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 .7استادیار ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
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تاریخ پذیرش مقاله7376/08/72 :

چكيده
این پژوهش برای ارزیابي آثار رن دانه های استخراج شده از فلفل قرمز در مقایسه با رن دانة مصنوعي بر عملكرد و کيفيت تخاممارغ
مرغان تخمگذار انجام شد .تعداد  64قطعه مرغ تخمگذار تجاری سویههای -الین  W-76در سن  30هفت ي به صاورت تصاادفي باه
چهار گروه (جيره) آزمایشي شامل( .1 :جيرة شاهد بدون افزودن رن دانه طبيعي یا مصنوعي)؛ ( .4جيرة شاهد +افزودن  40قسمت در
ميليون رن دانه مصنوعي کانتازانتين قرمز)؛ ( .7جيرة شاهد +افزودن  10قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز)
و ( .4جيرة شاهد +افزودن  75قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز) در  16قفس مجزا تقسيم شدند .رن دانة
فلفل قرمز نخست به وسيلة حالل ه زان استخراج و سپس با هيدروکسيد پتاسيم صابوني شد .در طاول هشات هفتاه دورة آزمایشاي
عملكرد ،کيفيت تخممرغ و شاخص رنگ زرده در مرغان اندازهگيری و در قالب طرح کامالً تصادفي تجزیه و تحليل شد .نتایج نشاان
داد که توليد و کيفيت تخممرغ تفاوت معناداری بين گروههای آزمایشي نسبت به گروه شااهد نداشات ولاي شااخص رناگ زرده در
مرغاني که رن دانة طبيعي یا مصنوعي مصرف کرده بودند بهصورت معناداری بيشتر از گروه شاهد بود ( .) p<5/51پایداری ليپيادهای
زردة تخم مرغ در برابر اکسيداسيون در مرغان ت ذیه شده با رن دانة فلفل قرمز بعد از سه هفته ن هداری تخممرغ در دماای  18درجاة
سانتيگراد بهصورت معناداری بهبود یافت ( .)p<5/50براساس نتایج این تحقيق ،استفاده از 75قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده
از فلفل دلمهای قرمز ميتواند جای زین رن دانههای مصنوعي در جيرة مرغان تخمگذار شود.
كلیدواژهها :استخراج رن دانه ،اکسيکارتنونيدها ،پایداری اکسيداتيو ،شاخص رنگ زرده ،فلفل دلمهای قرمز ،کانتازانتين.
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مقدمه

نشان داده است که مصرف جيرههاای غاذایي باا محتاوای

رنگ زردة تخم مرغ یكي از مهمترین شاخص های ارزیاابي

زانتوفياال کمتاار از پاانج قساامت در ميليااون ،بااه توليااد

مصرف کنندگان از کيفيت داخلي تخام مارغ اسات .شادت

تخممرغهای باا زردة رناگ پریاده (کمتار از  0در مقيااس

متفااوت

رش) ميانجامد[ .]4از ساوی دی ار اساتفادة بايش از حاد

است .در ایران مصارف کننادگان تخاممارغ هاای باا زردة

مجاز از برخي رن دانههای مصنوعي از قبيل کانتاازانتين در

نارنجي رناگ (کاه شااخص رناگ زرده آنهاا در مقيااس

جيرة طيور ،در برخي کشورها با محادودیتهاایي روباهرو

نوارهای رن ي رش بيش از  15باشد) بيشتر مايپساندند و

شده است؛ زیرا ممكن است به علت تشاكيل کریساتال در

این تخممرغهاا در باازار قيمات بيشاتری دارناد و باه ناام

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

تخم مرغ زرده طالیي معروف هستند .مهمترین رن دانههای

رو در اتحادیة اروپا کانتازانتين جزء مواد بالقوة مضر بارای

طبيعااي مااؤثر باار رنااگ زرده تخاامماارغ زانتوفياالهااا یااا

انسان طبقهبندی شده است[ .]3در سالهای اخيار باهدليال

اکسيکارتنونيدها هستند[ .]18اکسيکارتنونيدها ميتوانند به

توجه بيشاتر باه اهميات ساالمت ماواد غاذایي و ن راناي

شكلهای آزاد ،مونواستری یا دیاستری در طبيعات وجاود

عمومي از مصارف افزودنايهاای مصانوعي ،عالقاه بارای

داشته باشند که بر جذب و متابوليسم آنها در بدن پرندگان

جای زین کردن منابع کارتنونيد طبيعي از قبيل فلفال قرماز،

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

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

و نوع زانتوفيلها ،سویه پرندگان ،تفااوتهاای فاردی باين

چشم يری زانتوفيل هستند ،افزایش یافته است[.]10

رنگ مطلوب زردة تخممرغ در کشورهای مختل

پرندگان ،پارورش در قفاس ،اباتال باه برخاي بيمااریهاا،

عالوه بر رنگ زرده ،پایداری ليپيدهای زردة تخاممارغ

استرس ،چربي جيره ،آنتياکسيدانهاا ،ماواد غاذایي ماورد

در زماااان انباااارداری در مقابااال اکسيداسا ايون از دی ااار

استفاده در جيرة غاذایي ،بار رناگ زرده مؤثرناد[10و.]16

شاخصهای مهم کيفيات تخاممارغ اسات .زانتوفيالهاای

پرندگان قادر به سنتز کارتنونيدها در بادن خاود نيساتند و

طبيع اي از قبي ال لااوتئين و زی ازانتين در جي ارة ماارغ دارای

تمااام کارتنونيااد مااورد نياااز خااود را از غااذا دریافاات

خواص آنتاياکسايداني نياز هساتند[0و .]44از آن جاا کاه

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

تخممرغ مادة غذایي مناسبي در سبد غاذایي روزاناه انساان

دليل دسترسي آزاد و وسيع مرغان به انواع مناابع خاوراکي

محسااوب ماايشااود؛ بنااابراین اسااتفاده از مقااادیر زیاااد

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

اکساايکارتنونياادهای طبيعااي در جياارة مرغااان تخاامگااذار

حشرات ،برخي دانهها) و نيز به دليل ميزان تخمگذاری کم،

مي تواند موجب انتقال مقادیر کاافي اکسايکارتنونيادها باه

رنگ زرده به صورت زرد پررنگ و حتاي زرد متمایال باه

بدن شده و عالوه بر ایجاد رنگ مطلوب و مشتری پساندی

نارنجي در مي آید[ .]15ولي در شرایط پرورش صانعتي در

در زردة تخاامماارغ ،آثااار سااودمند متعااددی باار سااالمت

قفس ،اکثر مرغداران برای ایجاد رنگ زردة نارنجي از انواع

مصرفکنندگان در بر داشته باشد[.]47

رن دانههای مصنوعي در جيارة غاذایي مرغاان تخامگاذار

در ایران تا باه حاال در زميناة اساتخراج و اساتفاده از

استفاده مي کنناد ،زیارا مقادار زانتوفيال در داناه ذرت کاه

رن دانه های استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز در مرغاان

اصليترین منبع تأمينکنندة انرژی در جيارة غاذایي مرغاان

تخمگذار پژوهشي انجام نشاده اسات و برخاي تحقيقاات

تخمگذار است ،کافي نيست[ .]11نتایج آزمایشهاای قبلاي

انجام شده ،فقط در زمينة استفاده از پودر خشک فلفل قرمز
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بوده است[1و .]4کارتنونيدهای عمدة فلفل (قرمز قلماي یاا

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

دلمااهای) شااامل کپسااانتين ،زیاازانتين ،کوکوربيتاکسااانتين،

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

کپسااوربين و بتااا-کاااروتن بااوده کااه هم ااي دارای ریشااة

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

متابوليكي مشترکي هستند .نسبت هریک از این کارتنونيدها

احتياجات غذایي مرغ ها و سایر عوامل مطابق باا راهنماای

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

مدیریت سویه انجام شد.

بررسي نتایج اکثر تحقيقات نشان داده است کاه اساتفاده از

پرندگان از  7هفته قبل از شروع آزماایش بارای تخلياه

رن دانه های طبيعي یا مصنوعي اثری بر عملكرد توليادی و

ذخااایر زانتوفياال در باادن بااا جياارة شاااهد بااا مقااادیر کاام

کيفيت تخم مرغ نداشاته اماا شااخص رناگ زرده باهطاور

کارتنونيد (جدول )1ت ذیه شدند .برای بررسي دقيقتر آثاار

چشم يری تحت تاأثير قارار گرفتاه اسات[8،15،14و.]16

استفاده از رن دانه های استخراج شده و رن داناة مصانوعي

پودر خشک فلفال سابز دلماهای

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

اثری بر عملكرد توليدی مرغاان تخام گاذار نداشات ولاي

تأمين کافي تمام مواد م ذی ،ميزان کال زانتوفيالهاا در آن

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

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

در ایران مصرف پودر خشک فلفل قرماز موجاب افازایش

ميليون) و تنها تفاوت آنها در نوع و ميزان رن دانهها باود.

درصد توليد تخممرغ ،افزایش رناگ زرده ،افازایش ساطح

رن دانة ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش ،از راه اساتخراج

آنتياکسيدان خون و بهبود پاسخ ایمني شد[ .]4در حاليکاه

عصارة فلفل دلمهای قرمز بهوسيلة حالل ه ازان ،صاابوني

در آزمایش دی ری افزایش سطح مصرف پودر فلفال قرماز

کااردن عصااارة روغنااي بااا هيدروکسيدپتاساايم و سااپس

در جيره ،تأثيری بر عملكرد مرغان تخامگاذار شاامل وزن

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

تخممرغ ،وزن زرده ،مصرف خوراک ،ضریب تبدیل غذایي

در رن دانة استخراج شده برابر 445گارم در هار کيلاوگرم

و درصد توليد تخممرغ نداشت ولاي بار رناگ زرده ماؤثر

رن دانه باود کاه باا روش اساپكتروفتومتری انادازهگياری

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

شد[.]44

استفاده از سطوح مختل

رن دانااهه اای اسااتخراج شااده از فلفاال دلمااهای قرمااز بااا

چهار جيارة آزمایشاي شاامل( .1 :جيارة شااهد بادون

رن دانههای مصنوعي بر عملكرد توليدی ،کيفيت داخلاي و

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

خواص آنتياکسيداني تخممرغ بود.

شاهد  +افزودن  40قسمت در ميلياون رن داناة مصانوعي
کانتازانتين قرمز)؛ ( .7جيرة شاهد  +افزودن  10قسامت در

مواد و روشها

ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلماهای قرماز) و .4

این پژوهش در مؤسسة تحقيقات علوم دامي کشور در سال

(جياارة شاااهد  +افاازودن  75قساامت در ميليااون رن دانااة

 1730برای تعيين آثار اساتفاده از رن داناه هاای اساتخراج

استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز) بودند .مواد خوراکي و

شده از فلفل دلمهای قرمز در مقایسه با رن داناة مصانوعي

ترکيب شيميایي جيرة شاهد مورد استفاده در جدول  1ارانه

کانتازانتين بر عملكرد و کيفيت تخم مرغ مرغان تخامگاذار

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

انجام شد .تعداد  64قطعه مارغ تخامگاذار ساویة تجااری

بهصورت آزاد در اختيار پرندگان بود.

های -الین  W-76در سن  30هفت ي بهصاورت تصاادفي

تعداد و وزن تخممرغهای توليدی هار تكارار باهطاور
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روزانه جماعآوری و ثبات مايشاد .خاوراک مصارفي باه

()1

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

کاه درایان رابطاه hارتفااع سافيدة تخاممارغ و wوزن
تخممرغ است.

شاخصهای کيفي تخممرغ هر دو هفته یکبار اندازهگياری
شد .پس از شكستن تخممرغ بر روی سطحي صاف ،ارتفاع

رنگ زردة تخممرغها به دو روش استفاده از کارتهای

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

رن ي رش[ ]40و همچنين بهوسيلة دست اه هانترلاب مادل

وسيلة ارتفاعسنج اندازهگيری شد .برای تعياين وزن پوساتة

کالرفلكس ساخت کشور آمریكا ،با استفاده از پروتكل

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

که برای نور روز ( D60و زاویة دید  15درجه) کاليبره شده
بود ،ارزیابي شد[ .]3در ایان

توزین شد.

CIE

ارزیاابي ساه شااخص*b*، a

برای اندازهگيری ضخامت پوسته ،نخست داخال پوساتة

و* Lکه به ترتيب نشان ر شاخص قرمزی( = -155سابز تاا

تخممرغ تميز و غشاهای داخلي چسبيده باه آن جادا شاد و

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

بهوسيلة دست اه ضخامتسانج اکاومتر 1561سااخت کشاور

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

ژاپن ،ضخامت پوسته در  7نقطة وسط و دو انتهای تخممارغ

اندازهگيری و ثبت شد.

اندازهگيری و ميان ين این سه عدد بهعنوان ضاخامت پوساته
لحا شد .واحد هاو از رابطة 1محاسبه شد.
جدول .1مواد خوراكی و تركیب جیرة آزمایشی
مواد خوراکي

درصد

انرژی و ترکيبات شيميایي

دانة گندم

70

انرژی قابل متابوليسم(کيلوکالری برکيلوگرم)

4355

دانة ذرت

46/71

پروتئين خام ( درصد)

10/44

کنجالة سویا

41/54

لينولئيک اسيد (درصد)

1/76

کربنات کلسيم

11/35

فيبر خام (درصد)

7/44

دیکلسيم فسفات

1/40

کلسيم (درصد)

4/63

روغن گياهي

7/18

فسفر قابل دسترس (درصد)

5/44

5/77

ليزین (درصد)

5/88

نمک
مكمل معدني

1

مكمل ویتامينه
 -DLمتيونين

5/75
4

متيونين +سيستئين (درصد)

5/66

5/75

ترنونين (درصد)

5/61

5/41

تریپتوفان (درصد)

5/41

 .1هر کيلوگرم مكمل معدني حاوی  43055ميلي گرم گوگرد 105555 ،ميلي گرم من نز 16855 ،ميلي گرم آهن 1355 ،ميلي گرم مس 140055 ،ميلي گارم
روی 405 ،ميليگرم سلنيوم 1505 ،ميليگرم ید و  5/84ميليگرم موليبدن است.
 .4هر کيلوگرم مكمل ویتااميني حااوی  11547 IUویتاامين  4655 IU ، Aویتاامين  7805 IU ، Eویتاامين  1435 ، D3ميلايگارم ویتاامين 4345 ، K3
ميليگرم تيامين 805 0 ،ميليگرم ریبوفالوین 45415 ،ميليگرم اسيد پنتوتنيک 005 ،ميليگرم بيوتين 1305 ،ميليگرم اسيد فوليک 433635 ،ميليگرم
کولين کلراید 16055 ،ميليگرم ویتامين  40375 ، B12ميليگرم نياسين 3135 ،ميليگرم  B6است.
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ضریب تبدیل غذایي نداشت که ميتواند باه دليال یكساان

باارای تعيااين پایااداری اکسيداساايون ليپياادهای زردة
تخممارغ ،در پایاان دورة آزمایشاي از هار تيماار تعاداد 16

بودن جيرهها و مصرف یكسان غذا بين تيمارهاای مختلا

تخم مرغ انتخاب و ميازان( MDAماالون دی آلدنياد) در زردة

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

آنها بهصورت تازه و  41روز پس از ن هداری در دماای 18

توليد تخممارغ در مارغهاایي کاه از رن داناة مصانوعي و

درجاة سااانتيگاارد ،اناادازهگياری شااد[ .]6محصااول اصاالي

رن دانة فلفل دلمهای قرمز در حاد  75قسامت در ميلياون

پراکسيداسيون چربيهای غيار اشاباع زرده MDA ،اسات .از

استفاده کرده بودناد (تيمارهاای 4و  )4باهصاورت عاددی

واکاانش یااک مااول  MDAبااا دو مااول اساايدتيوباربيتوریک

بيشتر از دو گروه دی ر بود ،اگرچاه تفااوت آنهاا معناادار

( ،)TBAکمپلكس صورتي TBARSتشكيل ميشاود کاه باا

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

اندازهگيری ميزان جذب نوری (در طول ماوج  074ناانومتر)

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

ميزان  MDAبرآورد شد .تجزیه و تحليل دادهها با اساتفاده از

پودر فلفل قرمز در جيرة مرغهاای تخامگاذار موجاب بهباود

رویة مدل خطاي عماومي ( )GLMنارمافازار )4551( SAS

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

نسخه  8/4در قالب طارح کاامالً تصاادفي انجاام شاد[.]41

است که ميتواند به دليل تفاوت در فرم استفاده از فلفال قرماز

ميان ينها به روش آزمون چند دامنهای دانكن مقایسه شدند.

(پودر یا رن دانه استخراج شده) ،جيرة غذایي و ساایر عوامال
محيطي باشد .همچنين ضاریب تبادیل غاذایي در گاروههاای
آزمایشااي تفاااوت معناااداری بااا هاام نداشااتند .شاااخصهااای

نتايج و بحث
نتایج مربوط به تأثير تيمارهای آزمایشي بر عملكرد توليدی

عملكااردی بااه خصااوص درصااد توليااد تخاامماارغ (درصااد

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

تخمگذاری) و ضریب تبدیل غذایي از جمله مهمترین صافاتي

رن داناة اساتخراج شاده از

هستند که از نظر اقتصادی برای مرغداران حانز اهميات اسات.

فلفل دلمهای قرمز و رن دانه مصنوعي کانتازانتين نسبت باه

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

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

ميليون رن دانة استخراج شده از فلفل دلمهای قرماز هيچ وناه

تأثيری بر شاخصهای عملكردی مرغان تخامگاذار شاامل

اثر منفي بر روی این صفات نداشته است.

نتایج نشان داد سطوح مختل

درصد تخم گذاری ،وزن تخممرغ ،غذای مصرفي روزاناه و
جدول .2اثر رنگدانههای استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز و كانتازانتین بر عملکرد و كیفیت تخممرغ
تيمارها

SEM

p-Value

5/53

1

4

7

4

ميزان تخمگذاری(درصد)

36/43

85/33

30/14

85/43

7/13

ميان ين وزن تخممرغ(گرم)

60/77

60/55

63/46

68/54

1/65

5/88

ميان ين روزانه توليد توده تخممرغ(گرم)

43/36

04/31

01/33

04/81

4/44

5/14

ميان ين غذای مصرفي روزانه(گرم)

157/53

153/65

153/64

158/71

4/64

5/75

ضریب تبدیل

4/51

4/54

4/53

1/38

5/15

5/77

گروه( 1جيرة شاهد بدون افزودن رن دانه طبيعي یا مصنوعي) ،گروه( 4جيرة شاهد  +افزودن  40قسمت در ميليون رن دانه مصنوعي کانتاازانتين قرماز)،
گروه( 7جيرة شاهد  +افزودن  10قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز) و گروه( 4جيرة شاهد  +افزودن  75قسمت در ميلياون
رن دانه استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز) :SEM .خطای استاندارد ميان ين
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جدول .3اثر رنگدانههای استخراج شده از فلفل قرمز و كانتازانتین بر شاخصهای كیفیت تخممرغ
تيمارها

SEM

p-Value

5/06

1

4

7

4

وزن پوسته(گرم)

0/37

0/34

0/85

0/67

5/16

ضخامت پوسته(ميليمتر)

5/45

5/78

5/45

5/78

5/56

5/53

قطر زرده(سانتيمتر)

4/41

4/45

4/74

4/73

5/50

5/83

ارتفاع زرده(سانتيمتر)

18/61

18/30

18/64

18/30

5/17

5/30

ارتفاع سفيده(ميليمتر)

8/64

8/80

8/55

3/58

5/74

5/74

واحد هاو

83/65

35/33

86/60

35/60

35/1

5/35

گروه( 1جيرة شاهد بدون افزودن رن دانه طبيعي یا مصنوعي) ،گروه( 4جيرة شاهد  +افزودن  40قسمت در ميليون رن دانه مصنوعي کانتاازانتين قرماز)،
گروه( 7جيرة شاهد  +افزودن  10قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز) و گروه( 4جيرة شاهد  +افزودن  75قسمت در ميلياون
رن دانه استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز) : SEM.خطای استاندارد ميان ين

آثار استفاده از رن داناه هاای اساتخراج شاده از فلفال

در جاادول 4اثاار رن دانااههااای مااورد آزمااایش باار

دلمهای قرمز و رن دانة مصنوعي کانتازانتين بر شاخصهای

شاخصهای رنگ زردة تخاممارغ نشاان داده شاده اسات.

کيفيت داخلي تخممرغ در جدول  7نشان داده شاده اسات.

نتایج نشان داد که شاخص رنگ زرده در گروههاایي کاه از

همااانطااور کااه در جاادول  7نشااان داده شااده اساات

رن دانة طبيعي یا مصنوعي استفاده کرده بودناد باهصاورت

شاخص های مرتبط با کيفيات داخلاي تخام مارغ اخاتالف

معناداری بيشاتر از گاروه شااهد باود( .)p<5/51همچناين

معناداری با هم ندارند که در نتایج سایر محققان نيز هماين

شاخص رنگ زرده در مرغاني که در جيرة آنها  75قسمت

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

در ميليون رن دانه فلفل دلمهای قرماز و یاا  40قسامت در

تخم مرغ در بين گروه های آزمایشي تمایل به معنادار شادن

ميليون رن داناة مصانوعي کانتاازانتين اساتفاده شاده باود،

داشته است( )p=5/53به طوریکه کمترین ضخامت پوساته

تفاوت معناداری با هم نداشتند و ایان شااخص در هار دو

تخممرغ مربوط به تيمارهای 4و 4بوده است کاه مايتواناد

گروه بيشتر از (14در مقياس رش) بود .تخممرغهاایي کاه

به دليل ميزان تخمگذاری بيشتر این گروههاا نسابت باه دو

شاخص رنگ زرده آنها در مقياس رش بيش از  15تاا 11

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

باشد از آنجاا کاه زردة پررناگتار و ناارنجيتاری دارناد

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

اصااطالحاً جاازء تخاامماارغهااای زرده طالیااي محسااوب

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

ميشوند[ ]18که قيمت و بازارپساندی بيشاتری نسابت باه

توليد تخممرغ از عوامل مهم مؤثر بر کيفيت پوسته تخممرغ

تخممرغ های معماولي دارناد .آثاار مصارف رن داناههاای

هستند[7و .]4از آنجا که ميزان و منباع کلسايم جياره باين

طبيعي بر رنگ زردة تخممرغ در تحقيقات متعددی گزارش

یكسااان بااوده اساات ،بنااابراین کاااهش

شده اسات [8،15،14،17و .]16در آزمایشاي آثاار ساطوح

ضخامت پوسته تخممرغ در این آزمایش ميتواند باه دليال

مختل

پودر فلفل قرمز و رن دانة استخراج شاده از فلفال

بيشتر بودن ميزان تخمگذاری در تيمارها 4و 4باشد.

قرمز در مقایسه با رن دانة مصنوعي نشان داد که استفاده از

تيمارهااای مختلا
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رن داناة طبيعاي اساتخراج شاده از فلفال

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

سطوح مختلا

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

ذرت در جيره شاهد (46/71درصد) که حاوی رن دانههای

و رن دانة مصنوعي کاروفيل اثاری بار تولياد تخاممارغ و

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

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

استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز در ایان تحقياق ،نتاایج

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

قابل انتظار بوده است.

قرمز و رن دانة مصانوعي کاروفيال( )Carophyllدر جياره،

عالوه بر ایان ،مقایساة شااخصهاای * aو* bو* Lدر

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

آزمایش رنگسنجي زرده با نتاایج شااخص رناگ زرده در

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

مقياس رش تطابق قابل قبولي داشت .بهطاوریکاه مقایساة

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

شاخص شادت رناگ زرد (* )bو شااخص شادت رناگ

به دليل تفااوت در منباع رن داناه ،ناوع

قرمز(* )aدر گروه شاهد با سایر گروهها تفااوت معنااداری

کارتنونياادهای رن دانااه و درجااة خلااوص آنهاساات [.]16

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

نشان داده شده است که ميزان تأثير رن دانههاای مصانوعي

دلمه ای قرمز یا رن دانة مصنوعي بر شاخص شادت رناگ

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

زرد و قرمز در زرده مؤثر بوده و موجاب افازایش معناادار

طبيعي است که باه دليال خلاوص بيشاتر ،ميازان جاذب و

آنها شده است ( .)p<5/51همچناين نتاایج جادول 4نشاان

زیست فراهمي بيشتر و ميزان ذخيرة بيشتر رن دانه در زرده

مي دهد که شاخصهای * aو* bبر اثر اساتفاده از رن داناة

است [0،3،18و .]45همچنين در تحقيق دی ری نشاان داده

مصنوعي کانتازانتين در جيرة باالتر از رن داناة فلفال قرماز

شده است که برای ایجاد رنگ زرده نارنجي با امتيااز بايش

بوده است ولاي ایان اخاتالف باا مصارف  75قسامت در

از  11در مقياس رش ،نياز به استفاده توأم از رن داناههاای

ميليون رن دانه فلفل قرمز تفاوت معناداری نشان نداد.

آزمایشات مختل

زرد و قرمز در جيره بوده و یاا بایاد از مقاادیر بيشاتری از
جدول .4اثر رنگدانههای فلفل دلمهای قرمز و كانتازانتین بر شاخصهای رنگ زردة تخممرغ مرغان تخمگذار
تيمارها
1
1

7

4

SEM

4

p-Value

4/05c

17/78a

3/05b

14/73a

5/46

5/558

04/11a

05/54b

04/48a

48/73b

1/41

5/54

*(aقرمزی)

4/46c

11/67a

3/58b

15/34a

5/88

5/551

*(bزردی)

48/18b

04/33a

07/14a

04/30a

4/41

5/554

شاخص رنگ زرده()RYCF
*(Lدرخشندگي)

 :a-cتفاوت ميان ينها در هر سطر با حروف نامشابه معنادار است( .)p<5/50گروه( 1جيرة شاهد بدون افزودن رن دانه طبيعي یا مصنوعي) ،گروه4
(جيرة شاهد  +افزودن  40قسمت در ميليون رن دانه مصنوعي کانتازانتين قرمز) ،گروه( 7جيرة شاهد  +افزودن  10قسمت در ميليون رن دانه استخراج
شده از فلفل دلمهای قرمز) و گروه( 4جيرة شاهد  +افزودن  75قسمت در ميليون رن دانة استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز) 1 .شاخص رنگ زرده بر
مبنای نوارهای رن ي رش :SEM .خطای استاندارد ميان ينها
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نتایج آزمایشات رنگسنجي نيز تأیيد ميکند کاه ميازان

افزایش اکسيداسيون ليپيدهای زردة تخممرغ بوده و با نتایج

تأثير رن دانة مصنوعي کانتازانتين بارای ایجااد رناگ زرده

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

بيشتر از رن دانه های طبيعي است که مشابه نتایج شااخص

آنها از  75قسمت در ميليون رن دانة فلفال دلماهای قرماز

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

استفاده شده بود ،ميزان مالوندیآلدنيد بهعنوان شاخصي از

سااایرین مطابقاات دارد[3،14و .]45کمتاار بااودن شاااخص

اکسيداسيون ليپيدهای زردة تخم مرغ به صاورت معنااداری

درخشااندگي زرده (* )Lدر گااروههااایي کااه رنااگ زردة

افزایش نيافت که نشان مي دهد اکسيکارتنونيادهای انتقاال

پررنگتری داشاتند( 4و  )4باهدليال تجماع رن داناههاا و

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

کدورت بيشتر زرده باوده و کاامالً قابال انتظاار باود و در

نسبت به اکسيداسيون اتفاق افتاده در زرده مقاومات نشاان

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

داده و موجب ثبات اکسيداتيو ليپيدهای زرده شده است که

رن دانههاای

با نتایج محققاان دی ار تطاابق دارد[ .]47ميازان  MDAدر

در جدول  0نتایج مصرف سطوح مختل

استخراج شده از فلفل قرمز و رن دانه مصنوعي کانتاازانتين

زردة تخم مرغ مرغان گاروه شااهد مثبات (گاروه )4کاه از

بر ميزان مالوندیآلدنيد زردة تخاممارغ باهعناوان یكاي از

جيرة حاوی رن دانه سينتتيک ت ذیاه شاده بودناد ،تفااوت

شاخص های تعيين اکسيداسيون ليپيدهای زردة تخم مرغ در

معناداری با گروه شاهد (گروه )1نداشت و هيچگوناه آثاار

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

محافظت کنندگي در مقابال پراکسيداسايون ليپيادهای زرده

دمای اتاق آورده شده اسات .هماانطاور کاه در جادول 0

نشان نداد .محققان نشان دادهاند که کارتنونيدهای مصنوعي

نشان داده شده است ميازان ماالوندی آلدنياد در ليپيادهای

از قبيل  8-apo-carotenoic acidآثار آنتياکسيداني چناداني

زردة تخممرغ پس از  7هفته ن هاداری در دماای اتااق در

از خود نشان نميدهند[.]14

مقایسه با تخممرغ هاای تاازه افازایش یافات کاه باه دليال
جدول  .5اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان مالون دیآلدئید زردة تخممرغ تازه(روز صفر) و تخممرغ  21روز نگهداری شده در دمای
اتاق( 18درجة سانتیگراد)
تيمارهای آزمایشي

ميزان مالوندیآلدنيد( ميليگرم در کيلوگرم)
تخممرغ تازه

روز 41

1

5/68

a

4

5/31

a

7

5/63

a

4

5/31

5/30b

SEM

5/54

5/57

p-value

5/74

5/541

5/83
5/31
5/83

 ::a-bتفاوت ميان ينها در هر ستون با حروف نامشابه معنادار است( .)p<5/50گروه( 1جيرة شاهد بدون افزودن رن داناه طبيعاي یاا مصانوعي) ،گاروه4
(جيرة شاهد  +افزودن  40قسمت در ميليون رن دانه مصنوعي کانتازانتين قرمز) ،گروه( 7جيرة شاهد  +افزودن  10قسمت در ميليون رن داناة اساتخراج
شده از فلفل دلمهای قرمز) و گروه( 4جيرة شاهد  +افزودن  75قسمت در ميليون رن دانه استخراج شده از فلفل دلمهای قرمز) : SEM.خطای اساتاندارد
ميان ين
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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 18oC 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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