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چکیده
 قطعه مرغ تخمگذار سویه بونز در200  در تغذیه مرغهای تخمگذار آزمایشی با استفاده از،بهمنظور بررسی امکان استفاده از پودر جوجه خروسهای نژاد لگهورن
 تیمارهای آزمایشی عبارت. پنج تکرار و هشت مرغ در هر تکرار انجام شد، روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار28  طی سه دوره، هفتگی50 سن
4  تغذیه مرغها با سطح، نتایج آزمایش نشان داد در کل دوره پرورش. درصد پودر جوجه16  و12 ، هشت، چهار،)بودند از جیرههای حاوی سطوح صفر (شاهد
16  به12  با افزایش سطح پودر جوجه در جیره از.)P>0/05(  درصد شد16 درصد پودر جوجه سبب افزایش وزن تخممرغ در مقایسه با سطوح هشت و
 تیمارهای آزمایشی اثری بر میانگین ضریب.)P>0/05(  هفته و کل دوره بهطور معنیداری کاهش یافت53  تا50  مصرف خوراک در بازههای زمانی،درصد
 درصد پودر جوجه در16  و12  باالترین شاخص رنگ زرده با تغذیه. توده تخممرغ و میزان ضخامت پوسته تخممرغ نداشتند، تولید تخممرغ،تبدیل خوراک
 درصد پودر جوجه سبب افزایش مقاومت پوسته در مقایسه با گروه شاهد16  مصرف.)P>0/05( مقایسه با تیمار شاهد و چهار درصد پودر جوجه مشاهده شد
 هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی کاهش یافت، درصد12  با افزایش جایگزینی پودر جوجه در جیره پایه تا سطح.)P>0/05( شد

. درصد در تغذیه مرغ های تخمگذار استفاده کرد12  می توان از پودر جوجه تا سطح، براساس نتایج حاصل.)P>0/05(
. مرغ تخمگذار، کیفیت تخممرغ، ضخامت پوسته، تولید تخممرغ، پودر جوجه:کلیدواژهها
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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 

بهبود میبخشد ،ولی سطح  12درصد آن در جیره سبب

رشد فزاینده صنعت طیور و نیاز مبرم این صنعت به مواد

کاهش تولید تخممرغ میشود [ .]13اما در گزارش دیگری

خوراکی سبب شده است که نیاز به تهیه منابع خوراکی

که سطوح هشت و  16درصد ضایعات جوجهکشی در

بهویژه کنجاله سویا و ذرت افزایش یابد .کنجاله سویا

مرغ تخمگذار موردمطالعه قرار گرفت ،نشان داده شد که

رایجترین منبع تأمین پروتئین در جیره طیور است ،اما

مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در سطح 16

متأسفانه بخش عمده آن از طریق واردات تأمین میشود.

درصد بهبود یافت [ .]21در مطالعه دیگری نیز نشان داده

لذا هرگونه اختالل در واردات این محصول صدمات

شده است که جایگزینکردن ضایعات جوجهکشی با

زیادی را به صنعت طیور وارد میکند .بنابراین یکی از

کنجاله سویا در سطح هشت درصد تأثیر نامطلوبی بر

راهکارها برای کاهش وابستگی به واردات ،میتواند

عملکرد مرغ تخمگذار ندارد [.]13

جایگزینکردن حداقل بخشی از آن با منابع خوراکی

در مورد پودر جوجه مطالعات بسیار کمی در دسترس

غیرمعمول ،نظیر انواع ضایعات جوجهکشی ،باشد که

است و در اکثر آزمایشها پودر کل ضایعات جوجهکشی

عالوه بر قیمت مناسب ،از ارزش تغذیهای مطلوبی نیز

موردمطالعه قرار گرفتهاند .لذا هدف از این پژوهش،

برخوردار هستند [.]2

بررسی امکان استفاده از پودر جوجه خروسهای یک

مدیریت پسماند مؤسسات جوجهکشی ازمسائل جدی

روزه لگهورن در تغذیه مرغ تخمگذار و مطالعه تأثیر آن بر

پیش روی صنعت جوجهکشی محسوب میشود [.]14

عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی تخممرغ و همچنین

ضایعات جوجهکشی پس از جمعآوری پخته ،خشک و

هزینه تولید بود.

آسیاب میشوند [ .]6این ترکیبات شامل تخممرغهای بدون
نطفه و نابارور ،جوجههای مرده ،پوستههای تخممرغ،

موادوروشها


تخممرغهای تفریخنشده ،جوجههای درجه پایینی که

این پژوهش در زمستان سال  1398در ایستگاه تحقیقات

فروش نرفتهاند و جوجه خروسهای نژادهای تخمگذار

علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد .در این

میباشد [ .]16این ضایعات حاوی تقریباً  42درصد پروتئین

طرح از  200قطعه مرغ تخمگذار ،سویه بونز با سن 50

خام 23 ،درصد عصاره اتری ،یک درصد فیبر خام18 ،

هفته و میانگین وزن  1680گرم در قالب طرح کامالً

درصد خاکستر و  11درصد کلسیم میباشند [ .]1محتوای

تصادفی مشتمل بر پنج تیمار ،پنج تکرار و هشت پرنده

کلسیم آنها به مقدار پوسته و درصد جوجهکشی بستگی

در هر تکرار بهمدت  12هفته استفاده شد .تیمارهای

دارد .بهنظر میرسد ضایعات مؤسسات جوجهکشی در

آزمایشی عبارت بودند از جیرههای حاوی سطوح صفر

مقایسه با کنجاله سویا و پودر ماهی از پروتئین مناسبی به

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

لحاظ کمی و کیفی ،برخوردار باشند [.]7

جوجه از شرکت مرغک استان خراسان تهیه گردید.

مطالعات کمی در مورد استفاده از ضایعات

محصول موردنظر فقط شامل پودر جوجه بود و سایر

جوجهکشی در تغذیه طیور انجام شده است .گزارش شده

ضایعات جوجهکشی نظیر پوسته تخممرغ در آن استفاده

است که استفاده از چهار درصد ضایعات جوجهکشی در

نشده بود .در کل دوره آزمایشی از  16ساعت روشنایی و

تغذیه مرغهای تخمگذار ،صفات کمی و کیفی تخممرغ را

هشت ساعت تاریکی استفاده شد .مصرف دان بهصورت
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آزاد بود و جیرهها دارای انرژی و پروتئین یکسان بودند.

شد .فشار تا زمان مشاهده اولین شکستگی روی پوسته

ترکیب جیرههای آزمایشی نیز براساس احتیاجات تغذیهای

(شروع شکستگی) اعمال شد و سپس بهصورت دستی

تنظیم شد (جدول  .)1در

قطع شد .از تفاضل عددی دو مقدار نیروی شروع فشار بر

جیرهنویسی ،برای برآورد میزان اسیدهای آمینه پودر

تخممرغ و شروع شکستگی پوسته برحسب کیلوگرم بر

جوجه و انرژی قابل متابولیسم آن از منابع مرتبط استفاده

سانتیمترمربع مقدار نیروی الزم برای شکستن پوسته

شد [ 21و  .]10انرژی قابل متابولیسم پودر جوجه با

بهدست آمد [.]4

سویه تجاری بونز []8

مقایسه چشمی رنگها و تطابق آن با نمونههای

استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد [.]10
رابطه )1

MEn= 31.02 CP + 78.87EE

در این رابطه  CPو  EEبهترتیب درصد پروتئین خام

استاندارد رنگ زرده براساس رنگهای استاندارد

Roche

انجام شد که شامل  15ورقه رنگی با طیف رنگی از زرد
کمرنگ تا نارنجی (زرد پررنگ) است .برای تعیین

و چربی خام پودر جوجه میباشند.
محاسبات مربوط به عملکرد تخمگذاری و صفات
فیزیکی تخممرغ برای سه دوره  28روزه انجام شد .وزن و

شاخص رنگ پس از تطابق رنگ زرده با رنگ ورقهها،
عدد مربوط به رنگ ثبت شد [.]15

تعداد تخممرغ تولیدی و همچنین مصرف خوراک،

برای محاسبه اقتصادی ،هزینه خوراک برای تولید یک

ضریب تبدیل ،توده تخممرغ و درصد تولید بهصورت

کیلوگرم تخممرغ برای کل دوره آزمایش محاسبه شد

روزانه اندازهگیری و ثبت شد .تعداد تلفات هر تکرار

(جمع کل هزینه خوراک مصرفشده در هر دوره تقسیم

آزمایش نیز بهصورت روزانه توزین و ثبت شد .در سه

بر مجموع وزن تخممرغ تولیدشده در کل دوره).

روز آخر هر دوره تعداد دو عدد تخممرغ از هر تکرار

دادههای جمعآوریشده در نرمافزار  Excelمرتب و

جمعآوری و برای تعیین صفات کیفی از جمله ضخامت

سپس با استفاده از نرمافزار آماری  )2016( Minitabبا

پوسته ،مقاومت پوسته و تعیین رنگ زرده به آزمایشگاه

رویه  GLMمطابق رابطه ( )2تجزیه و میانگینها بهکمک

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

آزمون توکی در سطح آماری  5درصد مقایسه شدند.

بهمدت  48ساعت در دمای  60درجه سانتیگراد خشک

رابطه )2

که ،Yij ،میانگین مشاهده  jام از تیمار  iام؛ ،µمیانگین

شد .بعد از وزنکشی ،ضخامت بهوسیله میکرومتر ( TUFF

 )VUZG7554677از سه نقطه میانه ،باال و پایین پوسته

Yij = µ + Ti + eij

جامعه؛  ،Tiاثر  iامین تیمار و  ،eijاثر خطای آزمایش است.

تخممرغ (سر پهن ،وسط و سر نازک تخممرغ) اندازهگیری
شد و میانگین بهعنوان ضخامت پوسته تخممرغ منظور شد

نتایجوبحث 

[ .]5برای اندازهگیری مقاومت پوسته از دستگاه

نتیجه تجزیه شیمیایی پودر جوجه نشان داد که مقدار پروتئین

مقاومتسنج ()Zwick/Rocll,Co 91502084, Germany

خام ،چربی خام ،خاکستر ،کلسیم و فسفر آن بهترتیب برابر

استفاده شد .تخممرغ بین دو صفحه صاف بهصورت افقی

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

قرار گرفت و فشار از طریق این صفحات به تخممرغ وارد

انرژی قابل سوختوساز آن  3385کیلوکالری در کیلوگرم

و مقدار نیروی واردشده بهشکل نموداری که دارای نقاط

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

حداکثر و نقطه شروع فشار بر پوسته تخممرغ بود ،ثبت

انرژی قابلتوجهی برخوردار است.
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جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای مورداستفاده در تغذیه مرغهای تخمگذار
اجزای جیره

جیره

چهار درصد

هشت درصد

 12درصد

 16درصد

(درصد)

پایه

پودر جوجه

پودر جوجه

پودر جوجه

پودر جوجه

ذرت

45/40

46/20

47/00

47/38

46/00

جو

3/00

6/00

9/00

12/00

15/00

پودر جوجه

0/00

4/00

8/00

12/00

16/00

کنجاله سویا ( 37/4درصد پروتئین)

34/20

26/72

19/25

11/50

4/30

پودر یونجه

0/98

1/90

2/80

4/20

5/00

روغن گیاهی

4/30

3/40

2/50

1/70

1/50

کربنات کلسیم

9/50

9/50

9/50

9/50

10/50

دی کلسیم فسفات

1/15

0/80

0/45

0/10

0/00

نمک

0/40

0/36

0/33

0/29

0/25

دی ،ال-متیونین

0/24

0/19

0/15

0/12

0/09

ال لیزین هایدروکلراید

0/080

0/050

0/015

0/000

0/000

ال ترئونین

0/050

0/040

0/020

0/007

0/000

0/20

0/34

0/49

0/70

0/86

سنگریزه
مکمل ویتامینی
مکمل معدنی

1

2

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25
0/25

0/25
0/25

0/25
0/25

ترکیب شیمیایی محاسبهشده
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری در کیلوگرم)

2770

2773

2776

2773

2772

پروتئین خام (درصد)

17/40

17/43

17/46

17/46

17/43

چربی خام (درصد)

6/33

6/29

6/24

6/29

6/86

فیبر خام (درصد)

3/80

3/73

3/67

3/69

3/58

الیزین (درصد)

0/860

0/863

0/862

0/874

0/898

متیونین (درصد)

0/479

0/458

0/448

0/446

0/442

متیونین +سیستین (درصد)

0/734

0/734

0/744

0/762

0/777

ترئونین (درصد)

0/624

0/628

0/623

0/623

0/627

فسفر فراهم (درصد)

0/360

0/363

0/365

0/367

0/415

کلسیم (درصد)

3/990

4/008

4/027

4/051

4/504

سدیم(درصد)

0/171

0/171

0/173

0/176

0/175

 )1،2مقادیر ویتامینها و مواد معدنی تأمینشده توسط مکملها در هرکیلوگرم ازجیره غذایی  12:هزارواحد بینالمللی ویتامین  5 ،Aهزار واحد بینالمللی ویتامین
 25 ، D3میلیگرم ویتامین  3/5 ،Eمیلیگرم ویتامین کا 2/2 ،میلیگرم ویتامین  6/6 ،B1میلیگرم ویتامین  35 ،B2میلیگرم ویتامین  20 ،B3میلیگرم ویتامین،B5
 4/5میلیگرم ویتامین 2 ،B6میلیگرم ویتامین  0/023 ،B9میلیگرم ویتامین  0/2 ،B12میلیگرم بیوتین  200 ،میلیگرم کولین کلراید ،منگنز  90میلیگرم ،روی
 90میلیگرم ،آهن  55میلیگرم ،مس  11میلیگرم ،ید  1/7میلیگرم و سلنیوم  0/4میلیگرم.
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میزان مصرف خوراک پرندگانی که سطوح مختلفی از

درخصوص ضایعات جوجهکشی فاقد پوسته بیان شد

پودر جوجه را دریافت کرده بودند ،تفاوتی با گروه شاهد

هنگام استفاده از ضایعات جوجهکشی فاقد پوسته میزان

نداشت (جدول  ،)2اما با افزایش سطح پودر جوجه به 16

انرژی خام بهشکل معنیداری افزایش پیدا میکند که

درصد ،مصرف خوراک در بازههای زمانی  50تا  53هفته

میتواند باعث کاهش مصرف خوراک شود [.]11

و کل دوره کمتر از پرندگانی بود که با جیره حاوی 12

درحالیکه در گزارش دیگری استفاده از پودر ضایعات

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

جوجهکشی در سطوح چهار و هشت درصد ،سبب

متعامد نیز نشان داد که با افزایش پودر جوجه ،مصرف

افزایش معنیدار مصرف خوراک نسبت به گروه شاهد

خوراک در دوره اول از الگوی درجه دو پیروی میکند.

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

دلیل کاهش مصرف خوراک در سطح  16درصد (نسبت

ارزش بیولوژیکی باال و تعادل خوب اسیدآمینه در پودر

به گروه  12درصد) مشخص نیست ،ولی احتماالً سطح

ضایعات جوجهکشی عنوان نمودند [.]9

باالتر پودر یونجه و جو در این جیرهها دلیل کاهش

در اکثر بازههای زمانی استفاده از سطوح مختلف پودر

مصرف خوراک باشد .همسو با این نتایج ،گزارش شده

جوجه تأثیری بر درصد تولید تخممرغ نداشت (جدول.)3

است مصرف خوراک در پرندگان تغذیهشده با جیره

مقایسات متعامد نیز معنیدار نشد .در گزارش دیگری نیز

حاوی  16درصد پودر ضایعات جوجهکشی کاهش

افزودن ضایعات جوجهکشی تا سطح  10درصد ،تأثیرمنفی

مییابد [ .]21با توجه به گزارشهای پژوهشگران

بر تولید تخممرغ نداشته است [.]20

جدول  .2اثر استفاده از پودر جوجه در جیره بر مصرف خوراک در مرغهای تخمگذار
مصرف خوراک (گرم /روز /مرغ)

گروههای آزمایشی
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

کل دوره

( 50 -53هفته)

( 54 -57هفته)

( 58 -61هفته)

( 50-61هفته)

صفر (شاهد)

101/33ab

109/3

119/5

110/0ab

چهار

a

سطح پودر جوجه (درصد جیره)

102/84

113/2

114/2

ab

هشت

101/72ab

110/9

116/8

109/7ab

12

a

110/0

102/72

115/3

118/6

a

16

97/06b

109/0

113/1

106/4b

SEM

1/314

1/890

2/628

1/022

P-Values

0/033

0/126

0/379

0/012

112/2

مقایسات متعامد
درجه یک

0/068

0/78

0/33

0/165

درجه دو

0/033

0/065

0/99

0/052

 :SEMخطای استاندارد

میانگینها.

 :a-bتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P>0/05
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جدول  .3اثر استفاده از پودر جوجه در جیره بر درصد تولید تخممرغ در مرغهای تخمگذار
درصد تولید

گروههای آزمایشی
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

کل دوره

( 50 -53هفته)

( 54 -57هفته)

( 58 -61هفته)

( 50-61هفته)

صفر (شاهد)

86/96

82/77

82/55

83/56

چهار

87/05

87/23

88/12

87/46

هشت

89/02

85/44

83/80

86/10

12

87/32

88/10

87/97

87/71

16

82/86

87/23

85/35

85/15

SEM

2/018

2/607

2/899

1/839

P-Values

0/314

0/623

0/394

0/500

سطح پودر جوجه (درصد جیره)

مقایسات متعامد
درجه یک

0/269

0/188

0/202

0/484

درجه دو

0/140

0/473

0/176

0/097

:SEMخطای استاندارد

میانگینها.

برخالف آزمایشهای فوق ،در یک پژوهش استفاده از

به تیمارهای هشت و  16درصد پودر جوجه شد

سطوح چهار و هشت درصد پودر ضایعات جوجهکشی

( )P>0/05مقایسات متعامد هم نشان داد که با افزایش

بدون پوسته ،تولید تخممرغ را افزایش داد .در این پژوهش،

پودر جوجه در دوره اول ،میانگین وزن تخممرغ بهصورت

دلیل اصلی افزایش تولید را در افزایش دریافت انرژی و

درجه دو معنیدار شد .استفاده از یک منبع پروتئین

پروتئین با قابلیت هضم مناسب و تعادل خوب اسید آمینه

حیوانی در کنار منبع گیاهی میتواند سبب بهبود این

دانستد که از طریق جیره حاوی ضایعات جوجهکشی

صفت شود ،زیرا از نظر اسیدهای آمینه متعادلتر است

بهدست میآید [ .]9همچنین گزارش شده است که در اثر

[ .]22براساس نتایج ،مصرف خوراک در سطح باالتر از

مصرف پودر ضایعات جوجهکشی مواد مغذی بیشتری در

 12درصد پودر جوجه تمایل به کاهش داشت (مقایسات

دسترس پرنده قرار میگیرند که منجر به افزایش رشد و

متعامد نوع دوم معنیدار شد) ،لذا کاهش وزن تخممرغ در

آزادشدن فولیکول و در نتیجه بهبود تولید تخممرغ میشود

تیمار  16درصد نسبت به سطح  12درصدی پودر جوجه

[ .]9البته در مطالعه حاضر ،چنانکه ذکر شد ،بهبودی در

شاید در پاسخ به مقدارخوراک مصرفی باشد.

این صفت مشاهده نشد که شاید به دلیل تأمین مواد مغذی
کافی برای مرغها در تمام جیرهها باشد.

در گزارشی میانگین وزن تخممرغهای تولیدی با
مصرف هشت درصد پودر ضایعات جوجهکشی جوجه

در هیچ یک از بازههای زمانی اختالف معنیداری در

تخمگذار و  16درصد پودر ضایعات جوجهکشی جوجه

وزن تخممرغ بین تیمارهای مختلف با گروه شاهد

گوشتی کمتر از گروه شاهد بود ،البته این کاهش معنیدار

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

نبود [ .]21در پژوهشی دیگری پودر ضایعات جوجهکشی

تیمار تغذیهشده با چهار درصد پودر جوجه بهطور

جایگزین پودر ماهی جیره با نسبت صفر75 ،50 ،25 ،

معنیداری سبب بهبود وزن تخممرغهای تولیدی نسبت

و 100درصد شد .نتایج نشان داد که پودر ضایعات
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جوجهکشی درسطح جایگزینی  100درصد ،سبب افزایش

است و از کیفیت مطلوبی برخوردار میباشد [ .]6مغایر با

عملکرد شد [ .]17ضایعات مؤسسات جوجهکشی در

نتایج ما ،در گزارشی دیگر استفاده از پودر ضایعات

مقایسه با کنجاله سویا و پودر ماهی از مقدار پروتئین

جوجهکشی بدون پوسته در سطح هشت درصد وزن

مناسبی برخوردار میباشد .بهطوریکه پروتئین این

تخممرغ را افزایش داد و این بهبود به افزایش مصرف

ضایعات دارای ارزش بیولوژیکی و قابلیت هضم باالیی

خوراک ارتباط داده شد [.]9

جدول  .4اثر استفاده از پودر جوجه در جیره بر وزن تخممرغ در مرغهای تخمگذار
میانگین وزن تخممرغ (گرم/روز/مرغ)

گروههای آزمایشی
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

کل دوره

( 50 -53هفته)

( 54 -57هفته)

( 58 -61هفته)

( 50-61هفته)

60/75ab

63/34

63/41ab

ab

62/45

چهار

a

63/86

a

63/49

a

هشت

ab

سطح پودر جوجه (درصد جیره)
صفر (شاهد)

61/74

64/81

60/48

61/84

b

12

61/88a

62/80

64/02ab

ab

62/89

16

b

59/02

61/86

ab

62/67

b

61/19

SEM

0/632

0/728

0/602

0/567

P-Values

0/030

0/239

0/041

0/049

62/17

b

61/46

مقایسات متعامد
درجه یک
درجه دو
:SEMخطای استاندارد

0/099

0/080

0/395

0/087

0/039

0/098

0/511

0/333

میانگینها.

 :a-bتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P>0/05

جدول  .5اثر استفاده از پودر جوجه در جیره بر توده تخممرغ در مرغهای تخمگذار
توده تخممرغ تولیدی (گرم /روز /مرغ)

گروههای آزمایشی
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

کل دوره

( 50 -53هفته)

( 54 -57هفته)

( 58 -61هفته)

( 50-61هفته)

صفر (شاهد)

52/83

52/48

51/38

52/23

چهار

53/75

55/74

57/14

55/54

هشت

53/80

52/82

52/10

52/91

12

54/05

55/36

56/38

55/20

16

48/93

53/95

53/46

52/10

SEM

1/370

1/889

2/085

1/414

0/080

0/667

0/237

0/283

سطح پودر جوجه (درصد جیره)

P-Values

مقایسات متعامد
درجه یک

0/124

0/638

0/381

0/876

درجه دو

0/045

0/546

0/146

0/098

:SEMخطای استاندارد

میانگینها.
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در اکثر بازههای زمانی جایگزینی سطوح مختلف پودر

درصد تأثیر نامطلوبی بر ضریب تبدیل نداشت (جدول .)6

جوجه در جیره تأثیری بر توده تخممرغ تولیدی نداشت

مقایسات متعامد نیز نشان داد که افزایش پودر جوجه بر

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

ضریب تبدیل خوراک تأثیری ندارد .گزارش شده است که

پودر جوجه ،توده تخممرغ تولیدی در دوره اول از روندی

استفاده از پودر ضایعات جوجهکشی در جیره مرغان

درجه دو پیروی میکند .بهبود عملکرد پرندگان با استفاده

تخمگذار و بلدرچین تخمگذار تا سطح نه درصد تأثیر

از ضایعات جوجهکشی بهدلیل قابلیت در دسترسبودن

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

بیشتر مواد مغذی مانند انرژی و پروتئین قابل توجیه است

نشان داده شد که استفاده از سطح  10درصد پودر

[ .]9درگزارشی نشان داده شد که استفاده از سطحهای

ضایعات جوجهکشی در جیره مرغ تخمگذار ،ضریب

مختلف پودر ضایعات جوجهکشی (چهار ،هشت و 12

تبدیل خوراک را در مقایسه با جیره حاوی پنج درصد

درصد) هیچگونه تأثیر منفی برتوده تخممرغ تولیدی ندارد

پودر ضایعات جوجهکشی بهبود داد ،علت این بهبود را

[ .]13همچنین در پژوهشی دیگری نشان داده شده است

افزایش مقدار چربی در جیرههای آزمایشی و تأثیر آن بر

که استفاده از ضایعات جوجهکشی تا سطح نه درصد بر

مصرف خوراک دانستند [ .]3پودر ضایعات جوجهکشی

توده تخممرغ تولیدی بلدرچینهای تخمگذار هیچ تأثیری

دارای پروتئین با ارزش بیولوژیکی باالو قابلیت هضم

ندارد .با توجه به اینکه پودر ضایعات جوجهکشی دارای

مطلوبی است ،همچنین گزارش شده است که پودر

الگوی مناسب و متعادل مواد مغذی از جمله اسیدهای

ضایعات جوجهکشی با میزان چربی خام باال سبب کاهش

آمینه ،اسیدهای چرب و در دسترسبودن زیاد کلسیم و

سرعت عبور مواد مغذی میشود که این عمل به افزایش

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

قابلیت هضم موادمغذی منجر میشود [ ،]9که البته در

براساس نتایج ،استفاده از پودر جوجه تا سطح 16

آزمایش حاضر چنین اثری مشاهده نشد.

جدول  .6اثر استفاده از پودر جوجه در جیره بر ضریب تبدیل خوراک در مرغهای تخمگذار
ضریب تبدیل خوراک

گروههای آزمایشی
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

کل دوره

( 50 -53هفته)

( 54 -57هفته)

( 58 -61هفته)

( 50-61هفته)

صفر (شاهد)

1/923

2/094

2/344

2/116

چهار

1/921

2/045

2/132

2/032

هشت

1/892

2/110

2/247

2/076

12

1/905

2/066

2/124

2/030

16

1/988

2/024

2/122

2/044

SEM

0/039

0/058

0/086

0/046

0/504

0/832

0/299

0/648

سطح پودر جوجه (درصد جیره)

P-Values

مقایسات متعامد
درجه یک

0/288

0/493

0/057

0/238

درجه دو

0/157

0/640

0/407

0/466

:SEMخطای استاندارد میانگینها .
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شاخص رنگ زرده (جدول  )7در کل دوره ،در

از نظر میزان ضخامت پوسته بین تیمارهای آزمایشی

تیمارهای  12و  16درصد پودر جوجه نسبت به تیمارهای

تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)7مقایسات

شاهد و چهار درصد پودر جوجه ،رنگ زرده بهبود نشان

متعامد نیز نشان داد که افزایش پودر جوجه روی ضخامت

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

پوسته تأثیری ندارد .قسمت اعظم پوسته تخممرغ از

پودر جوجه ،رنگ زرده بهصورت خطی افزایش مییابد.

کربنات کلسیم تشکیل شده است .عوامل تغذیهای مؤثر بر

رنگ زرده تخممرغ اغلب تحتتأثیر اقالم خوراکی مورد

کیفیت پوسته شامل کلسیم ،فسفر و ویتامین  D3هستند.

استفاده و انتقال کارتنوئیدهای جیره به زرده تخممرغ است

استفاده از پودر ضایعات جوجهکشی سبب افزایش

[ .]12بهنظر میرسد با توجه به استفاده از پودر یونجه

دریافت کلسیم بهدلیل میزان باالی کلسیم در این ماده

بیشتر در جیرههای حاوی پودر جوجه ،رنگ زرده ناشی

خوراکی میباشد [ .]21در پژوهشی بیان شد که افزودن

از این ماده خوراکی باشد .موافق با نتایج حاضر،

ضایعات جوجهکشی در سطح هشت تا  16درصد در

پژوهشگران گزارش کردند در زمان استفاده از پودر

جیره مرغان تخمگذار باعث بهبود کیفیت پوسته شد و

ضایعات جوجهکشی تا سطح  10درصد ،رنگ زرده بهبود

هیچگونه تأثیر مضری بر سالمت پرنده نداشت [.]1

پیدا میکند .این پژوهشگران بهبود رنگ زرده را به میزان

در موافقت با نتایج حاصل از این پژوهش ،در

بیشتر چربی موجود در پودر ضایعات ارتباط داده بودند

پژوهشی نشان داده شد مقدار کلسیم موجود در پوسته

[ .]3برخی پژوهشگران نیز عدم تأثیر پودر ضایعات

تخممرغ تحت تأثیر استفاده از پودر ضایعات جوجهکشی

جوجهکشی بر رنگ زرده را گزارش کردهاند [.]13

قرار نگرفت [.]14

جدول . 7اثر استفاده از پودر جوجه در جیره بر شاخص رنگ زرده ،ضخامت و مقاومت پوسته و هزینه خوراک برای تولید یک
کیلو تخممرغ در مرغهای تخمگذار در کل دوره
سطح پودر جوجه

شاخص

ضخامت پوسته

مقاومت پوسته

هزینه خوراک برای تولید

(درصد جیره)

رنگ زرده

(میلیمتر)

(نیوتن /سانتیمتر مربع)

یک کیلو تخممرغ (ریال)

صفر (شاهد)

b

7/811

0/354

چهار

7/878b

0/360

هشت

ab

0/366

12

a

8/444

16

a

SEM
P-Values

8/144

0/370

b

37/91ab

47140b

ab

37/24

bc

45246

ab

37/31

cd

41826

36/80

8/456

0/363

0/101

0/007

0/353

1/053

>0/0001

 0/579

 0/022

 0/0001

38/53

درجه یک

0/001

0/218

0/008

درجه دو

0/856

0/276

0/407

میانگینها.

 :a-bتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P>0/05
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d

52184

a

مقایسات متعامد

 :SEMخطای استاندارد

a

40036

زهرا بختیاری ،محمد ساالرمعینی ،محسن افشارمنش

همچنین گزارش شده تغذیه با ضایعات جوجهکشی

تشکروقدردانی 

تا سطح  12درصد سبب بهبود جذب کلسیم شد اما بر

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

وزن پوسته تأثیری نداشت [ .]13اگرچه در پژوهش

بهخاطر حمایت مالی و از مدیریت محترم شرکت مرغک

دیگری نشان داده شد که سطح  10درصد پودر ضایعات

مشهد به پاس همکاری صمیمانه در انجام این پژوهش،

جوجهکشی بهطور معنیداری سبب کاهش ضخامت

تشکر و قدردانی میگردد.

پوسته ،نسبت به سطوح شاهد و پنج درصد شد [.]3
مقاومت پوسته تخممرغ در کل دوره آزمایش ،در
پرندگانی که از سطح  16درصد پودر جوجه تغدیه کرده

تعارضمنافع 
هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد .

بودند ،بیشتر از گروه شاهد بود (جدول  ،)7اما این صفت
فقط برای سطح  16درصد نسبت به گروه شاهد ،معنیدار
شد ( .)P>0/05مقایسات متعامد نیز نشان داد که با افزایش
پودر جوجه ،مقاومت پوسته بهطور خطی افزایش پیدا
میکند .براساس نتایج ،سطح  16درصد بهترین سطح
استفادهشده در خصوص این پارامتر میباشد .تأثیر مثبت
پودر جوجه میتواند بهعلت کیفیت باالتر مواد معدنی نظیر
کلسیم و فسفر آن باشد که سبب بهبود (غیرمعنیدار) در
ضخامت پوسته نیز شده است .مخالف با نتایج حاضر،
پژوهشگران با استفاده از پودر ضایعات جوجهکشی در
سطوح هشت و  16درصد ،تفاوت معنیداری را از لحاظ
مقاومت پوسته گزارش نکردند [.]21
نتایج نشان داد که در کل دوره ،با افزایش جایگزینی
پودر جوجه در جیره پایه ،هزینه خوراک برای تولید هر
کیلوگرم تخممرغ تولیدی بهطور معنیداری کاهش مییابد
( ،P>0/05جدول  .)7لذا با افزایش درصد جایگزینی ،نه
تنها عملکرد کاهش نیافت ،بلکه هزینه تمامشده خوراک
برای تولید هر کیلوگرم تخممرغ نیز کاهش یافت.
براساس نتایج حاصل ،استفاده از پودر جوجه تا سطح
 12درصد جیره ،تأثیری بر صفات کمی و کیفی تولید مرغ
تخمگذار ندارد و میتوان از آن در جیره مرغ تخمگذار
استفاده کرد.
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