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 چكيده

مارغ   های استخراج شده از فلفل قرمز در مقایسه با رن دانة مصنوعي بر عملكرد و کيفيت تخام  رن دانه ارزیابي آثار این پژوهش برای
هفت ي به صاورت تصاادفي باه     30در سن  W-76الین  -های گذار تجاری سویه تخمقطعه مرغ  64د تعدا گذار انجام شد. مرغان تخم

قسمت در  40)جيرة شاهد+ افزودن . 4جيرة شاهد بدون افزودن رن دانه طبيعي یا مصنوعي(؛ . )1آزمایشي شامل: گروه )جيره( چهار 
 ای قرمز( قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمه 10زودن + افشاهد . )جيرة7 ؛رن دانه مصنوعي کانتازانتين قرمز(ميليون 

رن دانة  مجزا تقسيم شدند.  قفس 16در ای قرمز(  رن دانه استخراج شده از فلفل دلمهقسمت در ميليون  75جيرة شاهد+ افزودن ). 4 و
. در طاول هشات هفتاه دورة آزمایشاي     شدبوني صا وسيلة حالل ه زان استخراج و سپس با هيدروکسيد پتاسيم فلفل قرمز نخست به
گيری و در قالب طرح کامالً تصادفي تجزیه و تحليل شد. نتایج نشاان   شاخص رنگ زرده در مرغان اندازه و مرغ عملكرد، کيفيت تخم

زرده در شااخص رناگ   نداشات ولاي    گروه شااهد های آزمایشي نسبت به  مرغ تفاوت معناداری بين گروه داد که توليد و کيفيت تخم
(. پایداری ليپيادهای  >p 51/5صورت معناداری بيشتر از گروه شاهد بود ) مرغاني که رن دانة طبيعي یا مصنوعي مصرف کرده بودند به

درجاة   18مرغ در دماای   مرغ در برابر اکسيداسيون در مرغان ت ذیه شده با رن دانة فلفل قرمز بعد از سه هفته ن هداری تخم زردة تخم
قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده  75(. براساس نتایج این تحقيق، استفاده از>50/5pصورت معناداری بهبود یافت ) به گراد سانتي

 گذار شود. های مصنوعي در جيرة مرغان تخم تواند جای زین رن دانه ای قرمز مي از فلفل دلمه

 .ای قرمز، کانتازانتين شاخص رنگ زرده، فلفل دلمه يداتيو،کارتنونيدها، پایداری اکس استخراج رن دانه، اکسي ها: واژه كلید
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 مقدمه

های ارزیاابي   مرغ یكي از مهمترین شاخص رنگ زردة تخم

مارغ اسات. شادت     کنندگان از کيفيت داخلي تخام  مصرف

مرغ در کشورهای مختل  متفااوت   رنگ مطلوب زردة تخم

هاای باا زردة    مارغ  است. در ایران مصارف کننادگان تخام   

هاا در مقيااس    ن رنجي رناگ )کاه شااخص رناگ زرده آ    نا

پساندند و   باشد( بيشتر ماي  15نوارهای رن ي رش بيش از 

دارناد و باه ناام     بيشاتری هاا در باازار قيمات     مرغ این تخم

های  مرغ زرده طالیي معروف هستند. مهمترین رن دانه تخم

هااا یااا  ماارغ زانتوفياال طبيعااي مااؤثر باار رنااگ زرده تخاام 

توانند به  کارتنونيدها مي . اکسي[18]ها هستندکارتنونيد اکسي

استری در طبيعات وجاود    های آزاد، مونواستری یا دی شكل

ها در بدن پرندگان  داشته باشند که بر جذب و متابوليسم آن

عوامل مختلفي از جمله کميت، کيفيت  [.10د]گذار تأثير مي

هاای فاردی باين     ها، سویه پرندگان، تفااوت  و نوع زانتوفيل

هاا،   ندگان، پارورش در قفاس، اباتال باه برخاي بيمااری      پر

هاا، ماواد غاذایي ماورد      اکسيدان استرس، چربي جيره، آنتي

. [16و10]استفاده در جيرة غاذایي، بار رناگ زرده مؤثرناد    

پرندگان قادر به سنتز کارتنونيدها در بادن خاود نيساتند و    

تمااام کارتنونيااد مااورد نياااز خااود را از غااذا دریافاات     

در مرغان بومي و در شرایط پارورش بااز باه    [. 16]کنند مي

دليل دسترسي آزاد و وسيع مرغان به انواع مناابع خاوراکي   

هاای طبيعاي )از قبيال اناواع گياهاان سابز،        حاوی رن دانه

گذاری کم،  ها( و نيز به دليل ميزان تخم حشرات، برخي دانه

رنگ زرده به صورت زرد پررنگ و حتاي زرد متمایال باه    

. ولي در شرایط پرورش صانعتي در  [15]آید ينارنجي در م

قفس، اکثر مرغداران برای ایجاد رنگ زردة نارنجي از انواع 

گاذار   های مصنوعي در جيارة غاذایي مرغاان تخام     رن دانه

کنناد، زیارا مقادار زانتوفيال در داناه ذرت کاه        استفاده مي

کنندة انرژی در جيارة غاذایي مرغاان     ترین منبع تأمين اصلي

هاای قبلاي    نتایج آزمایش. [11]است، کافي نيستگذار  تخم

هاای غاذایي باا محتاوای      نشان داده است که مصرف جيره

زانتوفياال کمتاار از پاانج قساامت در ميليااون، بااه توليااد     

در مقيااس   0های باا زردة رناگ پریاده )کمتار از      مرغ تخم

اساتفادة بايش از حاد    [. از ساوی دی ار   4انجامد] رش( مي

در  ی مصنوعي از قبيل کانتاازانتين ها مجاز از برخي رن دانه

رو  هاایي روباه   جيرة طيور، در برخي کشورها با محادودیت 

کریساتال در   ممكن است به علت تشاكيل شده است؛ زیرا 

. از این [3]چشم انسان شودموجب آسيب به بينایي شبكيه، 

رو در اتحادیة اروپا کانتازانتين جزء مواد بالقوة مضر بارای  

دليال   های اخيار باه   . در سال[3ه است]بندی شد طبقه انسان

و ن راناي   توجه بيشاتر باه اهميات ساالمت ماواد غاذایي      

، عالقاه بارای   ای مصانوعي ها  يافزودنا عمومي از مصارف  

جای زین کردن منابع کارتنونيد طبيعي از قبيل فلفال قرماز،   

ای، گل جعفری، تفاله مرکبات که حاوی مقاادیر   فلفل دلمه

 .  [10]فزایش یافته استچشم يری زانتوفيل هستند، ا

 مارغ  متخا  ةزرد یدهايپيل یدارعالوه بر رنگ زرده، پای

از دی ااار  ونيداسااايدر مقابااال اکس انباااارداری زماااان در

 یهاا  يال . زانتوفمارغ اسات   متخا  تيا فيکهای مهم  شاخص

 یماارغ دارا ةرياادر ج نيزانتیااو ز نيلااوتئ لياااز قب يعاايطب

کاه   از آن جاا  .[44و0]هساتند  زيا ن يداناکساي  يخواص آنتا 

مرغ مادة غذایي مناسبي در سبد غاذایي روزاناه انساان     تخم

شااود؛ بنااابراین اسااتفاده از مقااادیر زیاااد    محسااوب مااي 

گااذار  کارتنونياادهای طبيعااي در جياارة مرغااان تخاام اکسااي

کارتنونيادها باه    تواند موجب انتقال مقادیر کاافي اکساي   مي

پساندی   بدن شده و عالوه بر ایجاد رنگ مطلوب و مشتری

ماارغ، آثااار سااودمند متعااددی باار سااالمت   دة تخاامدر زر

 [.47داشته باشد]      کنندگان در بر مصرف

در ایران تا باه حاال در زميناة اساتخراج و اساتفاده از      

ای قرمز در مرغاان   های استخراج شده از فلفل دلمه رن دانه

تحقيقاات   برخاي  انجام نشاده اسات و  پژوهشي گذار  تخم

 فلفل قرمز فاده از پودر خشکانجام شده، فقط در زمينة است
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کارتنونيدهای عمدة فلفل )قرمز قلماي یاا   . [4و1]بوده است

ای( شااامل کپسااانتين، زیاازانتين، کوکوربيتاکسااانتين،   دلمااه

کاااروتن بااوده کااه هم ااي دارای ریشااة -کپسااوربين و بتااا

متابوليكي مشترکي هستند. نسبت هریک از این کارتنونيدها 

 [.10و 3رسايدگي مياوه دارد]  بست ي به رقم فلفل و مرحله 

بررسي نتایج اکثر تحقيقات نشان داده است کاه اساتفاده از   

های طبيعي یا مصنوعي اثری بر عملكرد توليادی و   رن دانه

طاور   مرغ نداشاته اماا شااخص رناگ زرده باه      کيفيت تخم

 .[16و8،15،14]چشم يری تحت تاأثير قارار گرفتاه اسات    

ای  ل سابز دلماه  استفاده از سطوح مختل  پودر خشک فلفا 

گاذار نداشات ولاي     اثری بر عملكرد توليدی مرغاان تخام  

[. در آزمایشاي  13های رنگ زرده را بهبود بخشيد] شاخص

 شیافازا مصرف پودر خشک فلفل قرماز موجاب   در ایران 

ساطح   شیرناگ زرده، افازا   شیافزا ،مرغ تخم ديدرصد تول

 کاه  در حالي .[4]شد يمنیخون و بهبود پاسخ ا دانياکس يآنت

 قرماز  پودر فلفال مصرف  حسط شیافزادر آزمایش دی ری 

شاامل وزن   گاذار  مرغان تخام  بر عملكرد یريتأث ،رهيدر ج

 غذایي لیتبد بیمرغ، وزن زرده، مصرف خوراک، ضر متخ

ولاي بار رناگ زرده ماؤثر     مرغ نداشت  متخ ديو درصد تول

هدف از این تحقيق مقایسة آثاار اساتفاده از   . [1]بوده است

ای قرمااز بااا  ای اسااتخراج شااده از فلفاال دلمااههاا رن دانااه

های مصنوعي بر عملكرد توليدی، کيفيت داخلاي و   رن دانه

 مرغ بود. اکسيداني تخم خواص آنتي

 

 ها مواد و روش

این پژوهش در مؤسسة تحقيقات علوم دامي کشور در سال 

هاای اساتخراج    اساتفاده از رن داناه   تعيين آثار برای 1730

ی قرمز در مقایسه با رن داناة مصانوعي   ا شده از فلفل دلمه

گاذار   مرغ مرغان تخام  کانتازانتين بر عملكرد و کيفيت تخم

گاذار ساویة تجااری     تخام قطعه مارغ   64تعداد  انجام شد.

صاورت تصاادفي    هفت ي به 30در سن  W-76الین  -های

با ابعااد اساتاندارد و   مجزا   قفس 16گروه آزمایشي در  4به 

)چهار تيمار با چهار تكارار و   مرغ در هر قفس چهار  قطعه

در هر تكرار چهار مرغ( تقسيم شدند. نور، دماای ساالن و   

مطابق باا راهنماای   و سایر عوامل  ها احتياجات غذایي مرغ

 مدیریت سویه انجام شد.

هفته قبل از شروع آزماایش بارای تخلياه     7پرندگان از 

بااا جياارة شاااهد بااا مقااادیر کاام  ذخااایر زانتوفياال در باادن

تر آثاار   برای بررسي دقيق( ت ذیه شدند. 1رتنونيد )جدولکا

های استخراج شده و رن داناة مصانوعي    استفاده از رن دانه

عاالوه بار   بر رنگ زرده، جيرة شاهد طوری تنظيم شد کاه  

هاا در آن   تأمين کافي تمام مواد م ذی، ميزان کال زانتوفيال  

 قسامت در  43/4قسمت در ميليون باشد )معادل  0کمتر از 

ها باود.   ها در نوع و ميزان رن دانه ميليون( و تنها تفاوت آن

رن دانة ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش، از راه اساتخراج      

صاابوني  ، وسيلة حالل ه ازان  ای قرمز به عصارة فلفل دلمه

و سااپس  کااردن عصااارة روغنااي بااا هيدروکسيدپتاساايم  

 دهايا کل کارتنون غلظت [.13جداسازی رن دانه، توليد شد]

گارم در هار کيلاوگرم     445برابررن دانة استخراج شده  در

 یريا گ  هاناداز  یروش اساپكتروفتومتر  ابا  رن دانه باود کاه  

 .[44]شد

جيارة شااهد بادون    . )1جيارة آزمایشاي شاامل:    چهار 

. )جيارة  4گونه رن دانة طبيعاي یاا مصانوعي(؛     افزودن هيچ

رن داناة مصانوعي   قسمت در ميلياون   40شاهد + افزودن 

قسامت در   10+ افزودن  شاهد . )جيرة7 ؛ين قرمز(کانتازانت

. 4و  ای قرماز(  ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلماه 

رن دانااة قساامت در ميليااون  75جياارة شاااهد + افاازودن )

مواد خوراکي و . ای قرمز( بودند استخراج شده از فلفل دلمه

ارانه  1ترکيب شيميایي جيرة شاهد مورد استفاده در جدول 

آزمااایش، آب و خااوراک  هفتااه 8در طااول  اساات.شااده 

   صورت آزاد در اختيار پرندگان بود. به

طاور   های توليدی هار تكارار باه    مرغ تعداد و وزن تخم
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خاوراک مصارفي باه     شاد.  آوری و ثبات ماي   روزانه جماع 

آزماایش   در طاول دورة  صورت هفت ي توزین و ثبت شد. 

گياری   ازهبار اند مرغ هر دو هفته یک های کيفي تخم شاخص

مرغ بر روی سطحي صاف، ارتفاع  پس از شكستن تخم شد.

و قطر زرده و ارتفاع سفيده در محل اتصال آن باه زرده باه   

برای تعياين وزن پوساتة    گيری شد. سنج اندازه وسيلة ارتفاع

مرغ در آون خشاک و ساپس    مرغ، نخست پوستة تخم تخم

 توزین شد.

خال پوساتة   گيری ضخامت پوسته، نخست دا برای اندازه

مرغ تميز و غشاهای داخلي چسبيده باه آن جادا شاد و     تخم

سااخت کشاور    1561سانج اکاومتر   وسيلة دست اه ضخامت به

مارغ   نقطة وسط و دو انتهای تخم 7ژاپن، ضخامت پوسته در 

عنوان ضاخامت پوساته     گيری و ميان ين این سه عدد به اندازه

 .محاسبه شد 1لحا  شد. واحد هاو از رابطة

(1) HU=100 Log (h+7.57-1.7 w
0.37

)   

وزن  wمارغ و  ارتفااع سافيدة تخام   h کاه درایان رابطاه   

   مرغ است. تخم

های  کارتها به دو روش استفاده از  مرغ رنگ زردة تخم

هانترلاب مادل   وسيلة دست اه  بهو همچنين  [40رن ي رش]

 CIE با استفاده از پروتكل ،ساخت کشور آمریكاکالرفلكس 

درجه( کاليبره شده  15و زاویة دید  60D) که برای نور روز

 *a* ،b. در ایان ارزیاابي ساه شااخص    [3]ارزیابي شد بود،

= سابز تاا    -155ترتيب نشان ر شاخص قرمزی) که به *Lو

=زرد( و 155= آبي تاا   -155= قرمز(، شاخص زردی)155

= ساافيد( اساات، 155= سااياه تااا 5شاااخص درخشااندگي )

 گيری و ثبت شد. اندازه

 

 

 مواد خوراكی و تركیب جیرة آزمایشی .1جدول

 شيميایي ترکيبات و انرژی درصد خوراکي مواد

 4355 انرژی قابل متابوليسم)کيلوکالری برکيلوگرم( 70 دانة گندم

 44/10 پروتئين خام ) درصد( 71/46 دانة ذرت

 76/1 لينولئيک اسيد )درصد( 54/41 کنجالة سویا

 44/7 د(فيبر خام )درص 35/11 کربنات کلسيم

 63/4 کلسيم )درصد( 40/1 کلسيم فسفات دی

 44/5 فسفر قابل دسترس )درصد( 18/7 روغن گياهي

 88/5 ليزین )درصد( 77/5 نمک

 66/5 متيونين+ سيستئين )درصد( 75/5 1مكمل معدني

 61/5 ترنونين )درصد( 75/5 4مكمل ویتامينه

DL- 41/5 تریپتوفان )درصد( 41/5 متيونين 

 گارم  ميلي 140055 مس، گرم ميلي 1355 آهن، گرم ميلي 16855 من نز، گرم ميلي 105555 گوگرد، گرم ميلي 43055 حاوی معدني مكمل يلوگرمک . هر1

 .است يبدنمول گرم ميلي 84/5 و ید گرم ميلي 1505 سلنيوم، گرم ميلي 405 روی،

 K3  ،4345گارم ویتاامين    ميلاي  D3  ،1435ویتاامين   E  ،IU 7805ویتاامين   A ،IU  4655ویتاامين   IU 11547. هر کيلوگرم مكمل ویتااميني حااوی   4

گرم  ميلي 433635گرم اسيد فوليک،  ميلي 1305گرم بيوتين،  ميلي 005گرم اسيد پنتوتنيک،  ميلي 45415گرم ریبوفالوین،  ميلي 805 0گرم تيامين،  ميلي

 است. B6گرم  ميلي 3135گرم نياسين،  ميلي B12  ،40375گرم ویتامين  ميلي 16055کولين کلراید، 
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 ةزرد یدهايااپيل ونيداسااياکسپایااداری  نياايتع یباارا

 16تعاداد   ماار ياز هار ت  يشا یآزما ةدور انپایا  در مارغ،  متخ

 ة( در زرددآلدنيا  دی ن)ماالو  MDAزانميا  و انتخاب مرغ متخ

 18 یدر دماا  یروز پس از ن هدار 41صورت تازه و  ها به نآ

اصاالي  ل. محصااو[6]شااد یرگياا هزاناادا ،گاارد سااانتي ةدرجاا

. از اسات  MDAاشاباع زرده،   ريا غ یها يچرب ونيپراکسيداس

تيوباربيتوریک بااا دو مااول اساايد MDAواکاانش یااک مااول 

(TBAکمپلكس صورتي ،)TBARS کاه باا    شاود  مي ليتشك

ناانومتر(   074)در طول ماوج   جذب نوری زانيم یرگي هانداز

ها با اساتفاده از   تجزیه و تحليل داده. شدبرآورد  MDA زانيم

SAS  (4551 )افازار  نارم ( GLMرویة مدل خطاي عماومي )  
. [41]در قالب طارح کاامالً تصاادفي انجاام شاد      4/8نسخه 

 مقایسه شدند.ای دانكن  ها به روش آزمون چند دامنه ميان ين

 

 و بحث نتايج

 عملكرد توليدیبر  يشیآزماتيمارهای  ريمربوط به تأث جینتا

شده اسات.   نشان داده 4در جدول تحت آزمایش  های غمر

سطوح مختل  رن داناة اساتخراج شاده از    نشان داد  جینتا

ای قرمز و رن دانه مصنوعي کانتازانتين نسبت باه   فلفل دلمه

، ()گاروه یاک  بدون مصارف رن داناة افزودني   گروه شاهد

گاذار شاامل    های عملكردی مرغان تخام  تأثيری بر شاخص

ذای مصرفي روزاناه و  مرغ، غ گذاری، وزن تخم درصد تخم

باه دليال یكساان     تواند ضریب تبدیل غذایي نداشت که مي

ها و مصرف یكسان غذا بين تيمارهاای مختلا     بودن جيره

[. درصد 15و 8باشد که با نتایج سایر محققان مطابقت دارد]

هاایي کاه از رن داناة مصانوعي و      مارغ در مارغ   توليد تخم

سامت در ميلياون   ق 75ای قرمز در حاد   رن دانة فلفل دلمه

صاورت عاددی    ( باه 4و  4استفاده کرده بودناد )تيمارهاای  

هاا معناادار    بيشتر از دو گروه دی ر بود، اگرچاه تفااوت آن  

(. شاید دليل این امر تأثير عوامال تصاادفي و   =53/5pنبود )

درصاد   4یا عوامل ناشناخته باشد. در تحقيق دی ری مصارف  

ذار موجاب بهباود   گا  هاای تخام   پودر فلفل قرمز در جيرة مرغ

[ که با نتاایج ایان تحقياق متفااوت     4مرغ شد] ميزان توليد تخم

تواند به دليل تفاوت در فرم استفاده از فلفال قرماز    است که مي

)پودر یا رن دانه استخراج شده(، جيرة غذایي و ساایر عوامال   

هاای   محيطي باشد. همچنين ضاریب تبادیل غاذایي در گاروه    

هااای  شاااخص هاام نداشااتند. آزمایشااي تفاااوت معناااداری بااا

ماارغ )درصااد  عملكااردی بااه خصااوص درصااد توليااد تخاام

گذاری( و ضریب تبدیل غذایي از جمله مهمترین صافاتي   تخم

هستند که از نظر اقتصادی برای مرغداران حانز اهميات اسات.   

قسامت در   75نتایج این تحقيق نشان داد که جاای زین کاردن   

ای قرماز هيچ وناه    دلمهميليون رن دانة استخراج شده از فلفل 

  اثر منفي بر روی این صفات نداشته است.  

 

 مرغ  معملکرد و كیفیت تخبر ای قرمز و كانتازانتین  هاستخراج شده از فلفل دلم های هاثر رنگدان .2جدول

 
 تيمارها

SEM p-Value 
1 4 7 4 

 53/5 13/7 43/85 14/30 33/85 43/36 گذاری)درصد( ميزان تخم

 88/5 65/1 54/68 46/63 55/60 77/60 مرغ)گرم( ن وزن تخمميان ي
 14/5 44/4 81/04 33/01 31/04 36/43 مرغ)گرم( ميان ين روزانه توليد توده تخم

 75/5 64/4 71/158 64/153 65/153 53/157 ميان ين غذای مصرفي روزانه)گرم(

 77/5 15/5 38/1 53/4 54/4 51/4 ضریب تبدیل 
قسمت در ميليون رن دانه مصنوعي کانتاازانتين قرماز(،    40)جيرة شاهد + افزودن  4د بدون افزودن رن دانه طبيعي یا مصنوعي(، گروه)جيرة شاه 1گروه
قسمت در ميلياون   75)جيرة شاهد + افزودن  4ای قرمز( و گروه قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمه 10)جيرة شاهد + افزودن  7گروه
 : خطای استاندارد ميان ينSEMای قرمز(.  ه استخراج شده از فلفل دلمهرن دان
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 مرغ های كیفیت تخم های استخراج شده از فلفل قرمز و كانتازانتین بر شاخص . اثر رنگدانه3جدول

 تيمارها 
SEM p-Value 

1 4 7 4 

 06/5 16/5 67/0 85/0 34/0 37/0 وزن پوسته)گرم(

 53/5 56/5 78/5 45/5 78/5 45/5 (متر يليضخامت پوسته)م

 83/5 50/5 73/4 74/4 45/4 41/4 (متر يقطر زرده)سانت

 30/5 17/5 30/18 64/18 30/18 61/18 (متر يارتفاع زرده)سانت

 74/5 74/5 58/3 55/8 80/8 64/8 (متر يلي)مدهيارتفاع سف

 35/5 1/35 60/35 60/86 33/35 65/83 واحد هاو

 ،قسمت در ميليون رن دانه مصنوعي کانتاازانتين قرماز(   40)جيرة شاهد + افزودن  4ون افزودن رن دانه طبيعي یا مصنوعي(، گروهجيرة شاهد بد) 1گروه

قسمت در ميلياون   75)جيرة شاهد + افزودن  4و گروه ای قرمز( قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمه 10+ افزودن  شاهد )جيرة 7گروه

 : خطای استاندارد ميان ينSEM ای قرمز(. تخراج شده از فلفل دلمهرن دانه اس
 

هاای اساتخراج شاده از فلفال      آثار استفاده از رن داناه 

های  ای قرمز و رن دانة مصنوعي کانتازانتين بر شاخص دلمه

نشان داده شاده اسات.    7مرغ در جدول  کيفيت داخلي تخم

نشااان داده شااده اساات    7طااور کااه در جاادول    همااان

مارغ اخاتالف    های مرتبط با کيفيات داخلاي تخام    خصشا

در نتایج سایر محققان نيز هماين   معناداری با هم ندارند که

[. ميان ين ضخامت پوساتة  15و 8نتایج گزارش شده است]

های آزمایشي تمایل به معنادار شادن   مرغ در بين گروه تخم

که کمترین ضخامت پوساته   ( به طوری=53/5pداشته است)

تواناد   بوده است کاه ماي   4و 4ربوط به تيمارهایمرغ م تخم

هاا نسابت باه دو     گذاری بيشتر این گروه به دليل ميزان تخم

گروه دی ر، قابل تفسير باشد. این اثار در تحقيقاات دی ار    

[ و نياز به بررسي بيشتری دارد. ميازان  15دیده نشده است]

، ميزان غذای مصرفي و ميزان  و منبع کلسيم جيره، سن مرغ

مرغ  مرغ از عوامل مهم مؤثر بر کيفيت پوسته تخم يد تخمتول

جا که ميزان و منباع کلسايم جياره باين      [. از آن4و7هستند]

تيمارهااای مختلاا  یكسااان بااوده اساات، بنااابراین کاااهش 

تواند باه دليال    مرغ در این آزمایش مي ضخامت پوسته تخم

 باشد.  4و4گذاری در تيمارها  بيشتر بودن ميزان تخم

هااای مااورد آزمااایش باار    اثاار رن دانااه  4در جاادول

مارغ نشاان داده شاده اسات.      های رنگ زردة تخام  شاخص

هاایي کاه از    نتایج نشان داد که شاخص رنگ زرده در گروه

صاورت   رن دانة طبيعي یا مصنوعي استفاده کرده بودناد باه  

(. همچناين  >51/5pمعناداری بيشاتر از گاروه شااهد باود)    

قسمت  75ها  ر جيرة آنشاخص رنگ زرده در مرغاني که د

قسامت در   40ای قرماز و یاا    در ميليون رن دانه فلفل دلمه

ميليون رن داناة مصانوعي کانتاازانتين اساتفاده شاده باود،       

تفاوت معناداری با هم نداشتند و ایان شااخص در هار دو    

هاایي کاه    مرغ )در مقياس رش( بود. تخم14گروه  بيشتر از 

 11تاا   15بيش از  ها در مقياس رش شاخص رنگ زرده آن

تاری دارناد    تار و ناارنجي   جاا کاه زردة پررناگ    باشد از آن

هااای زرده طالیااي محسااوب   ماارغ اصااطالحاً جاازء تخاام 

[ که قيمت و بازارپساندی بيشاتری نسابت باه     18شوند] مي

هاای   آثاار مصارف رن داناه    .های معماولي دارناد   مرغ تخم

مرغ در تحقيقات متعددی گزارش  طبيعي بر رنگ زردة تخم

[. در آزمایشاي آثاار ساطوح    16و8،15،14،17ده اسات ] ش

مختل  پودر فلفل قرمز و رن دانة استخراج شاده از فلفال   

قرمز در مقایسه با رن دانة مصنوعي نشان داد که استفاده از 
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سطوح مختلا  رن داناة طبيعاي اساتخراج شاده از فلفال       

قسمت در ميليون( و پودر خشک فلفل  6/3تا  7/5قرمز)از 

مارغ و   ة مصنوعي کاروفيل اثاری بار تولياد تخام    و رن دان

و  6/3گذار نداشت. مصارف   صفات عملكردی مرغان تخم

قسمت در ميليون از رن دانه اساتخراج شاده از فلفال     7/5

( در جياره،  Carophyllقرمز و رن دانة مصانوعي کاروفيال)  

 7/14ترتيب به امتيااز   موجب شد که شاخص رنگ زرده به

رسد که باا نتاایج تحقياق حاضار     در مقياس رش ب 3/14و 

[. علت تفاوت ميزان مصرف رن دانه در 17همخواني دارد]

آزمایشات مختل  به دليل تفااوت در منباع رن داناه، ناوع     

[. 16کارتنونياادهای رن دانااه و درجااة خلااوص آنهاساات ]

هاای مصانوعي    نشان داده شده است که ميزان تأثير رن دانه

هاای   بايش از رن داناه  برابار   7تا  0/1بر شدت رنگ زرده 

دليال خلاوص بيشاتر، ميازان جاذب و       طبيعي است که باه 

زیست فراهمي بيشتر و ميزان ذخيرة بيشتر رن دانه در زرده 

[. همچنين در تحقيق دی ری نشاان داده  45و0،3،18است ]

شده است که برای ایجاد رنگ زرده نارنجي با امتيااز بايش   

هاای   أم از رن داناه در مقياس رش، نياز به استفاده تو 11از 

زرد و قرمز در جيره بوده و یاا بایاد از مقاادیر بيشاتری از     

[. لذا با توجه به مصرف داناة  45رن دانة قرمز استفاده کرد]

های  درصد( که حاوی رن دانه71/46ذرت در جيره شاهد )

زرد )لوتئين( است و نيز مصرف مقادیر زیاد رن دانة قرماز  

قرمز در ایان تحقياق، نتاایج     ای استخراج شده از فلفل دلمه

 قابل انتظار بوده است.

در  *Lو *bو *aهاای   عالوه بر ایان، مقایساة شااخص   

سنجي زرده با نتاایج شااخص رناگ زرده در     آزمایش رنگ

کاه مقایساة    طاوری   مقياس رش تطابق قابل قبولي داشت. به

( و شااخص شادت رناگ    *bشاخص شادت رناگ زرد )  

ها تفااوت معنااداری    ر گروهشاهد با سای  ( در گروه*aقرمز)

دهد استفاده از رن دانة طبيعي فلفل  را نشان داد و نشان مي

ای قرمز یا رن دانة مصنوعي بر شاخص شادت رناگ    دلمه

زرد و قرمز در زرده مؤثر بوده و موجاب افازایش معناادار    

نشاان   4(. همچناين نتاایج جادول   >51/5pآنها شده است )

ثر اساتفاده از رن داناة   بر ا *bو *aهای  دهد که شاخص مي

مصنوعي کانتازانتين در جيرة باالتر از رن داناة فلفال قرماز    

قسامت در   75 بوده است ولاي ایان اخاتالف باا مصارف     

 ميليون رن دانه فلفل قرمز تفاوت معناداری نشان نداد. 

 

 رگذا ممرغان تخ غمر متخ ةزرد رنگ های شاخصبر  ینو كانتازانت قرمز ای هدلمفلفل  های هرنگداناثر  .4جدول

 تيمارها 
SEM p-Value 

 1 4 7 4 

1  05/4(RYCFشاخص رنگ زرده) c 78/17 a 05/3 b
 73/14 a

 46/5  558/5  

L*)11/04 )درخشندگي a 54/05 b 48/04 a
 73/48 b

 41/1  54/5  

a*)46/4 )قرمزی c 67/11 a 58/3 b
 34/15 a

 88/5  551/5  

b*)18/48 )زردی b 33/04 a 14/07 a
 30/04 a

 41/4  554/5  

a-cدار استامعن با حروف نامشابه هر سطر ها در  : تفاوت ميان ين(50/5p<.) 4)جيرة شاهد بدون افزودن رن دانه طبيعي یا مصنوعي(، گروه 1گروه 

نه استخراج قسمت در ميليون رن دا 10)جيرة شاهد + افزودن  7قسمت در ميليون رن دانه مصنوعي کانتازانتين قرمز(، گروه 40)جيرة شاهد + افزودن 

شاخص رنگ زرده بر  1ای قرمز(.  قسمت در ميليون رن دانة استخراج شده از فلفل دلمه 75)جيرة شاهد + افزودن  4ای قرمز( و گروه شده از فلفل دلمه

 ها : خطای استاندارد ميان ينSEMمبنای نوارهای رن ي رش. 
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کند کاه ميازان    تأیيد ميسنجي نيز  نتایج آزمایشات رنگ

بارای ایجااد رناگ زرده    کانتازانتين رن دانة مصنوعي تأثير 

های طبيعي است که مشابه نتایج شااخص   بيشتر از رن دانه

رنگ زرده در مقياس رش قابل انتظار بوده است و با نتاایج  

. کمتاار بااودن شاااخص [45و3،14]سااایرین مطابقاات دارد

هااایي کااه رنااگ زردة   در گااروه (*L) درخشااندگي زرده

هاا و   دليال تجماع رن داناه    باه  (4و  4تری داشاتند)  پررنگ

و کاامالً قابال انتظاار باود و در      باوده  کدورت بيشتر زرده

 .[3]آزمایشات دی ر نيز مشابه این نتایج گزارش است

هاای   نتایج مصرف سطوح مختل  رن دانه 0در جدول 

استخراج شده از فلفل قرمز و رن دانه مصنوعي کانتاازانتين  

عناوان یكاي از    مارغ باه   زردة تخام آلدنيد  دی بر ميزان مالون

مرغ در  های تعيين اکسيداسيون ليپيدهای زردة تخم شاخص

روز بعد از ن هداری در  41مرغ تازه( و  دو زمان صفر)تخم

 0طاور کاه در جادول     هماان دمای اتاق آورده شده اسات.  

آلدنياد در ليپيادهای    دی نشان داده شده است ميازان ماالون  

ه ن هاداری در دماای اتااق در    هفت 7مرغ پس از  زردة تخم

هاای تاازه افازایش یافات کاه باه دليال         مرغ مقایسه با تخم

مرغ بوده و با نتایج  افزایش اکسيداسيون ليپيدهای زردة تخم

. ولي در مرغاني که در جيرة [6]سایر محققان مطابقت دارد

ای قرماز   قسمت در ميليون رن دانة فلفال دلماه   75ها از  آن

عنوان شاخصي از  آلدنيد به دی يزان مالوناستفاده شده بود، م

مرغ به صاورت معنااداری    اکسيداسيون ليپيدهای زردة تخم

کارتنونيادهای انتقاال    دهد اکسي افزایش نيافت که نشان مي

یافته به زرده که موجب رناگ زردة طالیاي آن شاده باود،     

نسبت به اکسيداسيون اتفاق افتاده در زرده مقاومات نشاان   

بات اکسيداتيو ليپيدهای زرده شده است که داده و موجب ث

در  MDA زانيا م. [47]با نتایج محققاان دی ار تطاابق دارد   

( کاه از  4گاروه )مثبات   شااهد  گاروه  مرغان مرغ متخ ةزرد

شاده بودناد، تفااوت     هیا ت ذ کينتتيرن دانه س یحاو ةريج

 آثاار  گوناه  چيه ( نداشت و1گروه) با گروه شاهد اداریمعن

زرده  یدهايا پيل ونيداسا يقابال پراکس در م کنندگي تمحافظ

 مصنوعي یدهايکه کارتنون اند هنشان دادمحققان نشان نداد. 

چناداني   يداناکسي يآنت آثار  apo-carotenoic acid-8لياز قب

   .[14]دهند از خود نشان نمي

 

روز نگهداری شده در دمای  21مرغ  متخمرغ تازه)روز صفر( و  متخ ةآلدئید زرد یبر میزان مالون د تیمارهای آزمایشیاثر . 5جدول 

 گراد( سانتی ةدرج 18اتاق)

 آزمایشي تيمارهای
 (کيلوگرمگرم در  يلي) مآلدنيد دی نمالو ميزان

 41روز  مرغ تازه متخ

1 68/5 a83/5 

4 31/5 a31/5 

7 63/5 a83/5 

4 31/5 b30/5 

SEM 54/5 57/5 

p-value 74/5 541/5 

a-b:دار استامعن ستون با حروف نامشابههر  ا دره : تفاوت ميان ين(50/5p<.) 4)جيرة شاهد بدون افزودن رن داناه طبيعاي یاا مصانوعي(، گاروه      1گروه 
قسمت در ميليون رن داناة اساتخراج    10)جيرة شاهد + افزودن  7قسمت در ميليون رن دانه مصنوعي کانتازانتين قرمز(، گروه 40)جيرة شاهد + افزودن 

: خطای اساتاندارد  SEM ای قرمز(. قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمه 75)جيرة شاهد + افزودن  4ای قرمز( و گروه لمهشده از فلفل د
 ميان ين



 ...مرغ در  تخم و ماندگاری ای قرمز در مقایسه با رنگدانة مصنوعی كانتازانتین بر عملکرد های استخراج شده از فلفل دلمه آثار رنگدانه
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 75در مجموع نتایج این تحقيق نشان داد که استفاده از 

ای  قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفال دلماه  

بار صافات عملكاردی مرغاان      گوناه آثاار منفاي    قرمز هيچ

مارغ و ضاریب تبادیل     گذار به خصاوص تولياد تخام    تخم

غذایي نداشته و موجب بهبود شاخص رناگ زرده و ثباات   

توانااد ماناادگاری  اکساايداتيو ليپياادهای زرده شااده و مااي 

هاای   مارغ  مرغ را افزایش دهد. بنابراین برای توليد تخم تخم

شاده از فلفال    تر، رن دانه طبيعاي اساتخراج   با زرده رن ين

بااه جااای اسااتفاده از رن دانااه مصاانوعي    ای قرمااز دلمااه

 پذیر خواهد بود. کانتازانتين توصيه
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Abstract 

The aim of this study was to compare the effects of pigments extracted from Red bell Pepper with the 

synthetic pigments (Canthaxanthin) on performance and egg quality of laying hens. A total of 64 Hy-Line 

W-36 laying hens at 75 weeks of age, were randomly divided into four equal groups each with four 

replications. A completely randomized design with four treatment and four replications in each treatment 

was conducted to study the effects of four treatments including: 1. control diet (without addition of any 

pigments), 2. control diet + 25 mg/kg synthetic red Canthaxanthin pigments, 3. control diet + 15 mg/kg 

extracted pigments from red bell pepper, and 4. control diet + 30 mg/kg extracted pigments from red 

pepper. Extraction of pigments from red pepper was carried out using Hexane solvent and subsequently 

saponified by KOH. The results showed that egg production and egg quality were not affected by any of 

the treatments but the index of yolk color was significantly higher in laying hens fed either natural or 

synthetic pigments compared to control (P<0.01). The oxidative stability of yolk’s lipids in the eggs 

stored at 18
o
C for 21 days, was significantly improved in the hens received red pepper pigments 

(P<0.05). It was concluded that synthetic pigments in the diet of laying hens can be substituted with 30 

mg/kg natural pigments extracted from red bell pepper. 

Keywords: canthaxanthin, oxidative stability, oxy Carotenoids, pigment extraction, Red bell pepper, yolk 

color index. 
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