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 چکیده
مرغ با استفاده های کیفی تخم گذار و برخی فراسنجه های تخمبوتیریک و اسیدپروپیونیک و پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی مرغتأثیر استفاده از اسید استیک، اسید

 2/0درصد جیره، اسید پروپیونیک،  1/0چهار سطح اسید چرب )بدون اسید چرب،  با 4×2گذار سویه بوونز در یک آزمایش فاکتوریل  طعه مرغ تخمق 320از 
در قالب طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار و پنج تکرار و  درصد جیره( 01/0و دو سطح پروبیوتیک )صفر و  درصد جیره( 3/0درصد جیره، اسید بوتیریک، 

های آزمایشی قرار مرغ تولیدی تحت تأثیر تیمارمرغ، ضریب تبدیل، درصد تولید و توده تخمهشت قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. میانگین وزن تخم
درصد، قطر و شاخص رنگ زرده تحت تأثیر تیمارها قرار  .(P<05/0)افزایش داد داری طور معنیسازی جیره با اسید آلی، مصرف خوراک را به نگرفت. مکمل

.  وزن مخصوص، درصد پوسته و ضخامت پوسته (P<05/0)ی چرب یا پروبیوتیک دریافت کردند بهبود یافت اسیدهانگرفت، ولی ارتفاع زرده در پرندگانی که 
. (P<05/0)اسید آلی و پروبیوتیک مقاومت پوسته را در مقایسه با گروه فاقد افزودنی بهبود بخشید  ی حاویها جیرهتحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. 

مرغ و مقاومت مرغ، ارتفاع زرده تخمهای اسید آلی و پروبیوتیک با تأثیر مثبت بر مصرف خوراک، وزن تخمطورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که مکمل به
 شود.  مرغ تولیدی میلیدی و کیفیت تخمپوسته سبب بهبود عملکرد تو

 
 .بونز گذار تخم مرغ ،مرغتخم کیفیت پروبیوتیک، عملکردی، پارامترهای آلی، اسید :ها کلیدواژه
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Abstract 
The effect of use of acetic acid, propionic acid, butyric acid, and probiotic on productive performance of laying hens and some quality 
parameters of produced eggs was evaluated using an experiment with 320 Bowens laying hens, in a 4×2 factorial experiment with four fatty 
acid levels (no additive, 0.1 % diet, propionic acid, 0.2 % diet, butyric acid and 0.3 % diet, acetic acid) and two levels of probiotic (0 and 
0.01% diet) in a completely randomized design with 8 treatments, 5 replications and 8 birds per replication. The results of production 
performance showed that the egg weight, feed conversion ratio, production percentage and egg mass parameters, were not affected by the 
experimental groups. The main effects showed that organic acid supplementation significantly increased feed intake (P<0.05). It was shown 
that the percentage, diameter and color index of the yolk were not affected but the height of the yolk was improved by supplements (P<0.05). 
The results of shell quality also showed that specific gravity, shell percentage and shell thickness were not affected by the experimental 
groups, but diets containing organic acids and probiotic significantly improved shell resistance compared with non-additive group (P<0.05). 
It could be concluded that organic acid and probiotic supplements with a positive effect on feed consumption, egg weight, egg yolk height 
and shell resistance, improved production performance and quality of produced eggs. 
 
Keywords: Bovans laying hens, Egg quality, Organic acid, Performance parameters, Probiotic. 
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 مقدمه

 یبرا دیجد هاییافزودن یدر جستجو وستهیپ وریصنعت ط

 یبرا هایاست. افزودن پرنده یخوراک و سالمت ییبهبود کارا

و  فرمیپاتوژن مانند سالمونال و کل هایسمیکروارگانیکنترل م

آب به خوراک یا  ارشدستگاه گو دیمف کروفلوریبهبود م

 د،یبه تول ازین شیدر کنار افزا. [13 و 9] شوندافزوده می

و سالمت  تیفیکنندگان ک مصرف ینگران نتری مهم

[. عالوه بر 11گزارش شده است ] یدیمحصوالت تول

 ها،کیتوژنیاز جمله ف یگریمواد د هاکیوتبی یآنت

وجود غیره  و  یآل یاسیدها ها،کیوتیبیپر ها، کیوتیپروب

فاقد اثرات  ک،یوتبییوجود اثرات مثبت مشابه آنت دارند که با

 تیفیو کاهش ک ییایمقاومت باکتر جادیاز جمله ا یمنف

 هامکمل نیا نتریهستند. از جمله مهم یدیمحصول تول

 اشاره نمود. هاکیوتیو پروب یآل یاسیدهابه  توان می

 تیهستند که قابل یدیاز مواد اس ایدسته یآل یاسیدها

 ندتوان میرا دارند و  واناتیح رین انسان و سادر بد دیتول

 لیگروه کربوکس یچنین حاو داشته باشند. هم یمنشأ آل

(COOH)  ساختار  یبوده و داراخود  ییایمیساختمان شدر

 ییایمیش باتیترک نیا قتی( هستند. در حقR-COOH) یکل

و  کیلیمونوکربوکس یاسیدهااشباع از  رهیجزن کیشامل 

و  کیفنول ک،یلیدروکسیمشتقات مربوط به آن بوده )ه

چرب،  یاسیدهاعنوان  به ( و غالباًکیلیکربوکس یمولت

نام  فیضع کیلیکربوکس یاسیدها ایچرب فرّار  یاسیدها

سهولت  لدلیبه یآل یاسیدها[. مصرف 5] شوندیبرده م

کردن خوراک،  یبودن، ضد عفون استفاده، قابل دسترس

مطلوب  یکروبیتعادل فلور م جادیمقاوم، ا هاییکاهش باکتر

بر  یمواد مغذ بیاز تخر یریدر دستگاه گوارش و جلوگ

 هاآن هایونمک یآل یاسیدها[. 9عملکرد تأثیر مثبت دارد ]

 یخوراک یها جیرهبه  افزودنی عنوانبه مختلفی اهداف با

 رییدستگاه گوارش و تغ pH اهشکه ک شوند یاضافه م وریط

 یکروبیم تیجمع شافزای سمتبه  یکروبیم تیدر جمع

هضم و  شیروده و افزا هایسلول شکل در رییتغ د،یمف

[. 20اهداف هستند ] نیاز جمله ا یجذب مواد مغذ

جهت حفاظت از مواد  یمتماد انیسال یدر ط یآل یاسیدها

و  یقارچ های آلودگی  از هاو مصون ماندن آن یخوراک

 ندتوان می یآل یاسیدهاچنین  کاربرد داشته است هم یکروبیم

 یمواد خوراک نیبر ا عالوهشود،  وریباعث بهبود عملکرد ط

 ی[. ط7] کنندیبشر تأمین م یباال را برا ییبا ارزش غذا

بر بهبود  یآل یاسیدهابه تأثیر  یادیتوجه ز ر،یاخ های دهه

شده و با  وریدر ط یدیولو عملکرد تخوراک  لیتبد بیضر

 ،یکیوتبییآنت رشد هایمصرف محرک یتوجه به منع قانون

. است شده کاربردی بسیار امروزه آلی یاسیدها از استفاده

 ضد خواص طیور، خوراک  pHکاهش راه از آلی یاسیدها

 لخوراک سبب متعاد یبافر تیکاهش ظرف و باکتریایی

 [.14] شودیم دهرو یکروبیم هاییکلن یساز

مکمل را یک ترکیب  نیا ک،یوتیپروب فیتعر نتریرایج

 یکروبیبهبود تعادل م قیکند که از طر زنده بیان می یکروبیم

بودن  زنده فیتعر نیدارد. در ا یدیاثرات مف زبانیروده بر م

عنوان شده  تیفوق العاده حائز اهم کیوتیپروب هایمیارگانس

 انتو میرا  هاکیوتیعمده پروب هاییژگیو ی[. برخ6است ]

بودن در طول مراحل فرایند کردن و داریدر قالب پا

 ییمعده، توانا دیمقاوم بودن در برابر اس ،یساز رهیذخ

 باتیترک دیروده، تول یپوشش هایبه سلول دنیچسب

و  زایماریب هایسمیکروارگانیکننده از رشد م ممانعت

[. 13بدن عنوان کرد ] یمنیا ستمیواکنش س یساز متعادل

 ییاز جمله بهبود کارا دارای اثراتیمکمل  نیچنین ا هم

ماکروفاژها، ترشح  تیفعال شیافزا قیاز طر یمنیا ستمیس

 سمیدر متابول رییتغ د،یسف هایتعداد گلبول شیپادتن و افزا

طول مدت  شیافزا اک،یکاهش سنتز آمون از طریق ییایباکتر

از  یریشگیدر دستگاه گوارش، پ یمواد مغذ یماندگار

پاتوژن از جمله سالمونال و بهبود  هاییشدن باکتر نیگزیجا

وسیله  به یهضم مواد مغذ یبرا یگوارش ستمیس ییکارا



 مرغ تخم یفیک  یها فراسنجه و گذار تخم یها مرغ یدیتول عملکرد بر کیوتیپروب و کوتاه رهیزنج چرب یدهایاس اثر
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[. استفاده از 15دارد ] هانیتامیو و هامیآنز دیتول کیتحر

است. بر  شده یبررس یدر مطالعات متعدد هاکیوتیپروب

عملکرد  بر کیوتیپروب دیاثرات مف گران پژوهش ،اساس نیهم

 ه است[. نشان داده شد20کردند ] تأیید راگذار  مرغان تخم

گذار  تخم هایدر خوراک مرغ هاکیوتیپروب یریکار گ هب

 هایمرغشدن وزن تخم کاسته ل،یتبد بیضر شافزای باعث

 نی[. هدف از ا15] شود می دیو کاهش درصد تول یدیتول

استفاده و  کیوتیو پروب یآل یاسیدهاتأثیر  یپژوهش، بررس

زرده و پوسته  تیفو کی عملکرد تولیدی بر هاآن همزمان

 .استگذار  تخم یها مرغمرغ  تخم

 

 هامواد و روش

گذار نژاد بوونز  قطعه مرغ تخم 320پژوهش با استفاده از  نیا

در قالب  4×2 لیفاکتور شیآزما کیدر هفته،  47با سن 

هشت  و پنج تکرار و ماریبا هشت ت یتصادف طرح کامالً

 یها جیرهانجام شد. هفته  12طی پرنده در هر تکرار 

 یو به شکل آرد ایذرت، گندم و کنجاله سو هیبر پا یشیآزما

 یاز دفترچه راهنما شده هیوصت یتأمین مواد مغذ یبود. برا

 (.1بوونز استفاده  شد )جدول  یتجار هیسو

 در آزادصورت  آب و خوراک به ،در کل دوره پرورش

 یگذار قرار گرفت. برنامه نورده تخم یها مرغ اراختی

در  یکیو هشت ساعت تار روشنایی ساعت 16صورت  به

و  متریسانت 5/37×40×40کل دوره انجام شد. ابعاد قفس

 پلیخوری مورداستفاده از نوع ن درصد بود. آب 8/7آن  بیش

بود. مواد  یاز نوع قفس پلکان یشیآزما هایو نوع قفس

و  ییایمیش عی)مجتمع صنا کیاست دیشامل اس یشیآزما

 کیریبوت دی(، اس111024کاوه آزما، شماره ثبت  انیک ییدارو

-CAS No. 107-92-6, EC Number 203-532مرک آلمان )

 CAS No. 79-09-4, ECمرک آلمان ) کیونیپروپ دی( و اس3

Number 201-176-3 شد.  هیته 9/99( با درجه خلوص

  ی)شماره ثبت دامپزشک شیامورد آزم کیوتیچنین پروب هم

S-256-95یکه حاو شد هیته ییلوکیمین یها ( در بسته 

، Enterococus faecium ،Pediococ acidilacticiهای  هیسو

Bacillus subtil ،Lactobacillus acidophilus و 

Lactobacillus plantarum .بود 

 
ی پایه ها جیرهو ترکیب شیمیایی مواد خوراکی  .1 جدول

 طول دوره آزمایشمورد استفاده در 
 درصد اجزای جیره )درصد(

 69/46 ذرتدانه 

 10 گندم
 3/28  % پروتئین(40)کنجاله سویا

 83/2 مایع گیاهی روغن

 7/6 کربنات کلسیم
 99/0 کلسیم فسفاتدی

 35/3 پودر صدف
 34/0 نمک

DL- 30/0 متیونین 
1مکمل ویتامینی 

 25/0 

2مکمل معدنی 
 25/0 

  ترکیب شیمیایی
انرژی قابل سوخت و ساز )کیلوکالری در 

 کیلوگرم(

2850 

 5/17 پروتئین خام )درصد(
 6/3 فیبر خام )درصد(

 1/4 )درصد( کلسیم
 46/0 فسفر فراهم )درصد(

 25/1 )درصد( آرژنین

 04/1 لیزین )درصد(

 46/0 متیونین)درصد(

 75/0 )درصد(ونین + سیستئین یمت
 24/0 تریپتوفان )درصد(

 6/2 لینولئیک اسید )درصد(
 لوگرمیک در هر هاتوسط مکمل شده ی تأمینو مواد معدن هانیتامیو ریمقاد. 1

 8، (ناالستاتی)ترانس رت A نیتامیوی الملل واحد بین هزار 82یی، غذا رهیازج
 E نیتامیو مگر میلی 28، (فرولی)کوله کلسD 3 نیتامیوی الملل هزارواحد بین

 2/2، (سولفاتیونبی)مناد 3K نیتامیو مگر میلی 5/3)توکوفرول استات(، 
 3B، 35 نیتامیو مگر میلی 2B ،1/1 نیتامیو مگر میلی 1B، 3/3 نیتامیو مگر میلی
، 9B نیتامیو مگر میلی 6B، 2 نیتامیو  مگر میلی 5B، 5/4نیتامیو مگر میلی
 100و  نیوتیب مگر میلی 023/0، (نیانوکوباالمی)س 12B نیتامیو مگر میلی 023/0
 .دیکلرا نیکول مگر میلی

(،  یدروی)اکس  مگر میلی 90ی )سولفات  منگنز(، رو مگر میلی 90 منگنز. 2
 دی)سولفات مس(،  مگر میلی 11)سولفات آهن(، مس  مگر میلی 55آهن 

 .(میسد تی)سلن مگر میلی 4/0 ومیو سلن (میدپتاسیدی) مگر میلی 7/1
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 در روز هر های تولید مرغتخم دیتول یریرکوردگ 

صورت که تعداد  نای به شد. آوری می جمع 16 ساعت

در آغاز ثبت و سپس با  یشیهر واحد آزما هایمرغتخم

. صفات شدو ثبت  یکش گرم وزن کیدقت  ترازو با

 نیانگی(، م1مصرف خوراک )رابطه  زانیشامل م یعملکرد

(، درصد 2 ابطه)ر ییغذا لیتبد بضری مرغ،وزن تخم

( 4)رابطه  یدتولی مرغ( و توده تخم3)رابطه  دیتول

 .محاسبه شد

 روز(در  مرغ در مصرف خوراک )گرم =(           1رابطه 

 شده مجموع خوراک تغذیه –مجموع خوراک باقی مانده 

 مرغ روز

 

 ضریب تبدیل خوراک =(                              2رابطه 

 خوراک هر واحد )گرم(مصرف 

 مرغ تولیدی هر واحد )گرم/ مرغ/ روز(توده تخم

 

 مرغدرصد تولید تخم =(                               3رابطه 

 های هر واحدمرغتعداد تخم ×100 

 تعداد مرغ زنده هر واحد

 

 روز( در مرغ در مرغ تولیدی )گرم= توده تخم(    4رابطه 

 مرغ تولیدی )گرم(میانگین وزن تخم

 تعداد مرغ زنده 

دوره از هر واحد  یانپای روز سه در مرغدو تخم

موجود در آن  های مرغ تخم نیانگیم صورت به یشیآزما

 زرده، وزن ها،خاب شد و وزن مخصوص آننتقفس، ا

کار زرده و  نیا یشد. برا یرگی و پوسته اندازه دهسفی

تا  یاضاف دهیسفاز هم جدا شده و قاشقک توسط  دهیسف

ان از سطح زرده گرفته شد. از اختالف وزن کل کام حد

 نییتع دهسفی وزن پوسته، و زرده وزن مجموع و مرغتخم

در شدن  خشکپس از شست و شو و  زی. وزن پوسته نشد

با استفاده  ها یکش وزن یشد. تمام یرگیاندازههوا معرض 

 ( GE300Japan, ANDگرم ) 001/0از ترازو با دقت 

زرده و  برای آمده دست. سپس وزن بهتصورت گرف

 جهیشده و نت میتقس مرغ تخمبر وزن  مرغ تخمپوسته 

شد.  انبی مرغ تخم کل به نسبت درصد صورت به یانیپا

زرده و  هایکار وزن هر کدام از بخش نیانجام ا یبرا

ضرب شد  100و در  متقسی مرغپوسته بر وزن کل تخم

 [.4] شود محاسبه هاامترتا درصد هر کدام از پار

شد.  یرگیاندازه سیو ارتفاع زرده با استفاده از کول قطر

 بندیروش طبقه نتریمنظور سنجش رنگ زرده از ساده به

 هاینمونه با آن تطابق و هارنگ یچشم سهیرنگ زرده، مقا

 Rocheرش ) یبادبزن هایاستاندارد رنگ زرده براساس ورقه

Color Fan استفاده شد (سیسوئ)( از کشور.  

 آب محلول در مرغاستفاده از روش شناورشدن تخم با

 نای شد. به یرگیاندازه مرغتخم مخصوص وزن نمک،

، 6/9 هایصورت که ابتدا محلول آب نمک با غلظت

شد که هر کدام از  هیدرصد ته 2/13و  12، 8/10

 088/1و  083/1، 078/1، 073/1 یچگال گر بیان ها محلول

غلظت شناور شده و  نیتر کم رد هامرغبودند. ابتدا تخم

محلول شناور  نیا یصاف و ثابت رو صورت بهاگر 

 خواهد مرغوزن مخصوص تخم گر بیانغلظت  نیماندند، ا

انتقال  بعدی محلول به مرغصورت تخم نیا رغی در بود

 [.17] بماند ثابت هااز محلول یکیتا در  شدیداده م

پوسته سه فاکتور وزن، ضخامت و  تیفیک نییتع یبرا

وزن  یرگیاندازه یشد. برا یرگیمقاومت پوسته اندازه

پاک،  دسفی از کامل طوربه مرغپوسته ابتدا پوسته تخم

ساعت در  48 مدت بهقراردادن در آون  وسیله بهسپس 

ترازو  وسیله بهدرجه خشک شد و وزن  60 یدما

(GE300 Japan, ANDب )شد.  یرگیاندازه 001/0دقت  ا

مرغ و ضرب در وزن پوسته بر وزن تخم میسپس با تقس

 [.4] محاسبه شددرصد پوسته  100
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 کشی وزن از بعد هامرغتخمضخامت پوسته  نییتع یبرا

 ی( از سه نقطهTUFF VUZG7554677) کرومتریوسیله م به

 نازک سر و وسط پهن، سر) مرغپوسته تخم نییباال و پا انه،یم

 عنوانبه آمده دستبه نیانگیم و شد یرگیاندازه( مرغتخم

 [.4] شد منظور مرغتخم پوسته ضخامت

 سنج مقاومت پوسته از دستگاه مقاومت یرگیاندازه یبرا

(Zwick/Rocll,Co 91502084, Germany .استفاده شد )

 قیدو صفحه صاف قرار گرفت و فشار از طر نبی مرغتخم

 مقدار. شد ثبت نمودار در و وارد مرغصفحات به تخم نیا

نقاط حداکثر و  یکه دارا نموداریوارد شده را به شکل  رونی

. فشار تا شد ثبت بود مرغشروع فشار بر پوسته تخم طهنق

( یپوسته )شروع شکستگ روی هاموج نیمشاهده اول زمان

. از تفاضل شدقطع  یدست صورت بهسپس  اعمال شد و

 شروع و مرغشروع فشار بر تخم رویدو مقدار ن یعدد

مربع مقدار متریبر سانت نیوتنپوسته برحسب  شکستگی

 [.1] محاسبه شدشکستن پوسته  یبرا زمال یروین

سپس  و یمورد بررسحاصل  هایدادهبودن  ابتدا نرمال

 یبرا GLM هی( رو16)نسخه  Minitabافزار  توسط نرم

 دارییدر سطح معن مارهایت نیانگیو م هیتجز (5)مدل 

 .ندشد سهیمقا یتوک ایامنهپنج درصد از آزمون چند د

 eijk  +(ABij)  +Bj  +Ai  +µ  =Yijk(                5رابطه 

اثر  ،Aiهر مشاهده،  یمقدار عدد ،Yijk رابطه، نیدرا

 یاسیدهااثر متقابل  ،ABij ؛کیوتیاثر پروب ،Bj ی؛آل یاسیدها

 .است شیآزما یاثر خطا، eijk و کیوتیو پروب یلآ

 

 و بحث جینتا

از جمله مصرف  یعملکرد هایمربوط به پارامتر جینتا

 ،ییغذا لیتبد بضری مرغ،وزن تخم نیانگیخوراک، م

( 2)در جدول  یدتولی مرغو توده تخم دیدرصد تول

 .شده استگزارش 

پرندگانی که در جیره خود اسید بوتیریک و اسید استیک 

تری در مقایسه با  دریافت کردند مصرف خوراک بیش

. (P<05/0)پرندگان تغذیه شده باجیره فاقد اسیدآلی داشتند 

پروبیوتیک × اسید آلی اثرات اصلی پروبیوتیک و اثرات متقابل

مصرف دار نبود. افزایش میزان های عملکرد معنیبر پارامتر

کننده  دلیل خواص ضدعفونی خوراک ممکن است به

اسیدهای آلی بر خوراک و یا بهبود هضم و جذب در این 

ها باشد. طی پژوهشی نشان داده شد که با افزایش میزان گروه

هضم و جذب مواد غذایی موجود در جیره، میزان مصرف 

ثر مستقیم استفاده از [. ا7کند ]خوراک افزایش پیدا می

محتویات هضمی  pHاسیدهای آلی در تغذیه طیور، کاهش 

باشد. نشان داده دان، سنگدان، سکوم و روده باریک میچینه

توانند باعث افزایش قابلیت هضم  شد که اسیدهای آلی می

های پانکراس و افزایش خوراک از طریق افزایش ترشح آنزیم

[. در تضاد با این نتایج، استفاده 3جذب مواد معدنی شوند ]

، یک 5/0از مخلوط اسید فرمیک و اسید پروپیونیک به میزان 

گذار تأثیر  درصد جیره، بر مصرف خوراک مرغان تخم 5/1و 

[. گزارش شد که استفاده از اسید 21داری نداشت ]معنی

گذار تأثیری بر  مصرف  مرغان تخمبوتیریک در جیره 

 [. 10خوراک ندارد ]

بررسی اثرات متقابل نشان داد استفاده از اسید 

پروپیونیک و بوتیریک با و بدون پروبیوتیک سبب بهبود 

های تولیدی شد، البته این تفاوت از مرغمیانگین وزن تخم

طورکلی نتایج نشان داد در دار نبود. بهنظر آماری معنی

سازی اسید آلی در جیره غذایی، میزان مصرف  زمان مکمل

خوراک نسبت به جیره فاقد اسید آلی افزایش پیدا کرد که 

های تولیدی در مرغممکن است با افزایش وزن تخم

ارتباط باشد. نشان داده شده است که استفاده از اسیدهای 

( در روده باریک 4تا  5/3آلی باعث ایجاد محیط اسیدی )

های سازی و فعالیت آنزیمشود که این عمل باعث فعالمی

پروتئولیتیک، سرعت بخشیدن در تبدیل پپسینوژن به 

، تحریک مصرف خوراک، کاهش تولید [2]پپسین 
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های کاهنده رشد و ایجاد محیط آمونیاک و سایر متابولیت

اصر ها، اسیدهای آمینه و عنمطلوبی برای جذب پروتئین

شود که احتماالً این امر سبب بهبود تولید  معدنی می

 [.16خواهد شد ]

دیگر در  گران پژوهشنتایج پژوهش حاضر  تأیید در

ی آلی اسیدهامطالعات خود نشان دادند که استفاده از 

ی بر میانگین تأثیر، گذار تخمی ها مرغمختلف در جیره 

یی تحت ضریب تبدیل غذا [.21ت ]مرغ نداشوزن تخم

آزمایشی قرار نگرفت. بررسی های تیمارتأثیر استفاده از 

مرغ تولیدی نشان نتایج مربوط به درصد تولید و توده تخم

با پروبیوتیک و اسید  که استفاده از اسید استیکداد 

درصد ونیک با و بدون پروبیوتیک سبب افزایش یپروپ

ولی این تفاوت از  شد،مرغ ای تخمتولید و تولید توده

دار نبود. درصد تولید )درصد لحاظ آماری معنی

مختلفی مانند سن، میزان عوامل گذاری( تحت تأثیر  تخم

 .[12] انرژی و پروتئین جیره است

 
 (58 تا پایان هفته 47کل دوره آزمایش )از هفته در  گذار مرغان تخم کردیصفات عملتأثیر تیمارهای آزمایشی بر . 2 جدول

 های آزمایشی گروه
 مصرف خوراک 
 )گرم/ پرنده/ روز(

 مرغمیانگین وزن تخم
 )گرم(

 ضریب 
 تبدیل

 درصد 
 تولید

 مرغ تولیدیتوده تخم
 )گرم/ پرنده/ روز(

      (درصد جیره)اسید آلی 
8/110 بدون افزودنی b 37/62 057/2 39/85 22/53 

0/114 (1/0) اسید پروپیونیک ab 22/62 047/2 41/88 02/55 
6/114 (2/0اسید بوتیریک ) a 48/62 140/2 98/85 73/53 

1/115 (3/0) اسید استیک a 21/61 122/2 57/88 21/54 
SEM  991/0  386/0 038/0 522/1 981/0 

P-Values 020/0  101/0 246/0 341/0 616/0 

      (درصد جیره) پروبیوتیک
 69/53 68/86 109/2 95/61 7/113 صفر
01/0 5/113 19/62 075/2 49/87 40/54 

SEM  700/0 273/0 027/0 076/1 693/0 
P-Values 823/0 529/0 384/0 600/0 479/0 

      (درصد جیره)پروبیوتیک  (درصد جیره)آلی اسید
 98/52 77/85 072/2 77/61 0/111 صفر بدون افزودنی
 47/53 00/85 042/2 97/62 7/110 01/0 بدون افزودنی

 02/55 36/88 072/2 25/62 0/115 صفر (1/0) اسید پروپیونیک
 02/55 45/88 022/2 19/62 0/113 01/0 (1/0) اسید پروپیونیک
 38/53 31/85 122/2 57/62 9/112 صفر (2/0اسید بوتیریک )
 09/54 66/86 159/2 39/62 4/116 01/0 (2/0اسید بوتیریک )

 41/53 29/87 169/2 21/61 2/116 صفر (3/0) اسید استیک
 01/55 84/89 076/2 22/61 0/114 01/0 (3/0) اسید استیک

SEM   401/1 546/0 054/0 152/2 387/1 
P-Values  176/0 561/0 688/0 876/0 950/0 

a-b:  است دارمعنی نامشابهدر هر ستون با حروف تفاوت ارقام (05/0>P). 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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ترین عامل بر درصد تولید میزان انرژی جیره مؤثر

ی آلی نیز جزئی از مواد حاوی انرژی قابل اسیدهااست. 

وساز محسوب شده و عالوه بر توانایی  سوخت

باکتری و محرک تولید، توانایی کنندگی، ضد  ضدعفونی

تأمین انرژی را نیز دارا هستند که ممکن است بر درصد 

هایی با میزان مرغ تأثیر گذار باشد. البته در گروه تولید تخم

باالتر تولید، مصرف خوراک باالتری نیز مشاهد شد که 

احتماالً با یکدیگر در ارتباط هستند. در این راستا برخی از 

ی آلی بر درصد تولید اسیدهارات مثبت متخصصین تأثی

گذار را تأیید  مرغ تولیدی در مرغان تخممرغ و توده تخم تخم

 [.7دار اعالم نکردند ]کردند ولی این تأثیرات را معنی

مرغ شامل درصد نتایج مربوط به کیفیت زرده تخم

زرده  شاخص رنگ چنین همزرده، ارتفاع و قطر زرده و 

 ( نشان داده شد.3جدول در )

 

 هفتگی( 58هفتگی تا پایان  47کل دوره آزمایش )از در  گذار های تخم مرغ کیفیت زردهتأثیر تیمارهای آزمایشی بر . 3جدول 

 آزمایشی تیمارهای
 مرغکیفیت زرده تخم

 شاخص رنگ زرده متر()میلی زردهارتفاع  متر()میلی قطر زرده درصد زرده

     (درصد جیره)اسید آلی

 40/6 13/19 73/43 61/28 بدون افزودنی

 51/6 30/19 61/43 03/28 (1/0اسید پروپیونیک )

 51/6 83/18 01/43 35/28 (2/0اسید بوتیریک )

 64/6 30/19 20/43 42/28 (3/0اسید استیک )

SEM 303/0 226/0 206/0 062/0 
P-Values 609/0 102/0 340/0 071/0 

     (درصد جیره) پروبیوتیک

 46/6 01/19 47/43 46/28 صفر

01/0 25/28 30/43 27/19 56/6 
SEM 214/0 159/0 146/0 044/0 

P-Values 489/0 445/0   228/0 119/0 

     پروبیوتیک )درصد جیره(   آلی )درصد جیره(  اسید

32/18 02/44 03/29 صفر بدون افزودنی b 40/6 

95/19 44/43 19/28 01/0 بدون افزودنی a 40/6 

39/19 70/43 99/27 صفر (1/0اسید پروپیونیک ) ab 37/6 

20/19 51/43 08/28 01/0 (1/0اسید پروپیونیک ) ab 64/6 

89/18 69/42 25/28 صفر (2/0اسید بوتیریک ) ab 51/6 

76/18 33/43 44/28 01/0 (2/0اسید بوتیریک ) ab 51/6 

44/19 49/43 56/28 صفر (3/0اسید استیک ) ab 57/6 

16/19 91/42 28/28 01/0 (3/0اسید استیک ) ab 71/6 
SEM   429/0 319/0 292/0 088/0 

P-Values  624/0 204/0 006/0 385/0 

b-a: باشندداری میاند، دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده (05/0>P). 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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های آزمایشی قرار درصد زرده تحت تأثیر گروه

نگرفت. قطر زرده با تغذیه اسید بوتیریک و اسید استیک 

به اضافه پروبوتیک کاهش پیدا کرد، البته این تفاوت از 

در پژوهشی دیگر ثابت شد . نبوددار لحاظ آماری معنی

گذار  ی آلی در جیره غذایی مرغان تخماسیدهامصرف 

مرغ تولیدی نداشت داری بر قطر زرده تخمهیچ تأثیر معنی

ها نشان داده که افزودن پروبیوتیک در  [. پژوهش8]

گذار احتمال دارد از راه مهیاکردن  های تخم خوراک مرغ

تر بعضی مواد مثل  بیشکردن  فیتاز میکروبی باعث فراهم

کلسیم، مس، روی، آهن، منگنز و انرژی خام و در نتیجه 

 [. 21افزایش شاخص زرده شود ]

های اسید آلی استفاده از مکمل تأثیررنگ زرده تحت 

توجه است که  و پروبیوتیک قرار نگرفت. این نکته نیز قابل

ی اسید استیک و پروبیوتیک در زمان استفاده از جیره حاو

تر بود. میزان باالتر ها محسوستفاوت نسبت به سایر گروه

ها ممکن است بر بهبود رنگ خوراک مصرفی در این گروه

 گذار بوده باشد. تأثیرزرده 

مرغ شامل وزن نتایج مربوط به کیفیت پوسته تخم

مرغ، درصد پوسته، ضخامت و مقاومت مخصوص تخم

وزن مخصوص،  است. شده( گزارش 4)جدول پوسته در 

های گروه تأثیردرصد پوسته و ضخامت پوسته تحت 

 آزمایشی قرار نگرفتند.

 

 (58تا پایان  47کل دوره آزمایش )از هفته در  گذار های تخم مرغ کیفیت پوستهتأثیر تیمارهای آزمایشی بر . 4جدول

 آزمایشی تیمار های
 مرغکیفیت پوسته تخم

 وزن مخصوص 
 متر مکعب()گرم/ سانتی

 درصد 
 پوسته

 ضخامت پوسته
 متر()میلی

 مقاومت پوسته
 متر مربع()نیوتن/ سانتی

     (درصد جیره)اسید آلی 
62/28 42/0 85/11 082/1 بدون افزودنی c 

86/34 43/0 01/12 084/1 (1/0اسید پروپیونیک ) a 

00/34 41/0 93/11 084/1 (2/0اسید بوتیریک ) a 

21/32 41/0 90/11 084/1 (3/0اسید استیک ) b 

SEM 0008/0 168/0 004/0 313/0 
P-Values 161/0 927/0 117/0 0001/0< 
     (درصد جیره) پروبیوتیک

 17/32 42/0 82/11 084/1 صفر
01/0 083/1 02/12 42/0 68/32 

SEM 0005/0 119/0 003/0 221/0 
P-Values 661/0 257/0 971/0 113/0 

     پروبیوتیک )درصدجیره( آلی )درصدجیره( اسید
16/27 42/0 75/11 083/1 صفر بدون افزودنی d 
07/30 41/0 94/11 081/1 01/0 بدون افزودنی c 

14/34 42/0 72/11 083/1 صفر (1/0اسید پروپیونیک ) ab 
59/35 43/0 29/12 086/1 01/0 (1/0اسید پروپیونیک ) a 

27/33 41/0 94/11 084/1 صفر (2/0اسید بوتیریک ) b 
73/34 41/0 91/11 084/1 01/0 (2/0اسید بوتیریک ) ab 

10/34 41/0 88/11 085/1 صفر (3/0اسید استیک ) ab 
32/30 41/0 93/11 083/1 01/0 3/0اسید استیک ) c 

SEM  001/0 238/0 006/0 443/0 
P-Values  192/0 619/0 650/0 0001/0< 

a-b   : باشندداری میاند، دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده (05/0>P). 
   SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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 گر است که بیان ای فراسنجهمرغ وزن مخصوص تخم

پوسته است. ضخامت  فرجضخامت و خلل و وضعیت 

دمای محیط، جیره مصرفی و سن  تأثیرتحت  ،پوسته

 ، اما بهبود وزن و مقاومتگیردمیگذار قرار  تخم های مرغ

محیط دستگاه  شدندر ارتباط با بهتر توان میپوسته را 

گوارش و بازده بهتر آن در مورد جذب مواد مغذی 

گوناگون از قبیل مواد معدنی و افزایش ذخایر کلسیمی 

پوسته  و در نتیجه آن افزایش وزن و مقاومتپوسته 

 های تولیدی دانست.مرغ تخم

نتایج مربوط به مقاومت پوسته نشان داد که استفاده از 

روبیوتیک و اسید بوتیریک، اسید پروپیونیک، با و بدون پ

طور  با پروبیوتیک و اسید استیک، بدون پروبیوتیک، به

داری مقاومت پوسته را در مقایسه با گروه فاقد  معنی

ترین  چنین بیش . هم(P<05/0)افزودنی بهبود بخشید 

مقاومت پوسته مربوط به گروه حاوی اسید پروپیونیک و 

مثبت اضافه کردن دهنده تأثیر  پروبیوتیک بود. این نشان

گذار بر مقاومت  ی آلی به جیره مرغان تخماسیدهابرخی 

ی آلی از راه اسیدهاپوسته است. تصور بر این است که 

خوراک و محتویات گوارشی و تأثیرات ضد  pHکاهش 

باکتری خود احتماالً سبب ایجاد یک محیط اسیدی در 

دستگاه گوارش شده و این عامل موجب بهبود روند 

شود. طی  مرغ میگیری پوسته تخمسیم و شکلجذب کل

گذار سفید مسن نژاد بوونز  پژوهشی روی مرغان تخم

ی آلی کوتاه زنجیره اسیدهاکردن  نشان داده شد که اضافه

های تولیدی را مرغبه جیره آزمایشی، مقاومت پوسته تخم

های شکسته و بد مرغشدن تخم افزایش داده و سبب کم

های مناسب کیفیت پوسته گیری[. نتیجه19شکل شد ]

به فعالیت  توان میمرغ موقع مصرف پروبیوتیک را تخم

های مفید در روده که با افزایش متابولیکی کلنی باکتری

خصوص کلسیم و سرعت جذب بعضی مواد معدنی به

 [.18منیزیم همراه است، مرتبط دانست ]

 یاسیدهابرخی استفاده از ، پژوهش نیا جینتا براساس

مثبت  تأثیرد با توان می کیوتیو پروب)اسید پروپیونیک(  یآل

مانند، مقاومت  یفیک هایپارامتر یو برخ دیبر عملکرد تول

 شود. یدیمحصول تول تیفیک شیسبب افزا ،پوسته

 

 تشکر و قدردانی

از اساتید محترم و هیئت داوران گرانقدر، کران  با سپاس بی

که صبوری پیشه کردند و اندوخته وافر علمی ایشان را 

 .بدرقه راهم نمودند
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