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 چکیده
گذار سویه بونز در  قطعه مرغ تخم 200گذار آزمایشی با استفاده از  های تخمنژاد لگهورن، در تغذیه مرغهای منظور بررسی امکان استفاده از پودر جوجه خروس به

های آزمایشی عبارت روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و هشت مرغ در هر تکرار انجام شد. تیمار 28هفتگی، طی سه دوره  50سن 
 4ها با سطح درصد پودر جوجه. نتایج آزمایش نشان داد در کل دوره پرورش، تغذیه مرغ 16و  12سطوح صفر )شاهد(، چهار، هشت،  های حاوی بودند از جیره

 16به  12. با افزایش سطح پودر جوجه در جیره از (P<05/0)درصد شد  16مرغ در مقایسه با سطوح هشت و درصد پودر جوجه سبب افزایش وزن تخم
بر میانگین ضریب  اثری آزمایشی تیمارهای .(P<05/0)داری کاهش یافت طور معنی به هفته و کل دوره 53تا  50های زمانی اک در بازهدرصد، مصرف خور

درصد پودر جوجه در  16و  12الترین شاخص رنگ زرده با تغذیه مرغ نداشتند. بامرغ و میزان ضخامت پوسته تخممرغ، توده تخمتبدیل خوراک، تولید تخم
در مقایسه با گروه شاهد  درصد پودر جوجه سبب افزایش مقاومت پوسته 16مصرف  (.P<05/0) مشاهده شدمقایسه با تیمار شاهد و چهار درصد پودر جوجه 

هش یافت مرغ تولیدی کا درصد، هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم تخم 12با افزایش جایگزینی پودر جوجه در جیره پایه تا سطح (. P<05/0شد )
(05/0>P) گذار استفاده کرد.  درصد در تغذیه مرغ های تخم 12پودر جوجه تا سطح  . براساس نتایج حاصل، می توان از 
 

 .گذار مرغ، مرغ تخممرغ، ضخامت پوسته، کیفیت تخمپودر جوجه، تولید تخم :هاکلیدواژه
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Abstract 
In order to investigate the applicability of using male Leghorn chicken powder for laying hens, the experiment was performed with two hundred 50 
weeks old Bovans laying hens during three periods of 28 days in a completely randomized design, with 5 treatments, 5 replications, and 8 laying hen 
per each replication. The dietary treatments were 0, 4, 8, 12, and 16 percent chicken powder. The results showed that during the whole of  the rearing 
period, egg weight was increased when the hens were fed with 4 percent chicken powder, in comparison to 8  and 16 percent levels (P < 0.05). With 
increasing the level of chicken powder in the diet from 12 to 16 percent, feed intake significantly decreased during 50-53 weeks period and whole 
rearing period (P < 0.05). Dietary treatments had no significant effect on feed conversion ratio, hen-day egg production, egg mass and egg shell 
thickness. The highest yolk color index was observed in hens fed with 12 and 16 percent chicken powder in comparison to the control and 4 percent 
treatments (P < 0.05). Consumption of 16 percent chicken powder increased shell resistance in comparison to the control (P < 0.05). Using chicken 
powder, up to 12 percent level, significantly decreased feed cost to produce one Kg egg. In conclusion, chicken powder up to 12 percent level does not 
seem to have an adverse effect on laying hens performance, but further researches are needed to evaluate the effects of chicken powder at 16 percent 
level.  
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مقدمه

ن صنعت به مواد یرشد فزاینده صنعت طیور و نیاز مبرم ا

 کیه نیاز به تهیه منابع خوراکسبب شده است  کیخورا

کنجاله سویا  .افزایش یابدکنجاله سویا و ذرت  ویژه به

در جیره طیور است، اما  نیپروتئتأمین  منبع نیترجیرا

شود. یمتأمین  ق وارداتیسفانه بخش عمده آن از طرأمت

ن محصول صدمات یلذا هرگونه اختالل در واردات ا

ند. بنابراین یکی از کیور وارد میرا به صنعت ط یادیز

تواند یبه واردات، م یاهش وابستگک یبرا هاکار راه

کردن حداقل بخشی از آن با منابع خوراکی  جایگزین

کشی، باشد که ضایعات جوجه ر انواعینظ غیرمعمول،

ای مطلوبی نیز از ارزش تغذیه ،عالوه بر قیمت مناسب

 [. 2برخوردار هستند ]

 یمسائل جداز یکش مؤسسات جوجه پسماند تیریمد

[. 14] شود یمحسوب م یکش صنعت جوجه یرو شیپ

پخته، خشک و  یآورجمعپس از  یکشجوجه عاتیضا

های بدون مرغاین ترکیبات شامل تخم [.6] شوندیم ابیآس

مرغ،  تخم های های مرده، پوستهنطفه و نابارور، جوجه

های درجه پایینی که نشده، جوجه های تفریخمرغ تخم

گذار  های نژادهای تخماند و جوجه خروسفروش نرفته

 نیدرصد پروتئ 42 تقریباً حاوی عاتیضا نیا [.16] باشدمی

 18خام،  بریدرصد ف یک، یدرصد عصاره اتر 23خام، 

[. محتوای 1باشند ]درصد کلسیم می 11تر و درصد خاکس

کشی بستگی مقدار پوسته و درصد جوجهها به کلسیم آن

در  یکشمؤسسات جوجه عاتیضارسد نظر می به دارد.

به  یمناسب نیاز پروتئ یو پودر ماه ایسو با کنجاله سهیمقا

 [.7باشند ] برخوردارلحاظ کمی و کیفی، 

در مورد استفاده از ضایعات کمی مطالعات 

کشی در تغذیه طیور انجام شده است. گزارش شده  جوجه

کشی در درصد ضایعات جوجه ه استفاده از  چهارکاست 

مرغ را کمی و کیفی تخم ، صفاتگذار تخمهای تغذیه مرغ

آن در جیره سبب  درصد 12ولی  سطح  ،بخشدبهبود می

 یگریگزارش د اما در [.13شود ]می مرغتخم تولید کاهش

در  کشیجوجه ضایعات درصد 16 و هشت سطوح هک

 هکداده شد  قرار گرفت، نشان موردمطالعه گذار تخممرغ 

 16 سطح در کخوراتبدیل  و ضریب خوراک مصرف

ز نشان داده ین یگریدر مطالعه د [.21افت ]ی بهبود درصد

کشی با کردن ضایعات جوجه ه جایگزینکشده است 

بر  ینامطلوب تأثیردرصد  هشتکنجاله سویا در سطح 

 [.13ندارد ] گذار تخمرد مرغ کعمل

در دسترس  یمکدر مورد پودر جوجه مطالعات بسیار 

 یشکعات جوجهیل ضاکها پودر شیثر آزماکاست و در ا

اند. لذا هدف از این پژوهش، قرار گرفته موردمطالعه

 یک یهاجوجه خروسامکان استفاده از پودر  یبررس

آن بر  تأثیرو مطالعه  گذار تخمه مرغ یدر تغذ روزه لگهورن

 چنین هممرغ و تخم یفکیو  یمکات یرد و خصوصکعمل

 بود.  دیتول نهیهز

 

 هاموادوروش
در ایستگاه تحقیقات  1398سال  در زمستان پژوهشاین 

دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. در این  علوم دامی

 50بونز با سن ، سویه گذار تخممرغ قطعه  200طرح از 

 کامالً طرح قالب گرم در 1680هفته و میانگین وزن 

 پرنده  هشت و تکرار پنج تیمار، پنج بر مشتمل تصادفی

های تیمارشد.  استفاده هفته 12 مدت بهدر هر تکرار 

های حاوی سطوح صفر بارت بودند از جیرهآزمایشی ع

 . پودردرصد پودر جوجه 16و  12)شاهد(، چهار، هشت، 

ید. گرد تهیه خراسان استان مرغک شرکت از جوجه

فقط شامل پودر جوجه بود و سایر  موردنظرمحصول 

مرغ در آن استفاده کشی نظیر پوسته تخمضایعات جوجه

روشنایی و  ساعت 16از  آزمایشیدر کل دوره نشده بود. 

 صورت بههشت ساعت تاریکی استفاده شد. مصرف دان 
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ها دارای انرژی و پروتئین یکسان بودند. آزاد بود و جیره

ای احتیاجات تغذیه براساسهای آزمایشی نیز ترکیب جیره

در  .(1)جدول  شد تنظیم  [8]سویه تجاری بونز 

در نه پویآم یدهایزان اسیبرآورد م ی، برانویسی جیره

سم آن از منابع مرتبط استفاده یقابل متابول یجوجه و انرژ

سم پودر جوجه با یقابل متابول ی[. انرژ10و  21]شد 

 [.10]محاسبه شد  (1)استفاده از رابطه 

 MEn= 31.02 CP + 78.87EE          (           1رابطه 

ن خام یدرصد پروتئ ترتیب به  EEو  CPن رابطه یدر ا

 باشند. یخام پودر جوجه م یو چرب

ی و صفات گذار تخممحاسبات مربوط به عملکرد 

 و روزه انجام شد. وزن 28مرغ برای سه دوره فیزیکی تخم

، کمصرف خورا چنین هم تولیدی و مرغتخم تعداد

 صورت بهمرغ و درصد تولید ضریب تبدیل، توده تخم

تکرار  هر تلفات تعداد شد. ثبت و گیریاندازه روزانه

در سه  . شد ثبت و نیتوز روزانه صورت به آزمایش نیز

 تکرار هر از مرغروز آخر هر دوره تعداد دو عدد تخم

 ضخامت جمله از کیفی صفات تعیین برای و آوریجمع

 آزمایشگاه به زرده رنگ تعیین و پوسته مقاومت پوسته،

ابتدا پوسته در آون  پوسته، برای تعیین ضخامت. شد منتقل

 خشک گراددرجه سانتی 60ساعت در دمای  48مدت هب

 TUFFمیکرومتر ) وسیلهبهضخامت  ،کشی وزن از بعد .شد

VUZG7554677 )پوسته پایین باال و میانه، نقطه سه از 

 گیریاندازه مرغ(مرغ )سر پهن، وسط و سر نازک تخمتخم

 شد منظور مرغتخم پوسته عنوان ضخامتبه میانگین شد و

گیری مقاومت پوسته از دستگاه [. برای اندازه5]

 (Zwick/Rocll,Co 91502084, Germany)سنج  مقاومت

صورت افقی مرغ بین دو صفحه صاف بهاستفاده شد. تخم

مرغ وارد قرار گرفت و فشار از طریق این صفحات به تخم

شکل نموداری که دارای نقاط و مقدار نیروی واردشده به

مرغ بود، ثبت شروع فشار بر پوسته تخم حداکثر و نقطه

. فشار تا زمان مشاهده اولین شکستگی روی پوسته شد

صورت دستی )شروع شکستگی( اعمال شد و سپس به

. از تفاضل عددی دو مقدار نیروی شروع فشار بر شدقطع 

کیلوگرم بر  برحسبمرغ و شروع شکستگی پوسته تخم

شکستن پوسته  مترمربع مقدار نیروی الزم برایسانتی

 [.4آمد ] دست به

 یهانمونه با آن تطابق و هارنگ یچشم سهیمقا

  Rocheاستاندارد یها رنگ براساس زرده رنگ استاندارد

 زرد از یرنگ فیط با یرنگ ورقه 15 شامل که شد انجام

 نییتع یبرا. است( پررنگ)زرد  ینارنج تا رنگکم

 ها،ورقه رنگ با زرده رنگ تطابق از پس رنگ شاخص

 [.15] شدعدد مربوط به رنگ ثبت 

 یکد یتول یبرا کنه خورای، هزیمحاسبه اقتصاد یبرا

ش محاسبه شد یل دوره آزماک یمرغ برالوگرم تخمکی

م یشده در هر دوره تقس مصرف کنه خورایل هزک)جمع 

 ل دوره(.کدشده در یتول مرغ تخمبر مجموع وزن 

 و رتبم Excel افزار نرم در شده آوریجمع هایداده

 باMinitab (2016 ) یآمار افزار نرم از استفاده با سپس

 کمک به ها و میانگین  تجزیه (2)مطابق رابطه   GLM رویه

 .شدند مقایسه  درصد 5 یآمار سطح در توکی آزمون

 Yij = µ + Ti + eij                                 (2رابطه 

میانگین  ،µ؛ام iام از تیمار  jمیانگین مشاهده  ،Yij که، 

 . است آزمایش اثر خطای ،eijامین تیمار و  iثر ، اTi؛ جامعه

 

بحثونتایج

نتیجه تجزیه شیمیایی پودر جوجه نشان داد که مقدار پروتئین 

ترتیب برابر  خام، چربی خام، خاکستر، کلسیم و فسفر آن به

 چنین مقدار و دو درصد است. هم 6/2، 4/12، 20، 3/58

کیلوکالری در کیلوگرم  3385وساز آن  انرژی قابل سوخت

محاسبه شد. مطابق این نتایج، پودر جوجه از پروتئین خام و 

 توجهی برخوردار است. انرژی قابل
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 گذار تخمهای مرغ تغذیههای مورداستفاده در یرهج یمیاییش یبو ترک مواد خوراکی. 1دول ج

 اجزای جیره 

 )درصد(

 جیره 

 پایه

 چهار درصد 

 پودر جوجه

 هشت  درصد 

 پودر جوجه

 درصد  12

 پودر جوجه

 درصد  16

 پودر جوجه

 00/46 38/47 00/47 20/46 40/45 ذرت

 00/15 00/12 00/9 00/6 00/3 جو

 00/16 00/12  00/8 00/4 00/0 پودر جوجه

 30/4 50/11 25/19 72/26 20/34 درصد پروتئین( 4/37کنجاله سویا )

 00/5 20/4 80/2 90/1 98/0 پودر یونجه

 50/1 70/1 50/2 40/3 30/4 روغن گیاهی

 50/10 50/9 50/9 50/9 50/9 کربنات کلسیم

 00/0 10/0 45/0 80/0 15/1 دی کلسیم  فسفات

 25/0 29/0 33/0 36/0 40/0 نمک

 09/0 12/0 15/0 19/0 24/0 متیونین-ال دی،

 000/0 000/0 015/0 050/0 080/0 هایدروکلراید لیزینال  

 000/0 007/0 020/0 040/0 050/0 ال ترئونین

 86/0 70/0 49/0 34/0 20/0 سنگریزه

1مکمل ویتامینی 
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 

2مکمل معدنی 
 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 

      شده ترکیب شیمیایی محاسبه

 2772 2773 2776 2773 2770 وساز )کیلوکالری در کیلوگرم( سوختانرژی قابل 

 43/17 46/17 46/17 43/17 40/17 پروتئین خام )درصد(

 86/6 29/6 24/6 29/6 33/6 چربی خام )درصد(

 58/3 69/3 67/3 73/3 80/3 فیبر خام )درصد(

 898/0 874/0 862/0 863/0 860/0 الیزین )درصد(

 442/0 446/0 448/0 458/0 479/0 متیونین )درصد(

 777/0 762/0 744/0 734/0 734/0 متیونین+ سیستین  )درصد(

 627/0 623/0 623/0 628/0 624/0 ترئونین )درصد(

 415/0 367/0 365/0 363/0 360/0 فسفر فراهم )درصد(

 504/4 051/4 027/4 008/4 990/3 کلسیم )درصد(

 175/0 176/0 173/0 171/0 171/0 سدیم)درصد(

 نیتامیو یالملل نیهزار واحد ب A، 5 نیتامیو یالملل نیهزارواحد ب 12: ییغذا رهیازج لوگرمیها در هرکتوسط مکمل شدهنیتأم یو مواد معدن هانیتامیو ریمقاد (1،2

3 D، 25 نیتامیو گرمیلیم E ،5/3 1 نیتامیو گرمیلیم 2/2 کا، نیتامیو گرمیلیمB ،6/6 2 نیتامیو گرمیلیمB، 35 3 نیتامیو گرمیلیمB ،20 5نیتامیو گرمیلیمB ،

 ی،  روگرمیلیم 90 منگنز  د،یکلرا نیکول گرمیلیم 200،  نیوتیب گرمیلیم 12B، 2/0 نیتامیو  گرمیلیم 9B ،023/0 نیتامیو  گرمیلیم 6B ،2نیتامیو  گرمیلیم 5/4

 .گرمیلیم 4/0 ومیو سلن گرمیلیم 7/1 دی، گرمیلیم 11، مس گرمیلیم 55، آهن گرمیلیم 90
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از  یه سطوح مختلفک یپرندگان کزان مصرف خورایم

رده بودند، تفاوتی با گروه شاهد کافت یپودر جوجه را در

 16ش سطح پودر جوجه به ی(، اما با افزا2نداشت )جدول 

هفته  53تا  50 یزمان یهادرصد، مصرف خوراک در بازه

 12از پرندگانی بود که با جیره حاوی  تر کم ل دورهکو 

. مقایسات (P<05/0)درصد پودر جوجه تغذیه شدند 

ز نشان داد که با افزایش پودر جوجه، مصرف یمتعامد ن

 ند.کیم یرویپ دودرجه  یخوراک در دوره اول از الگو

درصد )نسبت  16دلیل کاهش مصرف خوراک در سطح 

سطح  احتماالًدرصد( مشخص نیست، ولی  12به گروه 

ها دلیل کاهش رهین جیونجه و جو در ایباالتر پودر 

گزارش شده  مصرف خوراک باشد. همسو با این نتایج،

شده با جیره  مصرف خوراک در پرندگان تغذیهاست 

کشی کاهش درصد پودر ضایعات جوجه 16حاوی 

 گران پژوهش های گزارش[. با توجه به 21یابد ] می

کشی فاقد پوسته بیان شد درخصوص ضایعات جوجه

کشی فاقد پوسته میزان هنگام استفاده از ضایعات جوجه

ند که کیداری افزایش پیدا مشکل معنیانرژی خام به

[. 11شود ]تواند باعث کاهش مصرف خوراک  یم

استفاده از پودر ضایعات  یگریکه در گزارش د درحالی

وح چهار و هشت درصد، سبب کشی در سطجوجه

 شاهد گروه به دار مصرف خوراک نسبتافزایش معنی

شده است، که دلیل آن را وجود پروتئین با کیفیت و دارای 

آمینه در پودر ارزش بیولوژیکی باال و تعادل خوب اسید

 [.9کشی عنوان نمودند ] ضایعات جوجه

های زمانی استفاده از سطوح مختلف پودر در اکثر بازه

(. 3مرغ نداشت )جدولی بر درصد تولید تخمتأثیرجوجه 

 زین یگریدر گزارش د دار نشد.یمقایسات متعامد نیز معن

 منفیتأثیردرصد،  10تا سطح  کشی جوجه ضایعات افزودن

 [.20] مرغ نداشته استد تخمیبر تول

 

 گذار های تخمدر مرغ خوراک اثر استفاده از  پودر جوجه در جیره بر مصرف. 2 جدول

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

 جوجه )درصد جیره(پودر  سطح
 اول دوره

 هفته( 50 -53)

 دوم دوره

 هفته( 54 -57)

 سوم دوره

 هفته( 58 -61)

 دوره کل

 هفته( 61-50)

33/101 صفر )شاهد( ab 3/109 5/119 0/110 ab 

84/102 چهار a 2/113 2/114 0/110 ab 

72/101 هشت ab 9/110 8/116 7/109 ab 

12 72/102 a 3/115 6/118 2/112 a 

16 06/97 b 0/109 1/113 4/106 b 

SEM 314/1 890/1 628/2 022/1 

P-Values 033/0 126/0 379/0 012/0 

     مقایسات متعامد

 165/0 33/0 78/0 068/0 درجه یک

 052/0 99/0 065/0 033/0 دو درجه

SEM :ها میانگین استاندارد خطای. 

a-b: است  دار یهر ستون با حروف  نامشابه معن در ارقام تفاوت(05/0>P.) 
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 گذار های تخممرغ در مرغ اثر استفاده از  پودر جوجه در جیره بر درصد تولید تخم. 3جدول 

 درصد تولید های آزمایشی گروه

 جوجه )درصد جیره(پودر  سطح
 اول دوره

 هفته( 50 -53)
 دوم دوره

 هفته( 54 -57)
 سوم دوره

 هفته( 58 -61)
 دوره کل

 هفته( 61-50)

 56/83 55/82 77/82 96/86 صفر )شاهد(
 46/87 12/88 23/87 05/87 چهار
 10/86 80/83 44/85 02/89 هشت

12 32/87 10/88 97/87 71/87 
16 86/82 23/87 35/85 15/85 

SEM 018/2 607/2 899/2 839/1 

P-Values 314/0 623/0 394/0 500/0 
     مقایسات متعامد

 484/0 202/0 188/0 269/0 درجه یک
 097/0 176/0 473/0 140/0 دو درجه
SEM:ها میانگین استاندارد خطای. 

 

یک پژوهش استفاده از های فوق، در برخالف آزمایش

کشی سطوح چهار و هشت درصد پودر ضایعات جوجه

 در این پژوهش،مرغ را افزایش داد. بدون پوسته، تولید تخم

دلیل اصلی افزایش تولید را در افزایش دریافت انرژی و 

پروتئین با قابلیت هضم مناسب و تعادل خوب اسید آمینه 

کشی وجهدانستد که از طریق جیره حاوی ضایعات ج

چنین گزارش شده است که در اثر  [. هم9] آیددست می به

تری در  کشی مواد مغذی بیش مصرف پودر ضایعات جوجه

گیرند که منجر به افزایش رشد و دسترس پرنده قرار می

شود مرغ میآزادشدن فولیکول و در نتیجه بهبود تولید تخم

ودی در که ذکر شد، بهب [. البته در مطالعه حاضر، چنان9]

این صفت مشاهده نشد که شاید به دلیل تأمین مواد مغذی 

 ها باشد. ها در تمام جیرهکافی برای مرغ

در  یداریاختالف معن یزمان یهااز بازه یکچ یدر ه

مختلف با گروه شاهد  یمارهاین تیب مرغ تخموزن 

(. نتایج نشان داد در کل دوره 4مشاهده نشد )جدول 

طور چهار درصد پودر جوجه بهشده با  تیمار تغذیه

های تولیدی نسبت مرغداری سبب بهبود وزن تخم معنی

درصد پودر جوجه شد  16به تیمارهای هشت و 

(05/0>P)  ه با افزایش کمقایسات متعامد هم نشان داد

صورت مرغ بهپودر جوجه در دوره اول، میانگین وزن تخم

وتئین دار شد. استفاده از یک منبع پردرجه دو معنی

ن یتواند سبب بهبود احیوانی در کنار منبع گیاهی می

تر است ، زیرا از نظر اسیدهای آمینه متعادلشودصفت 

در سطح باالتر از  کج، مصرف خورایبراساس نتا [.22]

سات یاهش داشت )مقاکل به یدرصد پودر جوجه تما 12

مرغ در اهش وزن تخمکدار شد(، لذا یمتعامد نوع دوم معن

پودر جوجه  یدرصد 12درصد نسبت به سطح  16ر مایت

 شاید در پاسخ به مقدارخوراک مصرفی باشد. 

های تولیدی با مرغدر گزارشی میانگین وزن تخم

کشی جوجه مصرف هشت درصد پودر ضایعات جوجه

کشی جوجه درصد پودر ضایعات جوجه 16و  گذار تخم

دار عنیاز گروه شاهد بود، البته این کاهش م تر کمگوشتی 

کشی پودر ضایعات جوجه یگری[. در پژوهشی د21نبود ]

 75، 50، 25جایگزین پودر ماهی جیره با نسبت صفر، 

درصد شد. نتایج نشان داد که پودر ضایعات  100و
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درصد، سبب افزایش  100 کشی درسطح جایگزینیجوجه

در  یکشات جوجهمؤسس عاتیضا. [17عملکرد شد ]

 نیاز مقدار پروتئ یو پودر ماه ایبا کنجاله سو سهیمقا

ن یا نیکه پروتئ یطورباشد. بهیبرخوردار م یمناسب

 ییهضم باال تیقابل و یکیولوژیارزش ب یدارا عاتیضا

مغایر با  [.6]باشد یم رخوردارب یمطلوب تیفیاز ک است و

نتایج ما، در گزارشی دیگر استفاده از پودر ضایعات 

هشت درصد وزن کشی بدون پوسته در سطح جوجه

ن بهبود به افزایش مصرف یمرغ را افزایش داد و اتخم

 .[9خوراک ارتباط داده شد ]
 

 
 گذار های تخممرغ در مرغ . اثر استفاده از  پودر جوجه در جیره بر وزن تخم4جدول 

 )گرم/روز/مرغ( مرغمیانگین وزن تخم های آزمایشی گروه

 جوجه )درصد جیره(پودر  سطح
 اول دوره

 هفته( 50 -53)
 دوم دوره

 هفته( 54 -57)
 سوم دوره

 هفته( 58 -61)
 دوره کل

 هفته( 61-50)
 ab75/60 34/63 ab41/63 45/62ab صفر )شاهد(

 a74/61 86/63 a81/64 49/63a چهار

 ab48/60 84/61 b17/62 46/61b هشت

12 a88/61 80/62 ab02/64 89/62ab 

16 b02/59 86/61 ab67/62 19/61b 

SEM 632/0 728/0 602/0 567/0 

P-Values 030/0 239/0 041/0 049/0 
     مقایسات متعامد

 087/0 395/0 080/0 099/0 درجه یک
 333/0 511/0 098/0 039/0 دو درجه

SEM:ها میانگین استاندارد خطای. 
:a-b است  دار یهر ستون با حروف  نامشابه معن در ارقام تفاوت(05/0>P.) 

 
 

 گذار های تخمدر مرغ مرغ . اثر استفاده از  پودر جوجه در جیره بر توده تخم5جدول 

 )گرم/ روز/ مرغ( مرغ تولیدیتوده تخم های آزمایشی گروه

 جوجه )درصد جیره(پودر  سطح
 اول دوره

 هفته( 50 -53)
 دوم دوره

 هفته( 54 -57)
 سوم دوره

 هفته( 58 -61)
 دوره کل

 هفته( 61-50)
 23/52 38/51 48/52 83/52 صفر )شاهد(

 54/55 14/57 74/55 75/53 چهار
 91/52 10/52 82/52 80/53 هشت

12 05/54 36/55 38/56 20/55 
16 93/48 95/53 46/53 10/52 

SEM 370/1 889/1 085/2 414/1 

P-Values 080/0 667/0 237/0 283/0 
     مقایسات متعامد

 876/0 381/0 638/0 124/0 درجه یک
 098/0 146/0 546/0 045/0 دو درجه
SEM:ها میانگین استاندارد خطای. 
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های زمانی جایگزینی سطوح مختلف پودر در اکثر بازه

مرغ تولیدی نداشت جوجه در جیره تأثیری بر توده تخم

مقایسات متعامد نیز نشان داد که با افزایش (. 5)جدول 

مرغ تولیدی در دوره اول از روندی پودر جوجه، توده تخم

بهبود عملکرد پرندگان با استفاده  کند.درجه دو پیروی می

بودن  دلیل قابلیت در دسترسکشی بهاز ضایعات جوجه

تر مواد مغذی مانند انرژی و پروتئین قابل توجیه است  بیش

های درگزارشی نشان داده شد که استفاده از سطح [.9]

 12کشی )چهار، هشت و جوجه مختلف پودر ضایعات

مرغ تولیدی ندارد گونه تأثیر منفی برتوده تخم درصد( هیچ

نشان داده شده است  در پژوهشی دیگریچنین  [. هم13]

کشی تا سطح نه درصد بر  که استفاده از ضایعات جوجه

گذار هیچ تأثیری  های تخممرغ تولیدی بلدرچینتوده تخم

دارای  کشی پودر ضایعات جوجه که با توجه به این ندارد.

الگوی مناسب و متعادل مواد مغذی از جمله اسیدهای 

 و کلسیم دبودن زیا آمینه، اسیدهای چرب و در دسترس

 [.19توان توجیه کرد ]است، عدم تأثیر منفی را می فسفر

 16نتایج، استفاده از پودر جوجه تا سطح  براساس

. (6)جدول نامطلوبی بر ضریب تبدیل نداشت  تأثیردرصد 

ز نشان داد که افزایش پودر جوجه بر یمقایسات متعامد ن

ه کگزارش شده است ندارد.  تأثیریضریب تبدیل خوراک 

کشی در جیره مرغان استفاده از پودر ضایعات جوجه

 تأثیرتا سطح نه درصد  گذار تخمو بلدرچین  گذار تخم

گزارش دیگری  در [.18منفی بر ضریب تبدیل ندارد ]

درصد پودر  10ه استفاده از سطح کنشان داده شد 

، ضریب گذار تخمدر جیره مرغ  کشی جوجهضایعات 

جیره حاوی پنج درصد تبدیل خوراک را در مقایسه با 

بهبود داد، علت این بهبود را  کشی جوجهپودر ضایعات 

آن بر  تأثیرهای آزمایشی و افزایش مقدار چربی در جیره

کشی پودر ضایعات جوجه. [3مصرف خوراک دانستند ]

دارای پروتئین با ارزش بیولوژیکی باالو قابلیت هضم 

ه پودر کگزارش شده است  چنین هممطلوبی است، 

کشی با میزان چربی خام باال سبب کاهش ضایعات جوجه

شود که این عمل به افزایش یسرعت عبور مواد مغذی م

ه البته در ک[، 9شود ]یقابلیت هضم موادمغذی منجر م

 .نشدمشاهده  ین اثریش حاضر چنیآزما

 
 گذار های تخمبر ضریب تبدیل خوراک در مرغ . اثر استفاده از  پودر جوجه در جیره6جدول 

 ضریب تبدیل خوراک های آزمایشی گروه

 جوجه )درصد جیره(پودر  سطح
 اول دوره

 هفته( 50 -53)
 دوم دوره

 هفته( 54 -57)
 سوم دوره

 هفته( 58 -61)
 دوره کل

 هفته( 61-50)

 116/2 344/2 094/2 923/1 صفر )شاهد(
 032/2 132/2 045/2 921/1 چهار
 076/2 247/2 110/2 892/1 هشت

12 905/1 066/2 124/2 030/2 
16 988/1 024/2 122/2 044/2 

SEM 039/0 058/0 086/0 046/0 

P-Values 504/0 832/0 299/0 648/0 
     مقایسات متعامد

 238/0 057/0 493/0 288/0 درجه یک
 466/0 407/0 640/0 157/0 دو درجه
SEM:ها میانگین استاندارد خطای.
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کل دوره، در ( در 7شاخص رنگ زرده )جدول 

درصد پودر جوجه نسبت به تیمارهای  16و  12تیمارهای 

شاهد و چهار درصد پودر جوجه، رنگ زرده بهبود نشان 

مقایسات متعامد نیز نشان داد که با افزایش  .(P<05/0)داد 

. ابدییش میخطی افزا صورت بهپودر جوجه، رنگ زرده  

اقالم خوراکی مورد  تأثیرمرغ اغلب تحترنگ زرده تخم

مرغ است های جیره به زرده تخماستفاده و انتقال کارتنوئید

رسد با توجه به استفاده از پودر یونجه یم نظر به [.12]

پودر جوجه، رنگ زرده ناشی  یحاو یهارهیدر ج تر بیش

باشد. موافق با نتایج حاضر،  کیاز این ماده خورا

گزارش کردند در زمان استفاده از پودر  گران پژوهش

درصد، رنگ زرده بهبود  10تا سطح  کشی جوجهضایعات 

بهبود رنگ زرده را به میزان  گران پژوهشند. این کیپیدا م

چربی موجود در پودر ضایعات ارتباط داده بودند  تر بیش

پودر ضایعات  تأثیرز عدم ین گران پژوهش[. برخی 3]

 [.13اند ]ردهککشی بر رنگ زرده را گزارش جوجه

های آزمایشی از نظر میزان ضخامت پوسته بین تیمار

مقایسات  (.7داری مشاهده نشد )جدول تفاوت معنی

یش پودر جوجه روی ضخامت متعامد نیز نشان داد که افزا

مرغ از قسمت اعظم پوسته تخمی ندارد. تأثیرپوسته 

بر  مؤثرای عوامل تغذیه کربنات کلسیم تشکیل شده است.

 هستند. D3کیفیت پوسته شامل کلسیم، فسفر و ویتامین 

 افزایش سبب کشیجوجه ضایعات پودر از استفاده

ن ماده یا در کلسیم  باالی میزان دلیلبه کلسیم افتیدر

ی بیان شد که افزودن در پژوهش[. 21] باشدیم کیخورا

درصد در  16در سطح هشت تا  کشی جوجهضایعات 

باعث بهبود کیفیت پوسته شد و  گذار تخمجیره مرغان 

 [.1مضری بر سالمت پرنده نداشت ] تأثیرگونه هیچ

، در پژوهشدر موافقت با نتایج حاصل از این 

مقدار کلسیم موجود در پوسته پژوهشی نشان داده شد 

کشی پودر ضایعات جوجه استفاده از تأثیرمرغ تحت تخم

 [.14قرار نگرفت ]

 

. اثر استفاده از  پودر جوجه در جیره بر شاخص رنگ زرده، ضخامت و مقاومت پوسته و هزینه خوراک برای تولید یک  7جدول

 گذار در کل دوره های تخمرغمرغ در م کیلو تخم
 پودر جوجه سطح

 )درصد جیره(

 شاخص

 رنگ زرده

 ضخامت پوسته

 متر()میلی

 مقاومت پوسته

 متر مربع()نیوتن/ سانتی

 هزینه خوراک برای تولید

 مرغ )ریال( یک کیلو تخم

811/7 صفر )شاهد( b 354/0  80/36 b 52184a 

878/7 چهار b 360/0  91/37 ab 47140b 

144/8 هشت ab 366/0  24/37 ab 45246bc 

12 444/8 a 370/0  31/37 ab 41826cd 

16 456/8 a 363/0  53/38 a 40036d 

SEM 101/0 007/0 353/0 053/1 

P-Values 0001/0> 579/0022/00001/0

     مقایسات متعامد

  008/0 218/0 001/0 درجه یک

  407/0 276/0 856/0 دو درجه

SEM :ها میانگین استاندارد خطای. 

:a-b است  دار یهر ستون با حروف نامشابه معن در ارقام تفاوت(05/0>P.) 
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کشی جوجه ضایعات با تغذیه شده گزارش چنین هم

 بر اما شد کلسیم جذب بهبود سبب درصد 12تا سطح 

اگرچه در پژوهش  [.13]نداشت  یتأثیر پوسته وزن

پودر ضایعات  درصد 10ه سطح کشد  نشان داده یگرید

داری سبب کاهش ضخامت طور معنیبه کشی جوجه

  [.3پوسته، نسبت به سطوح شاهد و پنج درصد شد ]

مرغ در کل دوره آزمایش، در  مقاومت پوسته تخم

درصد پودر جوجه تغدیه کرده  16پرندگانی که از سطح 

(، اما این صفت 7تر از گروه شاهد بود )جدول  بودند، بیش

دار درصد نسبت به گروه شاهد، معنی 16فقط برای سطح 

مقایسات متعامد نیز نشان داد که با افزایش  .(P<05/0)شد 

طور خطی افزایش پیدا پودر جوجه، مقاومت پوسته به

درصد بهترین سطح  16کند. براساس نتایج، سطح  می

تأثیر مثبت باشد.  شده در خصوص این پارامتر می استفاده

علت کیفیت باالتر مواد معدنی نظیر  تواند بهپودر جوجه می

دار( در کلسیم و فسفر آن باشد که سبب بهبود )غیرمعنی

ضخامت پوسته نیز شده است. مخالف با نتایج حاضر، 

کشی در گران با استفاده از پودر ضایعات جوجه پژوهش

اظ داری را از لحدرصد، تفاوت معنی 16سطوح هشت و 

 [.21مقاومت پوسته گزارش نکردند ]

ل دوره، با افزایش جایگزینی که در کنتایج نشان داد 

پودر جوجه در جیره پایه، هزینه خوراک برای تولید هر 

ابد ییکاهش م یداریمعن طور بهمرغ تولیدی  کیلوگرم تخم

(05/0>P،  لذا با افزایش درصد جایگزینی، نه 7جدول .)

شده خوراک  افت، بلکه هزینه تمامتنها عملکرد کاهش نی

 افت. یز کاهش یمرغ ن برای تولید هر کیلوگرم تخم

استفاده از پودر جوجه تا سطح  نتایج حاصل، براساس

د مرغ یتول یفکیو  یمکی بر صفات تأثیردرصد جیره،  12

 گذار تخمتوان از آن در جیره مرغ ندارد و می گذار تخم

 استفاده کرد. 

 

تشکروقدردانی

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

خاطر حمایت مالی و از مدیریت محترم شرکت مرغک  به

مشهد به پاس همکاری صمیمانه در انجام این پژوهش، 

 گردد.تشکر و قدردانی می

 

تعارضمنافع

.گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود نداردهیچ

 

منابعمورداستفاده
1. Abiola SS, Radebe NE, Westhuizen CVD and 

Umesiobi DO (2012) Whole hatchery waste 

meal as alternative protein and calcium sources 

in broiler diet. Poultry Science, 61: 229-234. 

2. Akkilic M (1977) Poultry by-product meal as a 

substitute for fish meal diets for broiler chickens. 

Ankara Universitesi Verterinor Dergisi, 24: 1-27. 

3. Al-Harthi MA, El-Deek AA, El-Din MS and 

Alabdeen AA (2010) A nutritional evaluation 

of hatchery by-product in the diets for laying 

hens. Poultry Science, 30: 339-351.  

4. Anderson KE, Tharrington JB, Curtis PA and 

Jones FT (2004) Shell characteristics of eggs 

from historic strains of single comb white 

leghorn chickens and the relationship of egg 

shape to shell strength. International Journal of 

Poultry Science, 3(1): 17-19. 

5. Aydin R, Karaman M, Cicek T and Yardibi H 

(2008) Black cumin (Nigella sativa) 

supplementation in to the diet of the laying hen 

positively influences egg yield parameters, 

shell quality and decreases egg cholesterol. 

Poultry Science, 87: 2590-2596. 

6. Glatz P, Miao Z and Rodda B (2011) A 

Review: handling and treatment of poultry 

hatchery waste. Sustainability, 3: 216-237. 

7. Hamm D and Whitehead WK (1982) Holding 

techniques for hatchery wastes. Poultry Science, 

61: 1025-1028. 

8. Hendrix Genetics Company (2020) Nutrition 

Management Guid. Version L7121-2. The 

Netherlands. 

9. Indreswari R and Ratriyanto A (2018) The 

effect of hatchery waste meal in ration on 

nutrient retention and performances of laying 

quails. Journal of the Indonesian Tropical 

Animal Agriculture, 43(2): 131-139. 
 

 

 



 گذار تخم هایمرغ هیتغذ در جوجه پودر از استفاده امکان یبررس

 

 1400 پاییز  3شماره   23دوره 

469

 

10. Jansen WM (1989) Europium Tables of 

Energy Values for Poultry Feedstuffs. 3rd ed. 

Beekbergen, Netherlands. 

11. Khan SH and Bhatti BM (2002) Effect of 

feeding cooked hatchery waste on the 

performance of broilers. Pakistan Veterinary 

Journal, 22(1): 27-30. 

12. Leeson S and Summers JD (2005) Commercial 

Poultry Nutrition (3rd ed.), University Books, 

Ontario, Canada. 

13. Mahmud A, Jabbar  MA, Sahota AW, Hayat Z 

and Khan MZU (2015) Effect of feeding 

hatchery waste meal processed by different 

techniques on egg quality and production 

performance of laying hens. Pakistan Journal 

of Zoology, 47(4): 1059-1066. 

14. Miller BF (1984) Extruding hatchery waste. 

Poultry Science, 63: 1284-1286. 

15. North MO and Bell DD (1990) Commercial 

Chicken Production Manual. (4th ed.). AVI 

Publishing Company, Inc., Westport, CT. 

16. Odunsi AA, Akinwumi AO and Falana OI 

(2013) Replacement value of hatchery waste 

meal for fish meal in the diet of laying Japanese 

quail (Coturnix coturnix japonica). International 

Food Research Journal, 20: 3107-3110. 

17. Rasool S, Rehan M, Haq A and Alam MZ 

(1999) Preparation and nutritional evaluation 

of hatchery waste meal for broilers. Asian-

Australasian Journal of Animal Sciences, 

12(4): 554-557. 

18. Sathishkumar A and Prabakaran R (2008) 

Recycling of Japanes quail hatchery waste on 

egg production performance of quail breeders. 

Tamilnadu Journal Veterinary and Animal 

Science, 4(4): 123-128. 

19. Shahriar HA, Nazer, A, Doolgarisharaf, J and 

Monirifar H (2008) Effects of dietary different 

levels of hatchery wastes in broiler. Journal of 

Animal and Veterinary Advances, 7(1): 100-105. 

20. Tadtiyanat C, Lyons JJ and Vandepopuliere 

JM (1993) Extrusion processing used to 

convert dead poultry, feathers, eggshells, 

hatchery waste and mechanically deboned 

residue into feedstuffs for poultry. Poultry 

Science, 72(8): 1515-1527. 

21. Vandepopuliere JM, Kanungo HK, Walton HV 

and Cotterill OJ (1977) Broiler and egg type 

chick hatchery by-product meal evaluated as 

laying hen feedstuff. Poultry Science, 56: 

1140-1144.  

22. Zareia A (2010) Artemia meal, a newer animal 

protein source for poultry. Indian Journal of 

Animal Research, 44(4): 235-240. 

 


