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 .1ا دانشجوي كارشناسيارشد ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
 .9استاديار ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
 .4استاد ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
تاريخ وصول مقاله1429/03/93:

تاريخ پذيرش مقاله1429/11/02 :

چكيده
اثر اس،فاده از دانه خلر) (Lathyrus sativus L.خام و یا اتوکالو تده در جیرة مرغهای تخموذارا بهر عملکهرد و کیفیهت تخهممهرغ بها
اس،فاده از  886قطاه مرغ تخموذار لگوورن سویه «های الین  »W-36در سن  32هف،گی در طرحی کامالً تصادفی با 2تیمارا 6تکرار و
 3قطاه پرنده بررسی تد .تیمارهای آزمایشی تامل جیره بر پایة ذرت و کنجالة سویا (تاهد) و اس،فاده از سطوح 3ا  06و  24درصهد
خلر خام و یا اتوکالو تده در جیرة غذایی مرغهای تخموذار بودند .آزمایش در مدت  02هف،ه انجهام تهد .میهزان مصهرف خهورا ا
درصد تخموذاری و ورم تخممرغ تولیدی در مرغهای تغذیهتده با جیرههای حاوی سطوح مخ،لف دانة خلر خام و یا اتهوکالو تهده
در مقایسه با پرندوان تغذیهتده با جیرة تاهد بهطور ماناداری کم،ر و رریب تیدیل خورا بهطور ماناداری بیش،ر بود ( .)p>1/12با
اتوکالو کردن دانة خلر در پرندوان تغذیهتده با جیرههای حاوی  06و  24درصد دانة خلر تاخنهای عملکهردی و کیفیهت پوسه،ه

تخممرغ بهطور مانادار بویود یاف،ند( .)p>1/12اورچه اتوکالو کردن دانة خلر باعث کاهش آثار منفی اس،فاده از آن در جیره بر عملکرد
تولیدی و کیفیت تخممرغ تدا ولی ن،وانست کاهش عملکرد ایجادتده را بهطور کامل جیران کند .براساس ن،ایج این آزمایشا اس،فاده
از دانة خلر در جیرة مرغهای تخموذار توصیه نمیتود .اتوکالو کردن بهتنوایی نمیتواند عوامل ردتغذیهای موجود در دانة خلر را از
بین بیرد.
كلیدواژهها :اتوکالوا خلرا عملکردا کیفیت تخممرغا مرغهای تخموذار.

* نویسنده مسئول

Email: h.zarghi@um.ac.ir

سید احمد صحاف ،حیدر زرقي ،ابوالقاسم گلیان

مقدمه

به باال بودن سطح پروتئین دانة خلر میتوان از آنا بهعنهوان

یکی از عوامل موم در تولید بوینة محصوالت دام و طیهورا

جایگزین کنجالة سویا در جیرههای طیور اس،فاده کهردا امّها

تههأمین پههروتئین جیههرة غههذایی اسههت ] .[02کنجالههة سههویا

بهدلیل وجود طیف وسیای از مواد ردتغذیهایا مصرف آن

موم ترین منیع خوراکی تأمینکنندة پروتئین جیهرة مصهرفی

محدودیت دارد ].[02

طیور است ولی میزان تولید داخلی کنجالة سویا پاسخووی

مومترین عامل ردتغذیهای موجود در

دانة خلهر β-N-

)oxalyl-L-α, β-diaminopropionic acid (β- ODAP

نیاز کشور به این منیع خوراکی نیست .بهطهوریکهه بخهش

است که به ایجاد بیماری نوروالتریسم (نوعی فلهج در اثهر

عمدة کنجالة سویای اس،فادهتده در تغذیهة دام و طیهورا از

مصرف طوالنی مدت خلر) می انجامد ] .[26همچنین خلهر

طریق واردات تهأمین مهیتهود .در برخهی تهرایط خهاص

دارای تانن ] [4و بازدارنده های پروتئاز است که به کهاهش

بهویوه وق،ی قیمت کنجالة سویا افزایش مییابدا ورایش بهه

قابلیت هضم مواد مغذی از طریق کاهش میزان آنهزیمههای

اس،فاده از دیگر منابع پروتئینی در جیره بهین تولیدکننهدوان

پروتئولی،یک در دوازدهه و ایجاد تهأخیر در تخلیهة دسه،گاه

محصوالت دام و طیور ایجاد میتهود .همچنهین بههمنظهور

ووارش منجر میتوند ] .[6وزارش ههایی مینهی بهر بویهود

کههاهش واردات و خههروج ارز از کشههور تناسههایی منههابع

ارزش تغذیهای بقوالت در پرندوان در اثر اعمهال فهراوری

داخلی جایگزینا برای تویة جیرة غذایی طیورا رروری بهه

حرارتی وجهود دارد ]2ا 06ا 02ا  21و  .[20بها توجهه بهه

نظر میرسد.

اینکه اطالعات اندکی در رابطه با اسه،فاده از دانهة خلهر در

خلر( )Lathyrus Sativus L.ویاهی از خانوادة بقهوالت

جیرة غذایی مرغ های تخهموهذار در دسه،رس اسهتا ایهن

اسهههت کهههه در تهههرایط آب و ههههوایی ورمسهههیری و

پووهش بهمنظور بررسی اثر اس،فاده از سطوح مخ،لف دانهة

نیمههورمسههیری و در منههاطقی بها بارنههدوی انههد و دارای

خلر خام و یا اتوکالو تده در جیرة مرغهای تخموهذار بهر

خا های قلیایی و فقیهرا رتهد مطلهوبی دارد .سهطح زیهر

عملکرد و کیفیت تخممرغ انجام تد.

کشت خلر در اس،انههای همهدانا کرمانشهاه و چوارمحهال
بخ،یاری بهترتیهب چوهار تها پهنجههزارا دو تها سههههزار و

مواد و روشها

هش،صد تا هزار هک،ار تخمین زده میتود .همچنهین خلهر

دانة خلر مورد اس،فاده در این آزمایش واری،ة بومی بود کهه

در نواحی جنوبی و تمالی ایران کشت میتود] .[0ترکیهب

از اصفوان تویه تد .ترکییات تهیمیایی دانهة خلهر بههروش

تیمیایی دانة خلر در دامنهة  86-26درصهد پهروتئین خهاما

م،داول ] [02در آزمایشگاه آنالیز مواد خوراکی تایهین تهد

 22-43درصد نشاس،ها  2/2-4/2درصد فییر خاما 4/6-2/7

(جدول  .)0به منظور فهراوری دانهة خلهر بهه روش اعمهال

درصد خاکس،ر و  1/3-1/2درصد چربهی در نمونهة ههوای

حههرارتا نیمههی از مههادة خههوراکی توی ههتههده بههه ارتفههاع

خشک وزارش تده است ] .[01دانهة خلهر از نظهر لیهزینا

0سان،یم،ر داخل سینیهای فلهزی ریخ،هه و بهه مهدت 02

کلسیم و وی،امینها نسیت به دیگر ویاهان خانوادة بقهوالت

دقیقه در دمای  021درجة سان،یوراد و فشار  0/8کیلهوورم

غنهههیتهههر اسهههت] [26امّههها مقهههدار اسهههیدهای آمینهههه

بر سان،یم،ر مربع اتوکالو تد ].[2

ووورددار(م،یونین و سیس،ین) آن کم،ر است ] .[07با توجه
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جدول  .1تركیبات شیمیايي دانة خلر (برحسب مادة خشک)

نوع ترکیب

مقدار

انرژی خام (کیلوکالری در کیلوورم)

4282

پروتئین خام (درصد)

88/02

چربی خام (درصد)

1/77

فییر خام (درصد)

4/28

فییر نامحلول در تویندة اسیدی (درصد)

7/72

فییر نامحلول در تویندة خنﺜی (درصد)

21/21

خاکس،ر (درصد)

8/31

کلسیم (درصد)

1/21

فسفر کل (درصد)

1/44

سدیم (درصد)

1/10

تاداد  886قطاه مرغ تخموذار لگوورن سویه «های الین

تیمارهای آزمایشی تامل جیره بر پایهة ذرت و کنجالهة

 »W-36در سن  32هف،گی با میزان تخموذاری  21درصهد و

سویا (تاهد) و اس،فاده از سطوح 3ا  06و  24درصهد دانهة

ترایط ظاهری سالم و ح،یاالمکان یکنواخت ان،خاب تدند.

خلر خام و یها اتهوکالو تهده در جیهرة غهذایی مهرغ ههای

هر دو قفس مجاور هما بههعنهوان واحهد آزمایشهی در نظهر

تخم وذار بود که در قالب طرح کامالً تصادفی با  2تیمارا 6

ورف،ه تد .دانخوری و محل اس،قرار تخممرغ مربوط به ههر

تکرار و  3قطاه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام تد .قیل

واحد آزمایشهی بههوسهیلة حائهلههایی از ههم جهدا تهدند

از تنظیم جیره های آزمایشیا نخست ترکیهب مغهذی مهواد

بهوونهای که خورا و تخممرغ تولیدی هر واحد بها واحهد

خوراکی اصلی مورد اس،فاده در تنظیم جیره های آزمایشهیا

آزمایشی مجاور مخلوط نشود .پرندوان ان،خابتده بههطهور

تامل ذرتا کنجالة سویا و دانهة خلهر بها اسه،فاده از روش

تصادفی بین واحدهای آزمایشهی (هشهت قطاههای) بها وزن

طی هفسههنجی اناکاسههی مههادونقرمههز ( )NIRتایههین تههد.

وروهی یکسان تقسیم تهدند .میهانگین وزن زنهدة پرنهدوان

جیرههای آزمایشی بها توجهه بهه حهداقل اح،یاجهات مهواد
مغذی توصیهتده بهرای مرحلهة پایهانی تولیهد ( 31درصهد

 0/60±1/16کیلوورم بهود .در طهول دورة آزمهایشا تهرایط

تخموذاری و مصرف خورا هر قطاه به میزان  011وهرم

محیطی یکسان برای همة وهروهههای آزمایشهی تهأمین تهد.

در روز) توسط راهنمای پرورش مرغ تخهموهذار لگوهورن

تمامی مرغها بههصهورت آزاد بهه آب آتهامیدنی و خهورا

سویة «های الین  [00] »W-36و ن،ایج آنالیز تیمیایی مهواد

دس،رسههی داتهه،ند .در طههول دورة آزمههایش دمههای سههالن در

خوراکی با کمک نرمافزار جیهرهنویسهی ) (UFFDAتنظهیم

محدودة  06تا  03درجة سان،یوراد تنظیم و توسهط دماسهنج

تدند (جدول  .)2طول دورة آزمایش تامل  32-33هف،گی

کن،رل می تد .برنامة نوری تهامل  06سهاعت روتهنایی و 3

دورة عههادتپههذیریا 37-78ا  74-73و  37-73هف،گههی

ساعت خاموتی در تیانهروز اعمال تد.

مراحل سنی رکوردبرداری بود.
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جدول  .2اجزاء تشکیل دهنده و تركیب مواد مغذی جیرههای آزمايشي
مواد خوراکی (درصد)

1

سطح دانة خلر خام و یا اتوکالو تده در جیره (درصد)
جیرة تاهد

3

06

24

ذرت

60/26

22/06

28/06

47/06

روغن سویا
کنجالة سویا

2/42
20/70

8/12
02/20

8/27
08/16

4/04
3/21

دانة خلر
دیکلسیم فسفات

0/28

3/11
0/24

06/11
0/22

24/11
0/24

سنگ آهک

00/84

00/88

00/82

00/81

نمک

1/07

1/07

1/21

1/21

بیکربنات سدیم
دی – ال م،یونین
ال – لیزین هیدروکلراید
تراونین

1/21
1/21
1/02
1/13

1/20
1/20
1/12
1/18

1/20
1/22
1/12
-

1/28
1/28
-

1/22
1/22

1/22
1/22

1/22
1/22

انرژی قابل سوختوساز (کیلوورم /کیلوکالری)
پروتئین خام (درصد)

2311
02/12

2311
02/12

2311
02/12

2311
02/12

کلسیم (درصد)
فسفر دردس،رس (درصد)

4/24
1/87

4/24
1/87

4/24
1/87

4/24
1/87

سدیم (درصد)
لیزین (درصد)

1/03
1/26

1/03
1/26

1/03
1/26

1/03
1/23

م،یونین (درصد)
م،یونین +سیس،ین (درصد)
تراونین (درصد)

1/40
1/64
1/22

1/40
1/64
1/22

1/40
1/64
1/23

1/40
1/64
1/62

اسید لینولئیک (درصد)
فییر خام (درصد)

2/43
2/14

2/62
2/26

2/32
2/42

8/18
2/67

2

8
1/22
مکمل وی،امینه
4
1/22
مکمل مادنی
ترکیب مواد مغذی محاسیهتده (براساس ن،ایج آنالیز اقالم پایة جیره بهروش )NIR

 .0با افزودن دانة خلر خام یا فراوری تده به جیرههای آزمایشی  2تیمار ایجاد تد.
 .2خلر مورد اس،فاده در تنظیم جیرههای آزمایشی دارای  2421کیلوکالری در کیلوورم انرژی قابل سوختوسازا  81/21درصد پروتئین خاما 1/03
درصد کلسیما  1/40درصد فسفر دردس،رسا  1/10درصد سدیما  0/72درصد لیزینا  1/24درصد م،یونینا  1/62درصد م،یونین  +سیس،ینا 0/28
درصد تراونین و  2/31درصد فییر خام (برحسب  )as fedبود.
 .8مکمل وی،امینی در هر کیلوورم جیرة مواد زیر را تأمین میکرد وی،امین ( Aرتینول)ا  2/4میلیورم وی،امین( D3کولهکلسیفرول)ا  22میکروورم وی،امینE
(دی-ال -الفا توکوفرول اس،ات)ا  2میلیورم وی،امین ( K3منادیون)ا  2/2میلیورم وی،امین ( B1تیامین)ا  0/2میلیورم وی،امین ( B2رییوفالوین) 4/1
میلیورم وی،امین ( B3نیاسین)ا  3میلیورم وی،امین( B5اسید پان،وتنیک)ا 82/1میلیورم وی،امین ( B6پیرویدکسین)ا  2/2میلی ورم وی،امین ( B9اسید
فولیک)  1/2میلیورما وی،امین ( B12سیانوکوباالمین)ا  01میکروورما وی،امین ( Hبیوتین)ا  1/02میلیورم کولینکلرایدا  21میلیورم.
 .4مکمل مواد مادنی در هر کیلوورم جیرة مواد زیر را تأمین میکرد روی (سولفات روی)ا  64/1میلیورم منگنز (سولفات منگنز)ا  31/1میلیورم
سلنیوم (سلنیت سدیم)ا  1/8میلیورم یدا  0میلیورم مس (سولفات مس)ا  6/1میلیورم آهن (سولفات آهن)ا  22/1میلیورم.
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در طول دورة آزمایش میزان تولید تخممرغ ههر واحهد

حجم آن است .وزن مخصوص تخممهرغهها بها اسه،فاده از

آزمایشی بهصورت روزانه (تاهداد و وزن) رکهوردبرداری و

روش اسموندسون و بیکر ] [8تایین تهد .بهه ایهن منظهور

میزان تخموذاری (درصد) و ورم تخممرغ تولیدی (ورم به

وزن تخممرغها با اس،فاده از ترازوی دیجی،ال با دقت 1/10

ازای هر پرنده در روز) محاسیه تد .میزان مصرف خورا

ورم داخل و خارج از آب اندازهویری و با اس،فاده از رابطة

هر واحد آزمایشی در دورة آزمایش ثیت و پس از تصحیح

2ا وزن مخصوص تخم مرغ محاسیه تد .رهخامت پوسه،ة

براساس تلفاتا میزان مصرف خهورا (وهرم بهه ازای ههر

تخم مرغ در سه ناحیه (کیسه هواییا قطر و ان،وای نو تیهز

پرنده در روز) محاسیه تهد .رهریب تیهدیل خهورا ههر

تخم مرغ) پس از جدا کردن غشاها اندازهویهری و میهانگین

واحد آزمایشی از تقسیم میزان مصرف خهورا بهه میهزان

سه ناحیه بهعنوان رخامت نوایی پوس،ه در نظر ورف،ه تهد

تولید تخممرغ محاسیه تد .در سه روز پایهانی سهنین  78و

] .[03برای سهنجش وزن پوسه،ه بهه ازای واحهد سهطح از

 73هف،گی بهمنظور ارزیابی تاخنهای کیفی تخممرغا دو

مایار میلیورم وزن پوس،ه به ازای ههر سهان،یم،هر مربهع از

عدد تخم مهرغ (مجموعهاً  22عهدد بهه ازای ههر تیمهار) از

سطح آن اس،فاده تد .سطح پوس،ة تخممهرغ بها اسه،فاده از

تخممرغهای تولیدی هر واحد آزمایشی جمهعآوری تهدند

رابطة [2] 8محاسیه تد.

که دارای وزنی ماادل میانگین وزن تخممرغ ههای تولیهدی

()0

آن واحد آزمایشی بود .تخممرغهای جمعآوریتهده بهرای

ارتفاع سفیده

سههنجش تههاخنهههای میههانگین وزن تخههممههرغا وزن

واحد هاو

وزن تخم مرغ

مخصوصا وزن اجزای تخم مهرغ (سهفیدها زردها پوسه،ه)ا
()2

واحد هاو و رخامت پوس،ة تخممرغ به آزمایشهگاه من،قهل
تدند .به منظهور تایهین نسهیت اجهزای تخهم مهرغ پهس از

وزن مخصوص تخم مرغ

تکس،ن تخممرغا سفیده از زرده جداا سهپس بها غلطانهدن

وزن تخم مرغ خارج از آب

زرده روی واز مرطوبا آلیومن چسییده به آن بهطور کامهل

اخ،الف وزن تخم مرغ داخل و خارج از آب

زدوده و سپس وزن زرده تایهین تهد .وزن پوسه،ه پهس از

()8

تمیز کردن مح،ویات اح،مالی و خشککردن آن در آون بها

وزن تخم مرغ

سطح پوس،ه

در روز پایانی دورة آزمایشا دو عدد تخهممهرغ از ههر

دمای  31درجة سان،یوراد به مدت دو ساعت با اسه،فاده از

واحههد آزمایشههی کههه دارای وزن ماههادل میههانگین وزنههی

ترازوی دیجی،الی با دقت  1/10ورم تایین تدا وزن سفیده

تخممرغهای همان واحد آزمایشی بود جمعآوری و زرده و

با کسر وزن زرده و پوس،ه از وزن کل تخممهرغ بهه طریهق

سفیدة آنها از هم جدا تدند .نمونههههای مربهوط بهه ههر

محاسیاتی تایین تد ].[03

واحد آزمایشهی بههمهدت  81دقیقهه در دمهای  -21درجهة

انههدازهویههری ارتفههاع سههفیده بهها اسهه،فاده از دسهه،گاه

سان،یوراد قرار ورف،ند و پس ازآن به مهدت  43سهاعت در

ارتفاعسنج اس،اندارد (مدل  )CE 300ساخت کشهور آلمهان

دمای  -41درجة سان،یوراد به روش انجماد و خأل خشک

بهمنظور برآورد واحد هاو انجام و بها اسه،فاده از رابطهة 0ا

تدند ] .[22مقدار پروتئین خام نمونههای سفیده و زرده به

واحد هاو محاسهیه تهد ] .[03وزن مخصهوص تخهم مهرغ

روش م،داول در آزمایشگاه اندازهویری تد ].[02

عیارت از ورم وزن تخممرغ به ازای هر سان،یم،ر مکاب از
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در ان،وای دورة آزمایشا یک قطاه مهرغ از ههر واحهد

و رریب تیدیل خورا آنها بههطهور مانهاداری ()p>1/10

آزمایشی (تش قطاه به ازای هر تیمهار) ان،خهاب و کشه،ار

بیش،ر بود .با افهزایش سهطح اسه،فاده از دانهة خلهر در جیهرة

تد .اس،خوان درتتنی چپ پرندوان کش،ار تده خهارج و

غذایی مرغهای تخموذارا درصد تخموذاری و ورم تخممرغ

بافتهای اطراف آن کامالً جدا تد .سپس هر اسه،خوان در

تولیدی (ورم به ازای هر پرنهده در روز) بههطهور مانهاداری

پالس،یکی جداوانه قهرار دادهتهده و در دمهای  -21درجهة

( )p>1/10کاهش و رریب تیدیل خورا بهطور مانیداری

سههان،یوههراد نگوههداری تههد .قیههل از تههروع آزمههایشا

( )p>1/10افزایش یافهت .اتهوکالو کهردن دانهة خلهر باعهث

پالس،یک ها به مدت  24ساعت در دمای اتاق قرار ورف،نهد.

افزایش مانادار درصد تخموذاری و ورم تخممرغ تولیهدی و

سپس به مدت  24ساعت در دمای  012درجة سهان،یوهراد

کاهش مانادار رریب تیدیل خورا تد.

خشکا آسیاب و میزان خاکس،ر در نمونة اسه،خوان بهدون

ن،ایج بهدستآمده از این تحقیق با وهزارش تاهدادی از

چربیزدایی بها اسه،فاده از کهورة الک،ریکهی در دمهای 611

محققان مینی بهر کهاهش عملکهرد تهکماهدهایهها در اثهر

درجة سان،یوراد و مدت زمان  86ساعت تایین تد].[02

افزودن دانة خلر بهه جیهرة غهذایی مطابقهت دارد] 6و .[07

ن،ایج بهدسهتآمهده از آزمهایش در قالهب طهرح کهامالً

کاهش عملکرد مرغهای تخموذار در اثر افزایش سطح دانة

تصادفیا با اس،فاده از رویة مدلهای خطی عمومی نرمافزار

خلر در جیرههای مصرفی میتواند بهدلیهل حضهور تهانن و

آمههاری  SASویههرایش  7/0بههرای مههدل  4تجزیههه ] [02و

سایر عوامل ردتغذیهای و اخ،الل در هضم و جذب مهواد

میههانگینههها بهها اسهه،فاده از آزمههون تههوکی مقایسههه تههدند.

مغذی باتد ] .[22در مقابل ن،ایج حاصل از این آزمهایش و

دادههایی که بهصورت نسیی (درصد) بودند پس از تیدیل (

ن،ایج وزارشهای فهوقا در پووهشهی بها جهایگزین کهردن

x
100

arcSin

()4

سههطوح 01ا  02و  21درصههد دانههة خلههر خههام در جیههرة

)ا نرمال تده و سپس تجزیه تدند.

مرغهای تخموذار تفاوت ماناداری از نظر وهرم تخهممهرغ

ij

تولیدی بین تیمار تاهد و تیمارهای دریافتکنندة دانة خلر

که در این مدلا Yijا مقهدار ههر مشهاهده µا میهانگین

مشاهده نشهد] .[6اتهوکالو کهردن دانهة خلهر باعهث بویهود

جمایت αiا اثر سطح دانه خلر و εijا اثهر خطهای آزمهایش

مانادار در تاخن های عملکردی پرندوان تغذیههتهده بها

است.

جیرههای حاوی  06و  24درصد دانة خلر تهد .دلیهل ایهن

نتایج و بحث

امر میتواند بورهوری بو،ر از مواد مادنی و پهروتئین جیهره

ن،ایج مربوط به اثر اس،فاده از سطوح مخ،لف دانة خلر خهام

در اثر کاهش عوامل ردتغذیهای خلر تحت تأثیر حهرارت

و اتههوکالو تههده در جیههرها بههر تههاخنهههای عملکههردی

باتد .کاهش آثار منفی افزودن سطوح مخ،لف دانة خلر بهه

مرغهای تخموذار در جدول  8آمهده اسهت .بههطهوریکهه

جیره بر تاخنهای عملکهردی در اثهر فهراوری حرارتهی

مشاهده میتودا میزان مصرف خورا ا درصد تخموذاری

(اتوکالو) در ایهن آزمهایش بها ن،هایج جهایگزین کهردن 24

و ورم تخممرغ تولیدی در مرغهای تخموذار تغذیهتده بها

درصد دانة باقالی مایکرونایز تهده (فهراوری حرارتهی) بها

جیره ها ی حهاوی سهطوح مخ،لهف دانهة خلهر بها و بهدون

کنجالههة سههویا در جیههرة غههذایی کههه باعههث بویههود درصههد

فراوری حرارتی (اتوکالو کهردن) در مقایسهه بها مهرغههای

تخموذاری و رریب تیدیل خورا مهرغههای تخهموهذار

تغذیه تده با جیرة تاهد به طور ماناداری ( )p>1/10کم،هر

تدا مطابقت دارد ].[06
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جدول  .3اثر استفاده از دانة خلر خام و اتوكالو شده در جیره بر عملکرد مرغهای تخمگذار
سطح خلر در جیره (درصد)
سن

3

صفر
)تاهد(

خام

(هف،ه)

خطای

06
اتوکالو

خام

24
اتوکالو

خام

اس،اندارد
اتوکالو

P-Value

میانگینها

مصرف خورا (روز /پرنده /ورم)

37-78

72/22a

23/23bc

38/22b

24/22c

27/20bc

24/20c

34/12b

2/40

1/10

74-73

014/87a

74/41b

73/82ab

74/12b

74/22b

72/27b

72/71b

2/28

1/10

37-73

011/38a

36/82bc

71/42b

38/62c

36/32bc

38/21c

33/23bc

0/77

1/10

تخموذاری (درصد)
37-78

68/87a

42/76b

43/87b

80/72de

87/64c

24/43e

86/01cd

2/80

1/10

74-73

68/22a

42/10c

22/40b

81/71d

87/22c

28/23e

87/06c

2/28

1/10

37-73

68/22a

46/43b

21/41b

81/74d

87/21c

24/18e

82/68cd

2/88

1/10

تولید تخممرغ (روز /پرنده /ورم)
37-78

41/67a

27/11b

27/02b

03/36d

28/72c

03/43e

20/61d

0/47

1/10

74-73

40/10a

22/83c

82/03b

03/34d

24/13c

04/02d

28/32c

0/64

1/10

37-73

41/36a

23/21bc

81/66b

03/ 34e

24/11cd

04/82f

22/21de

0/22

1/10

رریب تیدیل خورا (ورم تولید تخممرغ /ورم مصرف خورا )
37-78

2/412d

2/261d

2/327d

8/772b

8/837c

2/242a

8/717b

1/02

1/10

74-73

2/232e

8/221cd

8/131de

2/010b

4/163c

6/613a

8/700c

1/24

1/10

37-73

2/472e

8/020d

2/722de

4/217b

8/212c

2/366a

8/377c

1/03

1/10

 a-eتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف مانادار است (.)p>1/12

ن،ایج مربوط به اثر افزودن سهطوح مخ،لهف دانهة خلهر

( )p>1/10کاهش یافت .در پرندوان تغذیهتده با جیرههای

خام و اتوکالو تده در جیره بر میهانگین وزن تخهممهرغ و

حاوی خلر خام و یا اتوکالو تهده در مقایسهه بها پرنهدوان

اجزای آن در جدول  4آمده است .با افزودن دانة خلر خهام

تغذیهتده با جیرة تاهدا وزن نسیی سفیدة تخممرغ بهطور

یا اتوکالو تهده در سهطوح 3ا  06و  24درصهد بهه جیهرة

مان هاداری ( )p>1/12کههاهش و وزن نسههیی زرده بهههطههور

غذاییا میانگین وزن تخممرغا وزن زرده و وزن سهفیده در

مان هاداری ( )p>1/10افههزایش یافههت ولههی اثههر تیمارهههای

مقایسه با پرندوان تغذیهتده با جیرة تاهد بهطور ماناداری

مخ،لف بر وزن نسیی پوس،ه مانادار نیود (.)p<1/12
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جدول  .4اثر استفاده از دانه خلر خام و اتوكالو شده در جیره بر وزن تخممرغ و اجزای آن
تیمار
سطح خلر (درصد)

وزن تخممرغ و اجزای آن (ورم)
فراوری

وزن نسیی اجزای تخممرغ (درصد)

کل

زرده

سفیده

پوس،ه

زرده

سفیده

پوس،ه

66/08a

03/42a

41/62a

2/12a

22/71b

60/42a

01/62

60/82b

02/23b

82/12b

6/67ab

23/66a

61/42bc

01/71

b

b

b

ab

a

bc

61/42

01/72

خام

60/04b

02/22b

82/13b

6/24b

23/67a

61/60bc

01/21

اتوکالو تده

61/24b

02/42b

86/64b

6/63ab

23/28a

61/82bc

00/11

خام

61/66b

02/24b

86/82b

6/22b

23/70a

27/72c

01/27

اتوکالو تده

62/18b

02/60b

82/20b

6/20ab

23/83ab

61/27b

01/30

خطای اس،اندارد میانگینها

1/72

1/28

1/20

1/02

1/03

1/04

1/02

P-Value

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/14

1/16

جیره تاهد (فاقد خلر)
خام

3

اتوکالو تده

06
24

60/24

02/21

82/10

6/21

23/27

 a-eتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر س،ون مانادار است (.)p>1/12

کاهش میانگین وزن تخممرغ و اجزای آن در مرغههای

با اس،فاده از دانة خلر در تنظیم جیرة غهذایی مهرغههای

تخموذار تغذیهتده با جیرههای حاوی سطوح مخ،لف دانة

تخموذارا میانگین نسیت وزن سفیده به وزن کل تخممهرغ

خلر اح،ماالً به دلیل حضور تانن ها در دانة خلر است که بها

(درصد سفیده) بهطور ماناداری ( )p>1/12کاهش و نسیت

پروتئین ها و مواد مادنی ترکیبتده و زیستفراهمی آنها

وزن زرده بههه وزن کههل تخههممههرغ (درصههد زرده) بهههطههور

را کاهش میدهند .همچنین بازدارنده های پروتئهاز موجهود

مان هاداری ( )p>1/10افههزایش یافههت .کههاهش وزن نسههیی

در دانة خلرا باعث غیرفاال تدن آنهزیمههای هضهمکننهدة

سفیده در اثر مصرف دانة خلر در جیره بر فرآینهد هضهم و

پروتئین ها و درن،یجه کهاهش هضهم و جهذب پهروتئینهها

جذب مواد مغذی و تأمین اح،یاجات مرغههای تخهموهذار

میتوند .بهعالوه میزان باالی تانن در جیرة غذایی مرغهای

مربوط میتود .بهطوریکه مصرف دانة خلر در جیره باعث

تخم وذار موجب کاهش مصهرف خهورا ا کهاهش تولیهد

کاهش میزان تولید (درصد تخموهذاری و وهرم تخهممهرغ

تخممرغ و کاهش وزن تخممرغ می تود] .[22در آزمایشیا

تولیدی)ا میانگین وزن تخممهرغ و وزن اجهزای تخهممهرغ

با جایگزین کردن  24درصد باقهاالی مایکرونهایز تهده بها

تده است .همانطور که ن،هایج جهدول  4نشهان مهیدهنهد

کنجالة سویا در جیرة غذایی مرغهای تخهموهذارا اخه،الف

میزان کاهش وزن سهفیده در اثهر اسه،فاده از دانهة خلهر در

ماناداری از نظر میانگین وزن تخممرغ بین تیمهار تهاهد و

جیره نسیت به زردها تهدیدتر اسهت .ازایهنرو ایهن تغییهر

تیمار حاوی باقاالی مایکرونایز تده مشاهده نشهد] .[06در

باعث کاهش مانادار وزن نسیی سهفیده و افهزایش مانهادار

تحقیق دیگر نیز با اس،فاده از نخود خام و نخود مایکرونهایز

وزن نسیی زرده تده است .این یاف،هها بها ن،هایج آزمایشهی

تده در جیرة مرغهای تخهموهذارا تفهاوت مانهاداری بهین

مینی بر جایگزین کردن بقوالت با کنجالهة سهویا در جیهرة

تیمار تاهد و تیمارهای دریافتکننهده نخهود (بها و بهدون

غذایی مرغهای تخموذار مطابقت دارد] [06امّا در پووهشی

فراوری) بر وزن تخممرغ مشاهده نشد ].[02

دیگر با افزودن سطوح مخ،لف دانه باقاالی خهام بهه جیهرة
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غذایی مرغهای تخموذار مشاهده تد که با افهزایش میهزان

پوس،ه در مرغهای تخموذار تغذیهتده با جیرههای حهاوی

دانة باقاالی خام در جیره درصد سفیده افزایشیاف،هه اسهت

 06و  24درصد دانه خلر خام و وزن پوس،ه به ازای واحهد

] .[3در پووهشی با اس،فاده از  24درصد باقاالی مایکرونایز

سطح تخممرغ در وروه تغذیهتده با  24درصهد دانهة خلهر

تده در جیرة مرغ های تخموهذارا تفهاوت مانهاداری روی

خام بهطور ماناداری ( )p>1/10کاهش یافت .اثر اس،فاده از

وزن نسیی زرده بین پرندوان تغذیهتده بها جیهرة تهاهد و

دانة خلر خام و فراوری تده بر درصهد خاکسه،ر اسه،خوان

پرندوان تغذیه تده با جیرة حاوی باقاالی مایکرونایز تهده

درتتنی مرغهای تخموذار مانادار نیود.

مشاهده نشد] [06امّا با جایگزین کردن کنجالة کلزا و نخود

اح،ماالً کاهش رخامت پوس،ة تخممرغ به دلیل کهاهش

با کنجالة سویا در جیرة غذایی مرغ های تخموذار مشهاهده

مصرف خورا

در اثر وجود ترکییات پلیفنولی (تاننها) و

تد که وزن نسیی زرده در تیمار تهاهد بههطهور مانهاداری

درن،یجه کاهش دریافت کلسیما فسفر و سایر مواد مادنی و

بیش،ر از تیمارهایی بود که جیرة حاوی نخود و کنجالة کلزا

همچنین باالتر بودن میزان عوامل ردتغذیهای در دانة خلهر

دریافت کرده بودند ].[7

خام نسیت به دانة خلر اتوکالو تهده باتهد کهه بهه ایجهاد

ن،ایج مربوط به اثر اس،فاده از سطوح مخ،لف دانة خلهر

کمپلکسهای غیرقابل جذب مواد مادنی در جیره همچهون

خام و اتوکالو تهده در جیهره بهر تهاخن ههای سهنجش

رویا مهسا منیههزیما کلسهیم و غیههره مهیانجامههد ] .[04در

کیفیت سفیده و پوس،ة تخممرغ و درصد خاکس،ر اسه،خوان

تحقیقههیا بهها جههایگزینی دانههة باقههاالی پوسههتویههری و

درتتنی مرغههای تخهموهذار در جهدول  2آمهده اسهت.

مایکرونایز تده با کنجالة سویا مشاهده تد که درصهد وزن

همانوونه که مالحظه میتودا اس،فاده از دانة خلر در جیرة

پوس،ة تخممرغ در پرندوان تغذیهتده با جیرة حاوی بهاقال

غذایی مرغهای تخموذارا بر واحد ههاو و وزن مخصهوص

نسیت به پرندوان تغذیهتده با جیرة تاهد بهطور ماناداری

تخم مرغ تأثیر مانا داری ( )p<1/12نداتت ولهی رهخامت

کم،ر بود ].[02

جدول  .5اثر استفاده از دانة خلر خام و اتوكالو شده در جیره بر شاخصهای كیفي تخممرغ و خاكستر استخوان درشت ني
رخامت
پوس،ه

وزن مخصوص

وزن پوس،ه به ازای
واحد سطح

خاکس،ر درتت نی

میلیم،ر

سان،یم،ر مکاب/ورم

سان،یم،ر مربع/میلیورم

درصد

37/24

1/88a

0/12

70/20a

47/72

خام

71/26

ab

1/82

0/13

a

72/16

21/22

اتوکالو تده

71/24

1/80ab

0/13

72/83a

21/21

خام

71/42

1/81b

0/13

71/27a

43/22

اتوکالو تده

72/70

1/82ab

0/12

72/62a

43/22

خام

33/21

1/23c

0/12

36/13b

21/63

اتوکالو تده

72/17

ab

1/82

0/13

a

70/22

47/12

خطای اس،اندارد میانگینها

0/66

1/10

1/12

0/83

0/23

P-Value

1/22

1/10

1/22

1/120

1/26

تیمار
سطح خلر (درصد)

واحد هاو
فراوری

جیرة تاهد (فاقد خلر)
3
06
24

 a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر س،ون مانادار است (.)p>1/12
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جدول  .6اثر استفاده از دانة خلر خام و اتوكالو شده در جیره بر میزان مادة خشک و پروتئین خام تخممرغ
مادة خشک (درصد)

تیمار
سطح خلر (درصد)

کل (بدون پوس،ه)

سفیده

پروتئین (درصد)
زرده

کل (بدون پوس،ه)

سفیده

زرده

فراوری
22/32

02/83

21/88

08/83

00/81

02/06

جیرة تاهد (فاقد خلر)
خام

24/66

02/22

47/43

08/81

00/16

02/22

اتوکالو تده

22/01

02/88

47/21

08/82

00/28

02/88

خام

22/12

02/13

47/16

08/00

00/11

02/10

اتوکالو تده

22/86

02/80

21/21

08/42

00/26

02/63

خام

26/80

08/21

21/42

08/38

02/12

02/06

اتوکالو تده

22/84

02/46

43/72

08/83

00/42

06/72

خطای اس،اندارد میانگینها

1/42

1/82

1/28

1/22

1/80

1/81

P-Value

1/01

1/26

1/21

1/83

1/80

1/07

3
06
24

امّا تفاوت ماناداری از نظر واحهد ههاو بهین تیمارههای

خلر خام و یا اتوکالو تده قهرار نگرفهت .عهالوه بهر ایهنا

مخ،لف مشاهده نشد .این یاف،هها با ن،ایج دیگر محققان کهه

میزان پروتئین خام زردها سفیده و کل تخممهرغ نیهز تحهت

بقوالت را در جیرة مرغههای تخهموهذار بها کنجالهة سهویا

تأثیر اس،فاده از سطوح مخ،لف دانة خلر خام و یها اتهوکالو

جایگزین کردندا همخوانی دارد ]2ا  06و  .[02ن،هایج ایهن

تده قرار نگرفت .در پووهشی مینی بر اثر اس،فاده از منهابع

آزمایش نشان داد که اثر سطح دانة خلر خام و فراوری تده

مخ،لف پروتئینی در جیرة غذایی مرغهای تخموهذار نشهان

در جیره بر درصد خاکس،ر اس،خوان درتهتنهی مهرغههای

داده تد که اثر جایگزینی منابع مخ،لف پروتئینی در جیهرها

تخههموههذار در کههل دورة آزمههایش مانههادار نیههود .ن،ههایج

بر میزان مادة خشک زرده و کل تخممرغ مایع مانادار نیهود

به دستآمده با وزارش پووهشی مینهی بهر اسه،فاده از دانهة

که با ن،ایج بهدستآمده از این مطالاه مطابقت دارد].[24

خلر خام در جیرة غذایی جوجههای ووت،ی مطابقهت دارد.

بهطورکلیا ن،ایج این آزمایش نشهان داد کهه اسه،فاده از

در این پووهش نشان داده تد که میانگین درصهد خاکسه،ر

دانة خلر خام در جیرة غذایی مهرغههای تخهموهذار باعهث

اس،خوان درتتنی بین پرندوان تغذیهتده با جیهرة حهاوی

کاهش تهدید عملکهردا وزن تخهممهرغ و کیفیهت پوسه،ة

دانة خلر خام و پرندوان تغذیههتهده بها جیهرة فاقهد خلهر

تخم مرغ میتود .اورچه فراوری حرارتهی (اتهوکالو) دانهة

اخ،الف ماناداری نداتت ].[28

خلر باعث کاهش آثار رهد تغذیههای آن تهد ولهی میهزان

ن،ایج مربوط به اثر افزودن سهطوح مخ،لهف دانهة خلهر

بویود در حد جیران کامل آثار منفی اس،فاده از آن در جیهرة

خام و اتوکالو تده به جیره بر میزان مادة خشک و پروتئین

غذایی مرغهای تخموذار نیهود .اتهوکالو کهردن بههتنوهایی

خام تخممرغ در جدول  6نشان دادهتده است .همهانطهور

ن،وانست آثار ردتغذیهای دانة خلر را بهطور کامل برطهرف

که مشاهده میتودا میزان مادة خشک زردها سهفیده و کهل

کند .براساس ن،ایج حاصل از این آزمایشا اسه،فاده از دانهة

تخممرغ مایع تحت تأثیر اسه،فاده از سهطوح مخ،لهف دانهة

خلر در جیرة غذایی مرغهای تخموذار توصیه نمیتود.
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effect of raw and/or autoclaved grass pea (Lathyrus
sativus L.) seed in diet on performance and egg quality of laying hens. Three hundred and thirty-six
Leghorn laying hens strain W-36 at 87 week of age were assigned in a completely randomize designed
(CRD) experiment with 7 treatments, 6 replicates and 8 birds each. The experimental treatments included
corn-soybean meal (control) diet, and 8%, 16% and 24% dietary levels of either raw or autoclaved grass
pea grain. The experiment lasted for 12 weeks. Feed consumption, egg production percentage and egg
mass of hens fed diets containing different levels of raw and autoclaved grass pea grain were significantly
lower and their feed conversion ratio was significantly higher than those fed control diet. The autoclaving
of grass pea grain resulted in significant increase in performance and eggshell quality indices in birds fed
diets containing 16 and 24% grass pea grain. Although autoclaving of grass pea grain reduced the
negative effect of its replacement in the diet on performance and egg characteristics, however, it could not
compensate the reduction in performance. According to the results of this experiment, the utilization of
raw grass pea grain is not recommended in laying hen diets. Also, autoclaving process alone can’t destroy
the anti-nutritional factors present in grass pea grain.
Keywords: autoclaving, egg quality, grass pea, laying hens, performance.
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