشور با چالش

ها، نوسان قیمت، خروج موقع نهادهتوان به عدم فراهمی منظم و بهمی

ن باال و علت داشتن درصد پروتئیارز و ... اشاره نمود. کنجاله سویا به

عنوان منبع اصلی پروتئین در جیره پروفیل مناسب اسیدهای آمینه، به

کنجاله  (.2006همکاران،  و Hsiaoشود )غذایی طیور محسوب می

در داخل  ور،یط رهیدر ج نیمنبع پروتئ نتریعنوان معمولبه ایسو

با  تیبوده و در نها ینداشته و جزء اقالم واردات یچندان دیکشور تول

استفاده از ضایعات و . ردگییمرغدار قرار م اریباال در اخت ایهنیهز

ترین راهکارهای اقتصادی منابع غذایی با قیمت پائین یکی از مهم

 رهیج یاز فضا یبخش صیحالت، با تخص نیدر اباشد. کردن تولید می

و  یاهیگ هایکنجاله اعانو گریچون دهم نیگزیجا ینیبه منابع پروتئ

که  یبا غالت رهیاز ذرت ج یبخش ینیگزیجا ،یوانیح هاینیپروتئ زین

از  یرگیبا بهره زیاز ذرت باشد و ن شیها بخام آن نیسطح پروتئ

بر  یمبتن هایستمیس ری)نظ رهیج ونیپربازده فرموالس هایستمیس

 رهیج نهیهزکاهش  ریدر مس توانی(، مآلدهیا ایقابل هضم  نهیآمدیاس

، Akkilic) بهبود بازده خوراک، گام برداشت یحت ای حال حفظنیو درع

 کشیجوجه هایکارخانه عاتیضا. (1990و همکاران،  Haque؛ 1977

جوجه  ای هامرده، جوجه مرغ هاینینابارور، جن هایمرغاز تخم

 شودیم لیشده تشک خیتفر هایتلف شده و پوسته تخم هایبوقلمون

(JahanianNajafabadi ؛2007 همکاران، وHamm  و Whitehead ،

 هایمرغ مولد جوجه کشیجوجه موسسات عاتی، ضاچنینهم(. 1982

 تیجنس نییتع نینر را )که در ح هایجوجه است ممکن گذار،تخم

(. Bains ،1994؛ Reddy ،1988) دربرداشته باشد زی( نشوندیحذف م

کشی و دفع آن از معضالت و مسائل مدیریت ضایعات مؤسسات جوجه

(. Miller ،1984) شودکشی محسوب میصنعت جوجه یروجدی پیش

 ماهی پودر و سویا کنجاله با مقایسه در کشیجوجه موسسات ضایعات

 پروتئین کهطوریبه باشدمی برخوردار مناسبی پروتئین مقدار از

 خاطرهب و است باالیی هضم قابلیت و بیولوژیکی ارزش دارای ضایعات

 برخوردار مطلوبی کیفیت از خام یبرف پائین بسیار مقدار بودن دارا

 و شده استحصال ضایعات مقدار به توجه با (.Gupta ،1988)باشد می

 منبع یک عنوانبه را ضایعات این توانمی هاآن شیمیایی ترکیب

 کشیجوجه ضایعات. داد قرار نظر مد توجه قابل کلسیمی و پروتئینی

 10 تا 5/2 توان در سطوحمی دارند، که باالیی پتانسیل به توجه را با

، Gupta)داد.  قرار استفاده مورد طیور غذایی هایجیره در درصد

مواد مغذی و انرژی موجود در ضایعات طیور )فضوالت، بستر،  (.1988

کشی(  پس از حذف عوامل ضایعات کشتارگاهی و کارخانجات جوجه

و طیور،  های دامها در جیرهزا، از طریق گنجاندن این فراوردهبیماری

ایی بقایای در مطالعه (.McCaskey ،1995)باشد قابل بازیافت می

درصد کل پروتئین جیره  6و  3کشی در سطوح خشک شده جوجه

داری در جایگزین سویا و ضایعات گوشت گردید که تغییرات معنی

، Kempsterعملکرد رشد جوجه تا پایان دوره پرنده مشاهده نگردید )

1945) . 

با  ایوکنجاله س ینیگزیامکان جا یابیالعه حاضر، با هدف ارزمط       

در  کشیجوجه هایکارخانه عاتیشده با پودر ضا بندیسطوح درجه

 .دیو اجرا گرد شنهادپی گذارتخم هایمرغ رهیج

 

 هامواد و روش
قم  این آزمایش در مرغداری ریحان واقع در روستای دیزیجان       

رچه ها مطابق دفتنوردهی سالن شد. برنامههفته انجام  10مدت به

ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی بود. در این 16راهنما شامل 

با  (LSL)گذار سویه ال اس ال قطعه مرغ تخم  240تحقیق از تعداد 

 هفته در قالب طرحی کامالً تصادفی مشتمل بر شش تیمار و 56سن 

 آزمایشی ر گرفتند. تیمارهایهر تیمار با چهار تکرار مورد استفاده قرا

 ضایعات درصد پودر 15و  12، 9، 6، 3عبارت بودند از سطوح صفر، 

ای ها دارجیرهگرم در روز بود و  110کشی. مصرف دان هر مرغ جوجه

س های آزمایشی براساانرژی و پروتئین یکسان بوده و ترکیب جیره

ای ردید. برمیزان احتیاجات توصیه در راهنمای پرورش نژاد تنظیم گ

 اطمینان از عدم وجود آلودگی میکروبی و قارچی در پودر ضایعات

المت سها به آزمایشگاه ارسال گردید و پس از تایید کشی نمونهجوجه

 مورد مصرف قرار گرفت.

های جنین حاوی هایتخم یا های نابارور)تخم کشیضایعات جوجه       

 10مدت گراد بهانتیدرجه س 100مرده( اتوکالو و سپس در دمای 

ساعت خشک شدند، محصول برجای مانده را پس از خشک کردن، 

های ضایعات جهت آسیاب نموده و مورد استفاده قرار گرفت. نمونه

 ارسال گردید.  Evonikآنالیز ترکیبات به آزمایشگاه شرکت 
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طور تصادفی یک پرنده در هفته پایانی آزمایش از هر تکرار، به       

لیتری آغشته به ضدانعقاد انتخاب و با استفاده از سرنگ دو میلی

لیتر خون از ورید بال گرفته شد و برای میلی 5/1هپارین، در حدود 

های بیوشیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد. پس از گیری شاخصاندازه

 5/1های ها به میکروتیوبهای خون، نمونهجدا شدن سرم از لخته

دقیقه با سرعت  15مدت ها بهلیتری منتقل شدند. سپس نمونهمیلی

دند و در نهایت سرم شفاف به دور در دقیقه سانتریفیوژ ش 4000

درجه سلسیوس  -20های دیگری منتفل شدند و در دمای میکروتیوب

های سرم جهت بررسی داری شد. سپس نمونهجهت انجام آزمایش نگه

آلبومین، گلوبولین،  تام،پروتئین غلظت شد. تهیه بیوشیمیایی هایپارامتر

های درنمونهموجود  LDLو  HDLگلیسرید، تری گلوکز، کلسترول،

منظور بررسی گیری شد. بهسرم در آزمایشگاه مبنا تهران اندازه

، در پایان دوره آزمایش از هر تیمار تعداد مرغتخم یفیکخصوصیات 

انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد و در همان روز  مرغهفت تخم

گیری شد. خصوصیات کیفی مورد اندازه هاآنخصوصیات کیفی 

مرغ )مقاومت، ضخامت دو دسته، کیفیت خارجی تخممطالعه شامل 

مرغ )واحد هاو، ارتفاع  سفیده و وزن پوسته( و کیفیت داخلی تخم

باشد. در نهایت وزن غلیظ و وزن سفیده، وزن زرده و رنگ زرده( می

صورت درصدی از وزن کل تخم مرغ محاسبه سفیده، زرده و پوسته به

ها، زرده از سفیده مرغده تخمو گزارش گردید. برای تعیین وزن زر

 گذارهای مختلف آزمایشی مرغان تخمترکیبات و مواد مغذی جیره :1جدول

 کشیپودر ضایعات جوجه سطوح
 اجزای خوراکی

15 12 9 6 3 0 

 ذرت 06/61 91/61 37/62 45/62 5/62 54/62

 کنجاله سویا 03/23 59/21 21/20 9/18 6/17 32/16

 سبوس گندم 4 4 4 4 4 4

 پودر صدف 71/8 7 32/5 62/3 92/1 22/0

 روغن 98/0 35/0 0 0 0 0

 کلسیم فسفاتدی 31/1 26/1 22/1 17/1 13/1 09/1

 نمک 33/0 32/0 32/0 31/0 31/0 3/0

 †مکمل ویتامینی 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0

 ††مکمل معدنی 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0

 متیونین 08/0 07/0 06/0 05/0 04/0 03/0
 ترکیب محاسباتی      

 (الری درکیلوگرمکیلو ک) انرژی قابل متابولیسم 2700 2700 2700 2700 2700 2700

 کلر )%( 15/0 156/0 156/0 15/0 15/0 15/0

30/16 
 

30/16 
 

30/16 
 

30/16 
 

30/16 
 

 )%( پروتئین خام 30/16

 )%( کلسیم 4 4 4 4 4 4

36/0 
 

36/0 
 

36/0 
 

35/0 
 

362/0 
 

 )%( فسفر قابل استفاده 36/0

3/0 
 

32/0 
 

3/0 
 

3/0 
 

31/0 
 

 )%( متیونین 3/0

 )%( متیونین+سیستئین 46/0 465/0 46/0 46/0 45/0 46/0

52/0 
 

53/0 
 

54/0 
 

53/0 
 

53/0 
 

 )%( ترئونین 53/0

75/0 
 

75/0 
 

75/0 
 

75/0 
 

75/0 
 

 )%( لیزین 75/0

 )%( سدیم 146/0 145/0 145/0 14/0 14/0 14/0

 اسیدلینولئیک 41/1 41/1 40/1 40/1 40/1 42/1
المللی، واحد بین E،23المللی،ویتامین بین واحد 2500 المللی، کوله کلسیفرول،بین واحد A، 10000ویتامین  :نمودتامین می را، زیر مقادیر خوراک از کیلوگرم هر در نیویتامی مکمل†

گرم، میلی 3گرم، پیرودوکسین، میلی 8گرم، پانتوتنیک اسید،میلی 30ن،گرم، نیاسیمیلی 5/0گرم، فوالسین،میلی 05/0گرم، بیوتین،میلی 12B ،025/0گرم، ویتامینمیلی 2K، 3ویتامین

 گرم.میلی 1گرم، تیامین،  میلی6/6ریبوفالوین، 

گرم، میلی25(، O2H7)سولفات آهن گرم، آهنمیلی5/0)یدات کلسیم(،  گرم، یدمیلی (،O2H 5مس )سولفات نمود: مسزیر را تامین می مکمل معدنی در هرکیلوگرم از خوراک مقادیر††

 گرممیلی 60)اکسیدروی(،  گرم، رویمیلی 2/0)سدیم سلنیت(،  گرم، سلنیوممیلی 100)اکسیدمنگنز(،  منگنز
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بار مصرفی که وزن آن روی ترازوی را در ظرف یکجدا گردید و آن

رنگ  گرم صفر شده بود قرار داده و توزین شد. 01/0دیجیتال با دقت 

جا که این باشد. از آنهای موجود در جیره میدانهزرده تابع رنگ

 هاآنهستند جذب  ها )اکسی کارتنوئیدها( محلول در چربیدانهرنگ

شود و با افزودن چربی های جیره انجام مینیز به موازات جذب چربی

یابد. برای تعیین رنگ زرده از شاخص افزایش می هاآنبه جیره جذب 

ها، مرغاستفاده شد. پس از تعیین کیفیت داخلی تخم DSMرنگ زرده 

تاق ساعت در دمای ا 24مدت های شکسته شده را شسته و بهپوسته

شوند و با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت خشک  کامالًقرارداده تا 

 گرم توزین شدند. 01/0

ری گیبرای تعیین مقاومت پوسته از دستگاه دیجیتال اندازه       

 Force Gauge به روش  Digital Egg Shellنام  مقاومت پوسته به

(model-ӀӀ) طور عمودی غ را بهمراستفاده شد. برای این منظور تخم

شده یینتعصورتی که انتهای پهن آن به طرف باال باشد در محل و به

به  بر روی دستگاه قرار داده و سپس با فشار کلید دستگاه، چکش آن

آورد یممرغ وارد آرامی به پایین آمده و فشاری را به انتهای پهن تخم

وی وارد شود. سپس دستگاه میزان نیرکه موجب ترک خوردن آن می

دهد که واحد آن بر حسب شده جهت شکستن پوسته را نشان می

 باشد.متر مربع میکیلوگرم بر سانتی

 

 آنالیز ترکیبات پودر ضایعات جوجه کشی مورد استفاده :2جدول 

 مقدار )%( ترکیبات

 20 پروتئین خام

 98 ماده خشک

 22 کلسیم

 3/0 فسفر
TVN 25 

 499/0 متیونین

 827/0 لیزین

 

 Ultrasonic مرغتخم پوسته ضخامت گیریاندازه دستگاه از       

Thickness Gauge (Echometer 1062)  استفاده شد. این دستگاه

گیرد و بر ضخامت پوسته را از طریق امواج مافوق صوت اندازه می

کند. به این ترتیب عمل می (Pulse Echo) اساس پالس پژواک صدا

آن به امواج صوتی تبدیل   (Probe) گرسنجش که پالس الکتریکی در

رسند و از شود. سپس این امواج از طریق مایعی )آب( به نمونه میمی

کنند و پس از برخورد به سطح پشتی آن به عقب منعکس آن عبور می

پژواک صوتی را دریافت کرده  گرسنجششوند. در این زمان همان می

کشد تا کند. زمانی که طول میو آن را به پالس الکتریکی تبدیل می

پالس از نمونه عبور کند و برگردد به ضخامت و سرعت صوت در ماده 

کند. لذا بستگی دارد و دستگاه از این طریق ضخامت را محاسبه می

مرغ از چهار ناحیه بر روی قسمت منظور انجام این کار، هر تخمبه

هار ناحیه گر دستگاه قرار داده شد و ضخامت پوسته از چسنجش

شد و به این  دست آمده میانگین گرفتهتعیین و سپس از اعداد به

 متر مشخص طور دقیق و برحسب میلیترتیب ضخامت پوسته به

عنوان گیری کیفیت سفیده، ارتفاع سفیده را بهشود. برای اندازهمی

گیرند. افزایش معیاری برای توانایی حفظ ویسکوزیته آن درنظر می

یرگذار هستند تأثمرغ بر ارتفاع سفیده داری تخمدت نگهسن مرغ و م

چنین شوند. همو باعث آبکی شدن سفیده و کاهش ارتفاع سفیده می

باشند، لذا برای مرغ و اندازه آن بر ارتفاع سفیده موثر میوزن تخم

را براساس وزن تصحیح  هاآنها بایستی مرغمقایسه ارتفاع سفیده تخم

 تصادفی و با استفاده از رویه قالب طرح کامالً ا درهکلیه دادهنمود. 

( موردتجزیه واریانس 1.9) SAS(  نرم افزار GLMمدل خطی عمومی )

ای قرار گرفت. برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه

 درصد استفاده شد. پنجدانکن در سطح احتمال 

 

 نتایج
 9در سطح  (HWM) شیکدر نظر گرفتن پودر ضایعات جوجه       

و  HDLدار سطح گذار با افزایش معنیهای تخمدرصد جیره مرغ

(. باالترین غلظت آلبومین سرم در P<05/0کلسیم سرم همراه بود)

کشی درصد پودر ضایعات جوجه 15درصد و سپس تیمار  12تیمار 

شاهد  به ثبت رسید و تفاوت این دو تیمار با یکدیگر و نیز با تیمار

(. سطح گلوکز سرم پرندگان گروه شاهد در P<05/0ار بود )دمعنی

(. غلظت >05/0Pتر بود )داری بیشطور معنیها، بهقیاس با سایر گروه

ی ، فسفر، پرتئین تام و گلبولین تحت تأثیر تیمارهاLDLکلسترول، 

درصد پودر  10استفاده از سطوح  (.P<05/0آزمایشی قرار نگرفت )

 0گذار در قیاس با سطوح های تخمره مرغکشی در جیضایعات جوجه

 دار غلظت لیپید تام ودرصد این فراورده، موجب کاهش معنی 5و 

 .(3)جدول  کلسترول سرم گردید

مرغ در جدول خالصه نتایج مربوط به متغیر متوسط وزن تخم       

های مشاهده مندرجات این جدول، پاسخ براساس باشد.می رؤیت قابل 4

ها وندی مشخص و خطی نبوده و الگوی تغییرات و تفاوتشده تابع ر

نتایج مربوط چنین هم های مختلف مشابه و یکنواخت نبود.در هفته

ارائه  5مرغ در جدول به تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد تولید تخم

 شده است. 
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 های خونیفراسنجه بر آزمایشی تیمارهای تأثیر : 3 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P value 
 سطح پودر ضایعات جوجه کشی در جیره )%(

 هافراسنجه
15 12 9 6 3 0 

 کلسترول 06/17±20/189( 5) 06/17±00/189( 5) 06/17±60/202( 5) 06/17±40/226( 5) 08/19±75/229( 4) 06/17±00/250( 5) 105/0

029/0 (5 )88/6±b 28/48 (5 )88/6±ab 76/61 (5 )88/6±a 42/76 (5 )88/6±ab 80/60 (5 )88/6±b 78/50 (5 )88/6±b 28/43 HDL 

092/0 (5 )09/17±72/81 (5 )09/17±36/109 (4 )11/19±58/151 (5 )09/17±42/116 (4 )11/19±28/104 (5 )09/17±24/77 LDL 

042/0 (5) 566/5±b 28/38 (4 )223/6±b 43/43 (5) 566/5±a 53/61 (5) 566/5±ab 97/48 (5) 566/5±b 56/43 (3) 185/7±b 07/32 کلسیم 

 فسفر 783/0±10/5( 5) 783/0±98/5( 5) ±96/6 783/0( 5) 875/0±18/5( 4) 783/0±92/4( 5) 011/1±53/5( 3) 482/0

 پروتئین تام 284/0±60/6( 3) 220/0±10/6( 5) 220/0±40/6( 5) 246/0±08/7( 4) 246/0±73/6( 5) 220/0±70/6( 5) 119/0

001/0 (5 )133/0±b 82/2 (5 )133/0±a 30/3 (5 )133/0±bc 68/2 (5 )133/0±bc 72/2 (5 )133/0±bc 68/2 (5 )133/0±c 32/2 آلبومین 

 گلبولین 30/0±85/3( 4) 27/0±42/3( 5) 27/0±68/3( 5) 27/0±20/4( 5) 27/0±74/3( 5) 27/0±88/3( 5) 487/0
دار های غیرمشابه در یک ردیف دارای تفاوت معنیهای دارای باالنویستعداد تکرارهای مربوط به هر تیمار در درون پرانتز بعد از عدد خطای معیار درج شده است. میانگینخطای معیار،  ±صورت میانگین نتایج به

 باشد. (. اعداد اخل پرانتز تعداد تکرارها می>05/0Pبا یکدیگر هستند )

 مرغ )گرم(: تأثیر تیمارهای آزمایشی بر متوسط وزن تخم4جدول 

P value 
 کشی در جیره )%(پودر ضایعات جوجه سطح

 هفته
15 12 9 6 3 0 

0095/0 (6 )60/0±bc 70/62 (5 )65/0±c 25/61 (7 )55/0±ab 12/64 (7 )55/0±a 60/64 (6)60/0±ab 36/63 (6 )60/0±ab 43/62 1 

2773/0 (6 )97/0±10/61 (7 )90/0±01/63 (7 )90/0±70/63 (5 )06/1±55/64 (7 )90/0±11/63 (7 )90/0±83/62 2 

0001/0 (7 )41/0±a57/62 (6 )44/0±98a/63 (6 )44/0±a27/63 (4 )54/0±b08/60 (7 )41/0±a67/63 (5 )49/0±a03/63 3 

0001/0> (6)99/0±c31/61 (7 )92/0±bc99/62 (6 )99/0±c60/60 (5 )08/1±a 52/68 (5 )08/1±bc 15/63 (7 )92/0±ab94/65 4 

1075/0 (7 )86/0±49/65 (7 )86/0±25/65 (7 )86/0±18/67 (7 )86/0±94/66 (6 )93/0±46/68 (7 )86/0±57/67 5 

8844/0 (7 )69/0±20/60 (6 )74/0±18/60 (7 )69/0±33/60 (6 )74/0±17/61 (5 )81/0±90/60 (7 )69/0±91/60 6 

6755/0 (7 )09/1±64/62 (7 )09/1±11/64 (7 )09/1±29/63 (7 )09/1±74/63 (4 )44/1±82/62 (6 )17/1±57/61 7 

2712/0 (7 )97/0±32/60 (7 )97/0±84/60 (7 )97/0±77/60 (7 )97/0±52/61 (6 )04/1±90/62 (6 )04/1±10/63 8 

1728/0 (6 )89/1±78/61 (7 )75/1±40/60 (7 )75/1±04/58 (5 )07/2±50/65 (6 )89/1±24/62 (6 )89/1±24/62 9 

0992/0 (6 )15/1±68/64 (6 )15/1±15/63 (7 )06/1±49/61 (5 )25/1±34/66 (7 )06/1±96/62 (7 )06/1±21/63 10 

0001/0> (6 )27/0±c56/62 (7 )25/0±c57/62 (7 )25/0±c29/62 (7 )25/0±a37/64 (7 )25/0±b45/63 (7 )25/0±b46/63 1  10تا 
های غیرمشابه در یک ردیف دارای تفاوت های دارای باالنویسمیانگین پرانتز بعد از عدد خطای معیار درج شده است.تعداد تکرارهای مربوط به هر تیمار در درون ، خطای معیار ±صورت میانگین نتایج به

 (.>05/0Pدار با یکدیگر هستند )معنی
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 صورت روز مرغ )%(نرخ تولید به : تأثیر تیمارهای آزمایشی بر5جدول 

P value 
 کشی در جیره )%(سطح پودر ضایعات جوجه

 هفته
15 12 9 6 3 0 

0050/0 (6) 68/1±6/91 (7) 55/1±8/92 (7) 55/1±4/86 (7) 55/1±7/90 (7) 55/1±1/92 (6) 68/1±0/85 1 

2699/0 (7) 16/4±1/82  (7) 16/4±5/83 (7) 16/4±7/75 (6) 495/4±0/90 (7) 16/4±2/79 (7) 16/4±1/85 2 

0948/0 (7) 91/2±1/87 (7) 91/2±1/82 (7) 91/2±1/82 (7) 91/2±1/82 (7) 91/2±0/80 (7) 91/2±2/74 3 

3190/0 (7) 76/2±5/83 (7) 76/2±2/84 (7) 76/2±2/84  (7) 76/2±1/82 (7) 76/2±4/76 (6) 99/2±1/84 4 

4856/0 (7) 75/3±1/77 (7) 75/3±7/75 (7) 75/3±7/70 (7) 75/3±1/77 (7) 75/3±2/69 (7) 75/3±1/77 5 

8861/0 (7) 00/4±2/79 (7) 00/4±0/75 (7) 00/4±1/77 (7) 00/4±2/74 (7) 00/4±2/74 (7) 00/4±6/72 6 

7109/0 (7) 42/3±2/79 (7) 42/3±7/75 (7) 42/3±5/78 (7) 42/3±4/81 (7) 42/3±2/74 (7) 42/3±2/79 7 

2078/0 (7) 46/2±8/82 (7) 46/2±4/81 (7) 46/2±2/79 (7) 46/2±8/77 (7) 46/2±1/77 (7) 46/2±0/85 8 

6877/0 (7) 76/3±1/77 (7) 76/3±4/76 (7) 76/3±1/77 (7) 76/3±0/70 (7) 76/3±0/75 (7) 76/3±1/72 9 

3753/0 (7) 63/2±0/75 (7) 63/2±0/75 (7) 63/2±0/80 (7) 63/2±2/74 (7) 63/2±0/80 (7) 63/2±2/79 10 

 10تا  1 10/1±2/79 (7) 10/1±7/77 (7) 10/1±5/79 (7) 10/1±1/79 (7) 10/1±2/80 (7) 10/1±2/81 (7) 3947/0
ها در زیر همان میانگین داخل ها که تعداد تکرار آنبوده است، مگر برای برخی میانگین 5ها، تعداد تکرارهای هر تیمارها برابر برای کلیه فراسنجهخطای معیار،  ±صورت میانگین نتایج به

 پرانتز درج شده است.

 بحث
 9در سطح  (HWM) کشیپودر ضایعات جوجهدرنظر گرفتن        

و  HDLدار سطح گذار با افزایش معنیهای تخمدرصد جیره مرغ

(. باالترین غلظت آلبومین سرم در P<05/0کلسیم سرم همراه بود)

کشی درصد پودر ضایعات جوجه 15درصد و سپس تیمار  12تیمار 

تیمار شاهد  به ثبت رسید و تفاوت این دو تیمار با یکدیگر و نیز با

(. سطح گلوکز سرم پرندگان گروه شاهد در P<05/0دار بود )معنی

(. غلظت >05/0Pتر بود )داری بیشطور معنیها، بهقیاس با سایر گروه

، فسفر، پرتئین تام و گلبولین تحت تأثیر تیمارهای LDLکلسترول، 

درصد پودر  10استفاده از سطوح  (.P<05/0آزمایشی قرار نگرفت )

 0گذار در قیاس با سطوح های تخمکشی در جیره مرغعات جوجهضای

دار غلظت لیپید تام و درصد این فراورده، موجب کاهش معنی 5و 

توان به محتوای باالی اسیدهای کلسترول سرم گردید. این نتایج را می

کشی و تأثیر کاهنده این اسیدهای جوجه چرب غیراشباع در ضایعات

و همکاران،  Al-Harthiخون نسبت داد )چرب بر سطح کلسترول 

درصد پودر  20سرم در تیمار  HDLشاید افزایش سطح  (.2010

کشی در این مطالعه را نیز بتوان با همین اثر اسیدهای ضایعات جوجه

 چرب غیر اشباع مرتبط دانست.

کشی در تمامی در این تحقیق، استفاده از پودر ضایعات جوجه       

با افزایش غلظت کلسیم سرم همراه بود، هر چند  سطوح مورد بررسی،

داری را از این نظر با تنها سطح نه درصد این محصول تفاوت معنی

ها، تیمار شاهد رقم زد. نظر به برابر بودن سطح کلسیم در کلیه جیره

توان به زیست تفاوت مشاهده شده در متغیر غلظت کلسیم سرم را می

ها مرتبط وراکی مورد استفاده در جیرهفراهمی متفاوت کلسیم اقالم خ

دانست. افزایش سطح آلبومین در سرم خون پرندگان دریافت کننده 

کشی را شاید پودر ضایعات جوجه %15و  %12های حاوی سطوح جیره

بتوان به قابلیت جذب و دسترسی بهتر اسیدهای آمینه با منشا حیوانی 

ترین مین سرم مهم( آلبو1393محمدی و همکاران، نسبت داد )جان

خ به نیازهای گذار است در پاسهای تخماندوخته پروتئینی در بدن مرغ

کبد هنگام  (.Smith  ،1978شود )یداکت تجزیه میسنتز پروتئین در او

در مواقع کمبود یا عدم توازن اسیدهای  زا )مثال ًمواجهه با عوامل تنش

ترتیب سطوح دیندهد. بآمینه در جیره( سنتز آلبومین را کاهش می

ویژه تیمار شاهد را شاید بتوان به تر آلبومین در سایر تیمارها، بهکم

صورت کمبود یا متوازن نبودن پروفایل اسیدهای آمینه با منشا گیاهی 

 .(Ivey ،1990 و Dibner؛ 1393محمدی و همکاران، نسبت داد )جان

 مرغ در جدولخالصه نتایج مربوط به متغیر متوسط وزن تخم       

های اساس مندرجات این جدول، پاسخباشد. برقابل رؤیت می 4

مشاهده شده تابع روندی مشخص و خطی نبوده و الگوی تغییرات و 

های مختلف مشابه و یکنواخت نبود. در طول هفته ها در هفتهتفاوت

درصد  15و  12ترین و تیمارهای بیش HWMدرصد  6نخست تیمار 

HWM خود اخصاص دادند. تخم مرغ را بهترین ارقام متوسط وزن کم

ترین سبک HWMدرصد  6که در هفته سوم پرندگان گروه حال آن

داری را با دیگر تیمارها های معنیها را تولید کرده و تفاوتمرغتخم
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بار دیگر پرندگان متعلق به (. در هفته چهارم، یک>05/0Pرقم زدند )

درصد  15و  12، 9ترین و تیمارهای سنگین HWMدرصد  6تیمار 

های دوره آزمایش ها را تولید کردند. در سایر هفتهمرغتخم ترینسبک

های آزمایشی مختلف ای از این حیث بین گروهتفاوت قابل مالحظه

ها از حیث متوسط عملکرد کلی گروه (. مقایسه<05/0P) مشاهده نشد

ه های تولیدی در کل دوره آزمایش نشان داد که استفادمرغوزن تخم

ها انجامید، مرغترین تخمدرصد به تولید سنگین 6در سطح  HWMاز 

دار بود ها معنیکه اختالف آن با گروه شاهد و دیگر گروهطوریبه

(05/0P< گنجاندن .)HWM  9درصد ) 6به جیره در سطوح باالتر ،

ها در قیاس با سطوح مرغدار وزن تخمبا کاهش معنی درصد( 15و  12

نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی  2 جدولگردید. درصد  6و  3 ،0

دهد. مرغ تولیدی روزانه توسط هر مرغ را نشان میرا بر گرم تخم

های خام مربوط به این فراسنجه از عدم تجزیه و تحلیل آماری داده

های مختلف دار بین تیمارهای آزمایشی در هفتهوجود تفاوت معنی

عبارت دیگر، استفاده از پودر ضایعات ( و بهP>05/0پرده برداشت )

 مرغ تولیدی نداشت.درصد اثر سوئی بر توده تخم 15طیور تا سطح 

مرغ درصد تولید تخم بر نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای آزمایشی       

ارائه شده است. براساس مندرجات این جدول، استفاده  5در جدول 

های جوجه یرهج در (HWM) کشیضایعات جوجه پودر مختف از سطوح

مرغ طی هفته نخست دوره آزمایش گوشتی با بهبود درصد تولید تخم

، 6، 3های مشاهده شده بین تیمارهای که تفاوتطوریهمراه بوده به

دار تشخیص داده شد با تیمار شاهد معنی HWMدرصد  15و  12، 9

(05/0>Pبا این .)های دوم و هفته هفته طی مرغحال، درصد تولید تخم

س از آن و نیز طی کل دوره آزمایش بین تمامی تیمارها یکسان پ

 (.P>05/0بوده است )

کشی داد استفاده از پودر ضایعات جوجه این آزمایش نشان نتایج       

درصد بر  15گذار تا سطح جای کنجاله سویا در مرغان تخمبه

در  مرغو نرخ تولید تخم مرغهای خونی صفات کیفی تخمفراسنجه

درصد در جیره  15توان تا سطح تاثیر منفی ندارد و می گذارمرغ تخم
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