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چكيده
بهمنظور بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیرة مرغهای تخمگذار بر عملکرد تولیدی و اوصیا

کیفتی

تخممرغ ،از تعداد  108قععه مرغ تخمگذار هایالین سویة  W-36با سن  96هفتته در آزمایشتی فاکتوریتل ( )2×3بتا دو منبتع چربتی
(روغن گیاهی و پودر چربی) و سه حالت افزودنی محرک رشد (بدون افزودنی ،پروبیوتیک و آنتتیبیوتیتک) در قالت
تاادفی به مد

طرحتی کتامالً

 12هفته استفاده شد .پرندگان بهطور تاادفی در شش تیمار و با شش تکرار (تعداد سه پرنده در هتر تکترار) توزیتع

شدند .نتاین بهدستآمده نشان داد که هیچ یک از متغیرهای عملکردی (درصد تولید ،مار

وراک ،ضتری

تبتدیل توراک ،تتودة

تخممرغ تولیدی و متوسط وزن تخممرغ) تحت تأثیر نوع مکمل چربی قرارنگرفت ( .)p<0/05افتزودن مکمتل پروبیتوتیکی بته جیتره
باعث کاهش معنادار مار

وراک ،درصد تولید ،تودة تخممرغ تولیدی و وزن نسبی زرده شد ( .(p <0/05آثار متقابل منبع چربتی و

افزودنی محرک رشد ،همچنین اثر اصلی منابع چربی بر ضخامت پوسته معنادار بود ( .(p <0/05بنابراین ،میتتوان نتیجته گرفتت نتوع
منبع چربی در جیرة مرغهای تخمگذار بر مشکال
افزودن پروبیوتیک به جیره با کاهش مار

کیفی پوسته در مراحل پایانی تولید تأثیر دارد .البته ،نمتیتتوان نادیتده گرفتت کته

وراک ،درصد تولید و تودة تخممرغ تولیدی را بههمراه دارد.

كلیدواژهها :اسید چرب  ،آنتیبیوتیک ،پروبیوتیک ،روغن سو ته،کیفیت تخممرغ.

* نویسنده مسئول

Email: Shariatf@Modares.ac.ir
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مقدمه

دستتتگاه گتتوار  ،تغییتتر و تبتتدیل بیولتتوژیکی استتیدهای

در سال های ا یر ،استفاده از مواد افزودنی ،نظیتر ترکیبتا

صفراوی در دستتگاه گتوار  ،انجتا نمتی گیترد [ .]5امتا

محتترک رشتتد ،در تغذیتتة طیتتور متتتداول شتتده استتت.

پروبیوتیکهتا دارای آنتزیمهتای هیدرولیزکننتدة استیدهای

شتیمیایی استت کته

صفراوی است و بتا تجزیتة آن هتا قابلیتت امولستیفه شتدن

بیولوژیکی توسط گیاهان یا میکروارگانیسمهتای

چربی ها و تشکیل میسل و در نتیجه جذب چربی ها کاهش

معین (معموالً قارچها) تولید و مانع رشد باکتریها میشود

مییابد ] .[6پس با استفاده از پروبیوتیکها درجیرة غتذایی،

[ .]6 ،5از آنجا که برای استفاده از آنتیبیوتیکها بتهعنتوان

جمعیت باکتری های مزبور در رودة کوچک افزایش می یابد

افزودنی در توراک دا و طیتور محتدودیت ایجتاد شتده

و این امر ممکن است سب

کاهش قابلیتت هضتم چربتی

است ،استفاده از پروبیوتیکها جایگزین آنتیبیوتیکها راین

جیره شود [.]23 ،12

آنتیبیوتیتکهتا گروهتی از ترکیبتا
بهصور

شده است [ .]23پروبیوتیک ها افزودنیهای زندة میکروبتی

استفاده از پروبیوتیتک در جیترة مترغهتای تختمگتذار

است که با ایجاد تعادل در جمعیت فلور میکروبی روده ،از

موج

افزایش تولید تخم مرغ [ ،]14بهبود ضخامت پوستة

عفونتای گوارشی پیشگیری میکند و بتر بهبتود عملکترد

تختتممتترغ [ ،]26بهبتتود ضتتری

حیوان و تقویت سیستم ایمنی اثر مابت دارد [.]11 ،1

باکتری های مضر و افزایش باکتری های الکتوباسیل می شود

استفاده از چربیها بهدلیل اثر افزایشی انرژیزایی آن در

[ .]21با توجه به معالت

تبتتدیل غتتذایی ،کتتاهش

فتو  ،معالعتة حاضتر بتا هتد

جیرة مرغ های تخم گذار استفاده شده استت .نتتاین بعضتی

بررستتی اثتتر متقابتتل نتتوع مکمتتل چربتتی (روغتتن ستتو تة

آزمایش ها نشان داده است که استتفاده از چربتی در جیترة

آشاز انه و پودر چربی پرشیافت) و نوع افزودنتی محترک

کاهش میزان توراک ماترفی،

رشد (پروبیوتیک و آنتتی بیوتیتک) در جیتره ،بتر عملکترد

تبدیل توراک ] [1و بهبتود کیفیتت پوستتة

کیفتی

مرغ های تخم گذار موج
بهبود ضری

تولید ،ترکی

تخممرغ [ ]10میشود .برای جذب چربیها در دیوارة روده

اسیدهای چترب زرده و اوصتیا

تخممرغ ،طراحی و اجرا شد.

الز است که میسل تشتکیل شتود .میستلهتا مخلتوطی از
نمکهای صتفراوی ،استیدهای چترب ،مونوگلیستریدها و

مواد و روشها

گلیستترول استتت کتته بتتا اتاتتال بتته استتیدهای چتترب،

در این تحقیتق از تعتداد  108قععته مترغ تختمگتذار ستویة

مونوگلیسریدها و ویتامینهتای محلتول در چربتی ،جتذب

هایالین  W-36در سن  96هفتگی با شش تیمار و شش تکرار

آنها را تسهیل میکند .بنابراین ،برای جذب چربیها وجود

(تعداد سه پرنده در هر تکرار) در قال

طرحی کامالً تاادفی

مقادیر کافی نمکهتای صتفراوی و تعتادل بتین استیدهای

با آرایش فاکتوریل  2×3به مد  12هفته (پس از هفتت روز

چرب اشباع و غیراشباع ضروری است [.]19

دورة عاد پذیری) استفاده شد .فاکتورها عبار بتود از نتوع

در اثر فعالیتت میکروبتی در دستتگاه گتوار

مکمتتل چربتتی (روغتتن ستتو تة آش تاز انه و پتتودر چربتتی

ترکیت

استتیدهای صتتفراوی تغییتتر متتیکنتتد ] .[6تغییتتر استتیدهای

پرشیافت) و نتوع افزودنتی محترک رشتد (بتدون افزودنتی،

بته جتذب

آنتیبیوتیک و پربیوتیک) .جیرههای آزمایشی بهمنظتور تتأمین

آنتتیبیوتیتکهتای

حداقل احتیاجا مواد مغتذی توصتیهشتده بترای مترغهتای

صفراوی توسط فلور میکروبی دستگاه گتوار
چربیها آسی

میرساند [ .]5با مار

تخمگذار سویة هایالین  W-36تنظیم شد (جدول.[9] )1

محرک رشد در جیرة غذایی ،به دلیل کاهش فلور میکروبتی
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جدول  .1مواد خوراكی و مواد مغذی جیرههای پاية آزمايشی
جیرههای آزمایشی (درصد)

اجزای وراکی

پودر چربی

روغن سو ته

ذر

64 /53

کنجالة سویا

19/32

19/4

کلسیم کربنا

10/76

11/4

پودر چربی

2/71

-

روغن سو ته

-

2/5

دیکلسیم فسفا

1/50

1/5

جو شیرین

0/13

0/13

نمک

0/3

0/3

مکمل ویتامینی 1

0/25

0/25

مکمل مواد معدنی 2

0/25

0/25

دیال -متیونین

0/13

0/13

ال -لیزین هیدروکلراید

0/07

0/07

ترکی

64/07

محاسباتی

انرژی قابل سو توساز (کیلوکالری در کیلوگر )

2/817

2/806

پروتئین ا (درصد)

14/326

14/315

کلسیم (درصد)

4/721

4/721

فسفر در دسترس (درصد)

0/40

0/397

متیونین (درصد)

0/37

0/369

سیستین (درصد)

0/38

0/377

متیونین  +سیستین (درصد)

0/62

0/618

ترئونین (درصد)

0/52

0/519

لیزین (درصد)

0/97

0/787

سدیم (درصد)

0/18

0/176

کلر (درصد)

0/23

0/229

پتاسیم (درصد)

0/59

0/589

1مکمل ویتامینی در هر کیلوگر از وراک مقادیر زیر را تأمین میکند :ویتامین  9000 ،Aواحد بینالمللی کولهکلسیفرول  2000واحد بینالمللی ویتامین
 18 ،Eواحد بینالمللی ویتامین  4 ،K2میلیگر ویتامین  0/015 ،B12میلیگر بیوتین  0/015میلیگر فوالسین  1میلیگتر نیاستین  30میلتیگتر
پانتوتنیک اسید  25میلیگر پیرودوکسین  2/9میلیگر ریبوفالوین 6/6میلیگر تیامین 1/8میلیگر
2مکمل معدنی در هر کیلوگر از وراک مقادیر زیر را تأمین میکند :مس (سولفا
(سولفا

مس  5 )H2Oمیلیگر  ،ید (یدا

کلستیم)  0/99میلتیگتر  ،آهتن

آهن50 )7H2Oمیلیگر  ،منگنز (اکسید منگنز)  99میلیگر  ،سلنیم (سدیم سلنیت) 0/2میلیگر  ،روی (اکسید روی)  84میلیگر
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تیمارهای آزمایشی عبار

دستگاه حداقل نیروی الز را برای شکستن پوستة تخممرغ

بود از:

 .1جیرة حاوی روغن سو ته بدون افزودنی محرک رشد

ثبت می کند .همچنین ،برای اندازه گیتری ضتخامت پوستتة

 .2جیرة حاوی روغتن ستو ته  +پروبیوتیتک (mg/kg

تختتممتترغ از دستتتگاه Ultrasonic Thickness Gauge

) (Echometet 1062استفاده شتد .ایتن دستتگاه ضتخامت

 50پروتکسین)
 .3جیتترة حتتاوی روغتتن ستتو ته  +آنتتتیبیوتیتتک

پوسته را از طریق امواج مافو صو

( 50mg/kgاکسیتتراسایکلین)

اندازه میگیرد و بتر

اساس پالس پژواک صدا عمل میکند.

 .4جیرة حاوی پودر چربی بدون افزودنی محرک رشد

برای تعیین رنگ زرده از شا

 .5جیرة حاوی پودر چربتی  +پروبیوتیتک (50mg/kg

رنگ زرده استفاده شد

] .[4برای اندازهگیری کیفیت سفیده ،ارتفتاع ستفیده معیتاری
برای توانایی حفظ ویسکوزیتة آن در نظر گرفته میشود.

پروتکسین)

واحد هاو به کمک رابعة ( )1محاسبه شد [.]2

 .6جیرة حاوی پودر چربی  +آنتتیبیوتیتک (50mg/kg
اکسیتتراسایکلین)

()1

برنامة نوردهی سالن شتامل  16ستاعت روشتنایی و 8



که در این رابعه H ،ارتفاع سفیده بر حس

ساعت تاریکی بود [.]11
دورة آزمایشی بهمد





HU  Log H  7.57  1.7  W 0.37

 Wوزن تخم مرغ بر حس

 12هفته پتس از هفتت روز دورة

میلیمتتر و

گر است .بترای انتدازهگیتری

ارتفاع سفیده از دستتگاه )Egg Multi Tester (EMT-5200

عاد پذیری آغاز شد .فراسنجه های عملکرد شامل میتانگین

استفاده شد.

وزن تخممرغ ،درصتد تولیتد (روز -مترغ) ،تتودة تختممترغ

برای اندازه گیتری ستعح استیدهای چترب موجتود در

تبدیل غتذایی در انتهتای

زرده ،نخست سه عدد تخممرغ بهطور تاادفی از هر تکرار

دوره بررستتی شتتد .تتتودة تختتممتترغ تولیتتدی بتتا تقستتیم

(در سه روز متتوالی ،روزی یتک تختم مترغ) از تیمارهتای

حاصلضرب متوسط وزن تخممرغ در درصد تولید بتر عتدد

مختلف جمع آوری و زردة آن ها جدا شد .از هر تکرار یک

تبدیل وراکی از تقسیم متوستط

نمونه تهیه و در دمتای  -20درجتة ستانتیگتراد تتا زمتان

وراک و ضری

تولیدی ،مار

 100محاسبه شد و ضری

وراک مارفی بر تودة تخممرغ تولیدی بهدست آمد.
برای بررسی صفا

آزمایش های تجزیة شتیمیایی نگهتداری شتد .مقتادیر کتل

کیفی ارجی (مقاومت ،ضتخامت

چربی 0/5گتر زرده بتا رو

متتداول [ ]7بتهطتور دقیتق

و وزن پوسته) و دا لی (واحد هتاو ،ارتفتاع ،وزن ستفیده،

استخراج و ساس مقدار کمتی استیدهای چترب ،بتا رو

وزن زرده و رنگ زرده) تخممرغها در پایان دورة آزمایشی

استاندارد درونی اندازهگیری شد ].[19

از هر تیمار حداقل  14و حداکار  20تخممرغ ارزیابی شتد.

پروفایل اسیدهای چترب موجتود در جیتره هتای پایته

برای تعیین وزن پوسته ،پوستهها پتس از تخلیتة محتویتا

حاوی روغن سو ته و پودر چربتی در جتدول  2الصته

 24ساعت در دمای اتا قرارگرفت تا

شده است .جیرة حاوی روغن سو ته در مقایسه بتا جیترة

کامالً شک شود .ساس ،وزن آنها با استتفاده از تترازوی

حاوی پودر چربتی ،مقتادیر بیشتتری از استیدهای چترب

دیجیتال با دقت  0/01گر اندازهگیتری شتد .بترای تعیتین

میرستیک ( ،)C14پالمیتیک ( )C16و لینولینیک ( )C18:3و

مقاومت پوسته از دستگاه دیجیتتال انتدازه گیتری مقاومتت

مقدار کمتری اسید پالمیتولئیک دارد.

شسته شد و به مد

پوسته با رو

) Force Gauge (model-ӀӀاستفاده شد .این
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جدول  .2تركیب اسیدهای چرب جیرههای پاية مورد استفاده (درصد وزنی)
نوع اسید چرب
C14

C16

C16:1

C18

C18:1

C18:2

C18:3

نوع جیره
جیرة حاوی روغن سو ته

0/940 a

40/73 a

0/097 b

4/94

32/55

20/03

0/577a

جیرة حاوی پودر چربی

0/453 b

21/57 b

2/19 a

4/68

33/86

25/02

0/280b

0/110

4/329

0/477

0/124

0/910

1/503

0/067

>0/0001

0/0002

0/0005

0/3614

0/5349

0/0903

>0/0001

SEM

سعح احتمال
 :a-bتفاو

میانگینها با حرو

نامشابه در هر ستون معنادار است (.)p<0/05

 :SEMاشتباه استاندارد میانگینها

دادههای بتهدستت آمتده بتا استتفاده از از نتر افتزار

ستتعح دیگتتر افزودنتتی محتترک رشتتد (بتتدون افزودنتتی یتتا

(SASنسخة  )9/1رویة مدل عتی عمتومی بترای متدل 2

آنتی بیوتیتک) بته دنبتال داشتت ( ،)p<0/05بته طتوری کته

تجزیه و میانگینها به کمک آزمون چند دامنهای دانکتن در

بیشتتترین میتتزان ماتتر

تتوراک مربتتوط بتته پرنتتدگان

سعح احتمال  5درصد مقایسه شد.

دریافتکنندة آنتی بیوتیک بود .وراک مارفی در پرندگان

()2

Yijk    ai  b j  abij  eijk

تغذیهشده با جیره بدون هیچ گونه افزودنتی در مقایسته بتا
پرندگان تغذیه شده با پروبیوتیک و آنتی بیوتیک حد واستط

دراین رابعه Yijk ،مقدار هر مشاهده µ ،میانگین جامع،

بود.

 aiاثر نوع چربی bj ،اثر نوع افزودنی abij ،اثرمتقابل چربتی

کتتاهش درصتتد تولیتتد و تتتودة تختتممتترغ تولیتتدی در

با افزودنی ،و  eijkعای آزمایش است.

تیمارهتتای حتتاوی پروبیوتیتتک ،احتمتتاالً بتتا افتتت ماتتر
وراک در این گروهها در ارتباط بوده است .این در حتالی

نتايج و بحث

استتت کتته افتتزودن بتتاکتری پروبیوتیتتک پتتدیوکوکوس

نتاین مربوط به فراسنجههای عملکتردی در جتدول  1ارائته

اسیدوفیلوس به جیره ،بدون تتأثیر بتر ماتر

شده است .آثار متقابل منابع چربی و افزودنی محترک رشتد،

درصد تولید تخم مرغ ،موج

همچنین اثر اصلی منبع چربی بر وزن تخممرغ ،درصد تولید،
تودة تخممترغ ،ماتر

توراک و ضتری

تبتدیل

وراک ،تودة تخممرغ تولیدی و متوسط وزن تخممترغهتا

تبتدیل غتذایی

در مقایسه با تیمار شتاهد فاقتد پروبیوتیتک شتد [ .]17در

معنتتادار نبتتود .در تأییتتد ایتتن یافتتته ،تغییتتر معنتتاداری در

واقع ،مار

فراسنجههای عملکردی مرغهای تخمگذار بهدنبال استفاده از

آنتیبیوتیکها در جیره اثر مابت بتر هضتم و

جذب چربی ها دارد .افزایش جمعیت میکروارگانیسمهتا از

منابع مختلف چربی در جیره مشاهده نشده است [. ]20 ،3

طریق ا تالل در چر ة کبدی -رودهای اسیدهای صفراوی

استفاده از پروبیوتیک در جیتره کتاهش درصتد تولیتد،
تودة تخممرغ و مار

بهبود معنادار ضری

توراک و

باعث کاهش هضم و جذب چربیها میشود [.]6

وراک روزانه را در مقایسه بتا دو
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جدول  .3تأثیر تیمارهای آزمايشی بر میانگین صفات عملکردی در مرغهای تخمگذار در سن  96تا  108هفتگی
فراسنجهها
تیمار

وراک

وزن تخممرغ

درصد تولید

تودة تخممرغ

مار

(گر )

(روزمرغ)

(گر  /مرغ /روز)

(گر  /روز /مرغ)

ضری

تبدیل

نوع چربی مکمل
روغن سو ته

64/89

69/33

44/87

81/33

1/831

پودر چربی

65/67

69/65

45/89

84/02

1/857

SEM

0/466

1/539

1/188

1/251

0/035

بدون افزودنی

65/90

a

a

b

84/24

1/81

پروبیوتیک

64/84

64/07 b

41/35 b

75/44 c

1/86

آنتیبیوتیک

65/04

73/39 a

47/77 a

88/82 a

1/87

SEM

0/571

1/884

1/456

1/533

0/043

نوع افزودنی
71/34

47/21

سعح احتمال
نوع افزودنی وراکی

0/4106

 - a-bمیانگینهای دارای حرو

متفاو

0/0058

در هر ستون دارای تفاو

>0/0001

0/0091

0/5355

معنادار با یکدیگر است (.)p<0/05

 :SEMاشتباه استاندارد میانگینها

دادههای مربتوط بته اوصتیا

نتاین متفاو

کیفتی تختممترغ در

و حتی متناق

مشاهده شتده در رابعته

جدول  4نشان داده شده است .آثار متقابتل منبتع چربتی و

با تأثیر انواع مختلف مکمل چربی بر فراستنجههتای کیفتی

افزودنی محترک رشتد بتر ضتخامت پوستته معنتادار بتود

پوسته را می توان با عوامل مختلف از جمله ترکی

جیره و

( .)p<0/05بیشترین ضخامت پوسته مربوط به تیمار روغن

برهم کنش بین مواد مغذی نسبت داد .همسو بتا نتتاین متا،

سو ته و فاقد افزودنی محرک رشد بود و از این نظر ایتن

گروهتتی از محققتتان گتتزار

کردنتتد کتته استتتفاده از

تیمار با سایر تیمارها ،بهجز تیمار حاوی روغتن ستو ته و

افزودنتتیهتتای مختلتتف (اکستتیتتراستتایکلین ،استتید آلتتی،

داشت (.)p<0/05

پروبیوتیک پروتکسین و پری بیوتیتک مانانوالیگوستاکارید)

آنتیبیوتیک ،تفاو

در معالعهای ،با استفاده از روغن پنبهدانه ،روغن ستویا،

در جیرة مرغهای تخمگذار ،بهبود قابلتوجهی را در صفا

چربی وک ،روغن آفتابگردان و روغتن کتانوال در جیترة

کیفی تخممرغ بهدنبال نداشته است ] .[22از طرفی ،گزار

مرغهای تخمگذار تأثیر معناداری بتر فراستنجههتای کیفتی

شده است که افزودن پروبیوتیک بته جیتره موجت

پوستة تختم مترغ ،شتامل درصتد وزنتی ،ضتخامت و وزن

ضخامت پوستة تخم مرغ ،به دلیتل بهبتود جتذب پتروتئین،

مخاوص نشان داده نشد [ .]3با این حال ،محققتان دیگتر

کلسیم و سایر مواد معدنی و افزایش فراهمتی ترکیبتا

در

بهبود کیفیت پوستة تخممرغهای تغذیه شده بتا جیترههتای

سا ت پوسته میشود [.]26

حاوی روغن سویا را گزار

کردند [.]8
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در معالعة حاضر ،استفاده از منتابع مختلتف چربتی در

کمتری  C16:1و  C18:3و مقادیر بیشتتری  C18:2در زرده

زرده رقم نتزد،

همراه بود .دلیل عتد تأثیرپتذیری غلظتت زرده ای بر تی

جیره تفاو

قابلتوجهی را در اوصیا

حال آنکه اثر نوع افزودنی محرک رشتد بتر درصتد وزنتی

اسیدهای چرب از غلظت جیره ای آن هتا چنتدان مشتخ

زرده معنتتادار بتتود و تختتممتترغهتتای تولیتتدی پرنتتدگان

نیست .شاید بتوان این پدیده را تا حدودی با تفتاو

هتای

دریافتتتکننتتدة پروبیوتیتتک در قیتتاس بتتا تختتممتترغهتتای

احتمالی موجود در گوار

تغذیه شده با جیره های فاقد هر گونه مکمل محترک رشتد،

از دو منبع چربی مورد استفاده در ایتن معالعته نستبت داد.

حاوی زردههایی با وزن نسبی کمتر بود .گروهی از محققان

به عالوه ،ثابت شده است که کبد مترغ تختمگتذار در کنتار

ضمن بررسی تأثیر نتوع چربتی (پستماند استیدی پتاالیش

تغییتتر و تبتتدیل استتیدهای چتترب از طریتتق واکتتنشهتتای

روغن های گیاهی ،چربی وک و روغن سویا) و نوع غلتة

طویل سازی و غیراشتباع ستازی ،از ستازوکارهای گزینشتی

اصلی جیره (ذر  ،گند نر و جو) بتر عملکترد تولیتد و

اصی برای بهکارگیری و گسیل بر ی اسیدهای چرب بته

کیفیت تخممرغ مرغهای تخمگذار از عد تأثیر نوع چربتی

تخمدان جهت سا ت زرده سود می بترد .بته همتین دلیتل،

بر دادند [ .]20با توجه به کتاهش درصتد وزنتی زرده در

ترکی

تیمارهای وراکی حاوی پروبیوتیک ،در بر ی مشتاهدا

تیمارهای فاقد افزدنتی محترک رشتد و تیمارهتای حتاوی

جیره مشاهده نشد [16و .]26

آنتی بیوتیک ،استتفاده از پروبیوتیتک در جیتره بتا افتزایش

جدول  ،4آثتار متقابتل و اصتلی منبتع

معنادار ( )p>0/05غلظت  C18:2و  C18:3زرده همراه بود

چربتتی و افزودنتتی محتترک رشتتد تتتأثیر معنتتاداری بتتر
اوصیا

و زردة تخممرغهای بهدستآمده از گروههای دریافتکنندة

سفیده نداشت .این نتاین ،با یافته هتای بر تی

آنتیبیوتیک کمترین مقادیر نسبی  C18:3 ،C18:2 ،C18:1و

محققتتتان همختتتوانی داشتتتت [ . ]25 ،16 ،13همچنتتتین،

 ARAرا به ود ا تااص داد (.)p>0/05

گزار هایی از عد تأثیر انواع مختلف مکمل چربتی []15

از منظتتر آثتتار متقابتتل تیمارهتتای «روغتتن ستتو ته و

و فقدان اثر باکتری پروبیوتیک الکتوباسیلوس ستالیواریوس

آنتیبیوتیک» و «پتودر چربتی و آنتتیبیوتیتک» بتهصتور

[ ]16بر واحدها و درصد سفیدة تخم مرغ ارائه شده استت.

معنادار کمترین غلظت  C18:1را بته تود ا تاتاص داد.

طی بررسی اثر سعح انترژی و آنتتی بیوتیتک تتایلوزین در

همچنین ،چیدمان «روغن ستو ته × پروبیوتیتک» و «پتودر

جیرة مرغ تخم گذار بتر عملکترد ،اجتزای متادة شتک و

چربی × پروبیوتیک» با افزایش معنتادار ( )p>0/05غلظتت

کیفیت تختممترغ ،هتیچگونته تغییتری در درصتد وزنتی و

 C18:3همراه بود .کمترین مقادیر نسبی برای چیدمان هتای

واحدها و تخم مرغهای تغذیهشتده بتا جیترههتای حتاوی

«روغتتن ستتو ته × آنتتتیبیوتیتتک» و «پتتودر چربتتی ×

تایلوزین مشاهده نشد [.]25
تأثیر تیمارهای آزمایشی بتر ترکیت

اسیدهای چرب زرده انعکاس دقیق و عینی ترکیت

استتیدهای چتترب جیتتره نخواهتتد بتتود ] .[24در قیتتاس بتتا

تغییری در وزن نسبی زرده در پی افتزودن پروبیوتیتک بته
معابق اطالعا

پذیری اسیدهای چرب حاصتل

آنتیبیوتیک» است.

استیدهای چترب

یافته های اندکی در رابعه با تأثیر افزودن پروبیوتیک بته

زرده در جدول  5نشتان داده شتده استت .افتزودن روغتن

جیرة مرغ های تخم گذار بر پروفایل استیدهای چترب زرده

سو ته به جیره در مقایسه با پودر چربی ،با انباشت مقادیر

وجود دارد [.]18
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 محسن شرفی، فريد شريعتمداری،منا ياوری

chicken meat and egg production. Springer
Science & Business Media.

 استفاده از بتاکتری.در این یافته ها مشهود است

تناق

پروبیوتیتتتک پتتتدیوکوکوس استتتیدی الکتیستتتی ستتتویة

[3]. Da Silva Filardi R, Junqueira OM, De
Laurentiz AC, Casartelli EM, Aparecida
Rodrigues E and Francelino Araujo L (2005)
Influence of different fat sources on the
performance, egg quality, and lipid profile of
egg yolks of commercial layers in the second
laying cycle. The Journal Applied Poultry
Research 14: 258-264.

 میلتتیگتتر در کیلتتوگر جیتترة100  در ستتعحMA18/5M
مرغ های تخم گذار باعث افزایش غلظتت استیدهای چترب
غیراشباع با چندین پیوند دوگانه شامل اسیدهای لینولئیتک و
 افتزایش ستعح، بته عتالوه،لینولینیک در زردة تخم مرغ شتد
کتاهش عتی غلظتت

باکتری پروبیوتیک یادشتده موجت

)C17:0(  مارگاریتک،)C16:1( اسیدهای چرب پالمیتولئیتک

[4]. DSM, yolk color fan (2004) HMB 51548.
Printed in Switzerland (1/0404:35).

) و در نتیجتته غلظتتت کتتلC17:1( و مارگارولئیتتک استتید

[5]. Eyssen H and DeSomer P (1963) Effect of
antibiotics on growth and nutrient absorption
of chicks. The Journal of Poultry Science 42:
1373-1379.

 در حتالی کته،اسیدهای چرب غیراشباع با پیوند دوگانه شد

[6]. Ferket PR, Parks CW and Grimes JL (2002)
Benefits
of
dietary
antibiotic
and
mannanoligo-saccharide supplementation for
poultry. Multi state poultry meeting, Indiana.
May 14-16.

 تحتت تتأثیر3- به انواع اُمگتا6-نسبت اسیدهای چرب اُمگا

غلظت اسید لینولئیک و اسیدهای چترب غیراشتباع بتا چنتد
 با این حتال. به طور عی افزایش یافت6-پیوند دوگانة اُمگا
 کتاهش غلظتت.[16] سعح پروبیوتیتک جیتره قرارنگرفتت
اسیدهای چرب غیراشباع با چنتد پیونتد دوگانته در زرده در
 احتماالً به دلیل اثر کاهنتدة ایتن تیمتار بتر،تیمار آنتی بیوتیک

[7]. Folch J, Lees M and Sloane-Stanley GH
(1957) A simple method for the isolation and
purification of total lipides from animal
tissues. Journal of Biological Chemistry
226(1): 497-509.

تأثیر این میکروارگانیسم هتا

جمعیت میکروبی روده و حذ

.بر گوار پذیری و سو توساز لیایدها بوده است
 میتوان نتیجه گرفت هر،بر اساس یافتههای این معالعه
،های کلی عملکترد نتدارد

[8]. Grobas S, Me´ndez J, La´zaro R, Blas C and
Mateos GC (2001) Influence of source and
percentage of fat added to diet on
performance and fatty acid composition of
egg yolks of two strains of laying hens. The
Journal of Poultry Science 80: 1171-1179.

چند منبع چربی اثری بر شا

 نستتبت بتته،بتتهدلیتتل تتتأثیری کتته بتتر کیفیتتت پوستتته دارد
، همچنتین.بهکارگیری نوع چربی در جیره دقت بیشتر شود
نباید نادیده گرفت که افزودن پروبیوتیک به جیره با کاهش
 درصد تولیتد و تتودة تختم مترغ تولیتدی،وراک

[9]. Hay-Line (2011)
Hay-Line
W-36
Performance Standards Manual, Hy-Line

مار

.همراه بوده است

International,
available
at :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwiWqIGkwe7MAhULM8A
KHZliDwYQFghJMAc&url=http%3A%2F%
2Fwww.thepoultrysite.com%2Fdownlads%2F
download%2F162%2F&usg=AFQjCNFuTNy
FkcskA6Czbh0vzSVwN36Gw&bvm=bv.122
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Abstract
In this study, the effect of fat source and type of growth promoting additives in laying hens diets on
productive performance and egg quality traits was investigated. This experiment was conducted in a
(2×3) factorial experiment,108 ninety-six week-old Hy-Line W-36 laying hens treated with two fat
sources (yellow grease and fat powder) and three types of growth promoting additives (none-additive,
probiotic and antibiotic) for 12 weeks. The birds were allocated randomly to six treatments with six
replicates (3 birds per replicate). Results showed that none of the performance variables (egg production
rate, egg mass, average egg weight, feed intake and feed conversion ratio) were affected by the
supplemental fat sources (p> 0.05). The addition of probiotic in feed resulted in significant reductions in
feed intake, egg production and egg mass as well as in yolk percent (p< 0.05). Interaction between fat
source and growth promoting additive type as well as the main effect of fat type on egg shell thickness
was significant. Thus, it could be concluded that the quality of egg shell is affected by the type of fat
during the late stages of production. On the other hand, it cannot be ignored that the use of supplemental
probiotic reduced feed intake, egg production and egg mass.
Keywords: antibiotic, egg quality, fatty acid, probiotic, yellow grease.
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