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چکیده
هدف از این آزمایش بررسی تأثیر استفاده از رژیم های غذایی غیرفیبری و فیبری در مقایسه با روش رایج گرسنگی بر عملکرد و فعالیت
 قطعه مرغ تخمگذار تجاری (هایالین181  بدین منظور از.میکروبی و تولید تخمیری دستگاه گوارش مرغان تخمگذار تولک برده شده بود
 تیمارهای. شش تکرار و شش پرنده در هر تکرار به مدت دوازده روز استفاده شد،) در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمارW91
 تغذیة جیرة تخمگذاری حاوی-9 ،) محروم از خوراک (در حالت گرسنه-7 ،) شاهد (تغذیة جیرة تخمگذاری-1 :آزمایشی شامل
11  تغذیة جیرة تخمگذاری در سطح-5  درصد پودر یونجه و31  درصد به همراه11  تغذیة جیرة تخمگذاری در سطح-1 ،اکسید روی
 در، نتایج نشان داد. هفته ثبت شد17  به مدت، تولید پرندگان در دورة پس از تولک. درصد کنجالة پالم بودند31 درصد به همراه
انتهای دورة تولک جمعیت باکتریها ی الکتوباسیلوس و اشریشیاکلی محتویات رودة کور (سکوم) به ترتیب در پرندههای تغذیهشده با
)؛ همچنین غلظت کلP<1/15( تیمار حاوی کنجالة پالم و تیمار محروم از خوراک بهطور معنیداری باالتر از دیگر تیمارها بود
 میانگین.)P<1/15( اسیدهای چرب فرار رودة کور در تیمار حاوی پودر یونجه بهطور معنیداری بیش از دیگر تیمارهای آزمایشی بود
 نتایج بهدستآمده از.)P<1/15( تودة تخممرغ تولیدی نیز بهطور معنیداری در تیمارهای تغذیهای باالتر از گروه شاهد و گرسنه بود
 جیره های غذایی حاوی فیبر در مقایسه با رژیم غیر فیبری و رژیم گرسنگی سبب افزایش جمعیت باکتریهای،این آزمایش نشان داد
.سودمند و تولیدهای تخمیری رودة کور گشته و تأثیر مطلوبی بر تولید پس از تولک داشت
. مرغان تخمگذار، الکتو باسیلوس، تولکبری، اشریشیاکلی، اسیدهای چرب فرار:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The objective of this experiment was to study the effects of fiber-rich molting diets as alternative to the conventional
feed withdrawal method, on performance, gastro intestinal fermentation and microbial activity of laying hens. One
hundred eighty Hy-line (W36) laying hens were used in a completely randomized design with 5 treatments and 6
replicates by 12 birds in each replication during 12 days. Treatments were: 1- control group (hens fed with a layer
diet), 2- feed withdrawal group, 3- laying hen diet containing 20000 mg zinc oxide/kg, 4- laying hen diet diluted by
adding 90% alfalfa meal, 5- laying hen diet diluted by adding 90% palm kernel meal. Egg production of hen was
monitored for 12 weeks during post molting period. Results show that lactobacilli and Escherichia coli bacteria
population was significantly greater (P<0.05) in cecal contents of hens fed by palm kernel meal and withdrawal hens
respectively than other treatments in the end of molting period. Also cecal total volatile fatty acids concentration was
greater in hens fed by alfalfa than other treatments (P<0.05). The means of egg mass in fed treatments was generally
higher than feed withdrawal and control treatments (P<0.05). The results suggest that fiber-rich diets compared to
non-fiber diets and feed withdrawal lead to an increase in populations of useful bacteria and fermentation products
and improvement of post molting production.
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مقدمه
در سالهاي اخير ،القاي پرریزي بهوسيلة حذف
خوراك پرنده ،در راستاي احترام به آسایش حيوان و
ایمنی غذایی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
محروميت درازمدت از غذا عمل بسيار ظالمانهاي به
شمار آمده و سبب وارد شدن تنش شدید به عملكرد
سامانة ایمنی پرنده و گسترش عفونتهاي
 Salmonella enteritidisدر پرندگان تخمگذار
میشود .عفونت  Salmonella enteritidisبهعنوان یك
عامل مهم آلودگی در پوستة تخممرغ تشخيص داده
شده است و به لحاظ علمی بهطور مستقيم با
تولكبري اجباري در ارتباط است .در این راستا امروزه
استفاده از جيرههاي حاوي فيبر باال بهعنوان رژیمهاي
غذایی قابل استفاده در برنامههاي تولك بري مورد
توجه قرار گرفتهاند .یك رژیم غذایی پر فيبر بهطور
معمول در مقایسه با رژیمی كم فيبر انرژي قابل
سوختوساز (متابوليسم) كمتري دارد ).(Wenk, 2001
جيرههاي داراي مقادیر زیاد فيبر سریعتر باعث سيري
شده و پرندگانی كه بهصورت فيزیكی سير میشوند
متحمل تنش كمتري میشوند ).(Rijnen, 1999
ازاینرو جيرههاي با فيبر باال براي القاي پرریزي
پيشنهاد شدند .جيرههاي با فيبر زیاد اغلب متشكل از
دیوارههاي یاختهاي گياهی ،پلی ساكاریدهاي غير
نشاستهاي و تركيبهاي غير كربوهيدراتی مانند
ليگنين ،پروتئين ،اسيدهاي چرب و موم (واكس)
هستند .فيبر رژیم غذایی نمیتواند توسط فرآیندهاي
درونی حيوان ميزبان هضم شود در عوض ریزجانداران
(ميكروارگانيسمهاي) موجود در دستگاه گوارش
میتوانند آن را سوختساز كنند .این خوراكها
میتوانند كارایی دستگاه گوارش حيوان را از راه تغيير
در فعاليتهاي ميكروبی و نرخ عبور مواد و متابوليتها
دستخوش تغيير سازند ).(Bach Knudsen, 2001
فيبر موجود در كنجالة پالم حاوي مقادیر باالیی از
مانان و گاالكتومانان بهعنوان یك اليگوساكارید غير
نشاستهاي غيرقابلهضم است .گاالكتومانان موجود در
كنجالة پالم حاوي پيوندهاي بتا  1-8گالیكوسيدي
است كه توسط انسان و یا پرنده نمیتواند هضم شود
اما بهخوبی توسط باكتريهاي دستگاه گوارش تخمير

شده و میتواند مقادیر باالیی از اسيدهاي چرب زنجير
كوتاه توليد كند .نتایج تحقيقات نشان میدهند،
گاالكتومانانها بهعنوان پريبيوتيك میتوانند جمعيت
ميكروبی انتهاي دستگاه گوارش تك معدهايها را در
جهت افزایش جمعيت باكتريهاي سودمند دستگاه
گوارش و نيز جلوگيري از چسبيدن بيمارگر
(پاتوژن)ها به بافت پوششی (اپیتليوم) دستگاه
گوارش ،تغيير دهند ).(Tungland & Meyer, 2002
باكتريهاي سودمند دستگاه گوارش پرندگان بهطور
عمده شامل  Bifidobacteriumو Lactobacillus
هستند كه بهعنوان ریزاندامگان فراسودمند
(پروبيوتيك) عمل میكنند .نتيجة تخمير این
باكتريها در انتهاي دستگاه گوارش توليد اسيدهاي
چرب زنجير كوتاه و اسيدالكتيك است كه  pHمجراي
رودهاي را كاهش داده و اثر بازدارندگی روي رشد و
افزایش بيمارگرها دارند .پريبيوتيكها و فيبرهاي
خوراكی میتوانند مانع چسبندگی بيمارگرها به
دستگاه گوارش نه تنها از راه رقابت مستقيم با
بيمارگرها براي كسب جایگاههاي اتصال بلكه از راه
باند شدن با بيمارگرها و غيرفعال كردن آنها شوند.
یونجه توازن مناسبی از اسيدهاي آمينه ،غنی از
ویتامينها ،كاروتنوئيدها و گزانتوفيل دارد كه زردي
مطلوبی را به تخممرغ میبخشد .یونجه همچنين
حاوي سطوح باالیی از عاملهاي ضدتغذیهاي زیست
فعال مانند ساپونين است .ساپونين بهطورمعمول
استروئيدي یا تريترپنوئيدي است كه اثر كاهندگی
كلسترول ،ضدسرطان ،ضد التهاب و خاصيت
پاداكسندگی (آنتیاكسيدانی) دارد ( Ponet et al.,
 .)2004یونجه حاوي تركيبهاي فروكتو اليگوساكاریدي
است كه خاصيت تخميري ریزگياهان رودة كور
(ميكروفلور سكوم) را افزایش داده ( Donalson et al.,
 )2004و سرعت عبورِ كُند آن از دستگاه گوارش جوجهها
اجازة هضم و تخمير ميكروبی بيشتر خوراك را فراهم
میكند كه این مسئله سبب توازن بيشتر ریزگياهان
سودمند دستگاه گوارش و محدود ساختن رشد و افزونش
ریزجانداران بيماریزا میشود (.)Sibbald, 1980
هدف از انجام این تحقيق بررسی تأثير استفاده از
دو مادة خوراكی فيبري پودر یونجه و كنجالة پالم در
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تولكبري اجباري مرغان تخمگذار تجاري در مقایسه با
روش تغذیهاي استفاده از عنصر روي در جيره و روش
مرسوم گرسنگی روي فرآیندهاي ميكروبی انتهاي
دستگاه گوارش و تأثير آن روي عملكرد پرندهها است.
مواد و روشها
در این آزمایش از  844قطعه مرغ تخمگذار تجاري از
سویههاي-الین ) (W36در سن  78هفتگی با ميانگين
وزنی  1844±04گرم استفاده شد .ركورد توليد تخممرغ
پرندهها پيش از آغاز آزمایش در یك دورة  8هفتهاي در
قفسهاي انفرادي و با استفاده از یك جيرة تخمگذاري
معمولی مورداندازهگيري قرار گرفت .پس از طی این
مدت 144 ،قطعه پرندة سالم با توليد همسان و ميانگين
وزنی  1814±84گرم در قالب طرح كامل تصادفی با پنج
تيمار و شش تكرار (هر تكرار شامل شش پرنده) براي
ورود به فرآیند تولكبري ،به قفسهاي آزمایش (دو پرنده
در هر قفس) منتقل شدند.
تيمارهاي مورد استفاده در این آزمایش شامل:
گروه شاهد (دریافتكنندة جيرة تخمگذاري) ،گروه
محروم از غذا (گرسنه) ،گروه دریافتكنندة جيرة
تخمگذاري حاوي  04444ميلیگرم در كيلوگرم عنصر
روي در شكل اكسيد روي ،گروه دریافتكنندة 34
درصد پودر یونجه افزون بر  14درصد جيرة
تخمگذاري و گروه دریافتكنندة  34درصد كنجالة
پالم افزون بر  14درصد جيرة تخمگذاري بودند .جيرة
تخمگذاري مورد استفاده در این آزمایش یك جيرة
معمول تخمگذاري بر پایة توصية دفترچة راهنما
پرورش سویههاي -رگة (الین)  W36بود (جدول .)1
طول مدت تولكبري  10روز بود .همة گروهها در
خالل دورة تولك دسترسی آزاد به آب آشاميدنی
داشتند .یك هفته پيش از آغاز تولك بري ،برنامة
نوري به  4ساعت روشنایی و  11ساعت تاریكی در
شبانهروز تغيير داده شد.
در پایان روز دوازدهم تولك بهمنظور نمونهبرداري
از محتویات رودة كور براي شمارش جمعيت
باكتريهاي الكتوباسيلوس و اشریشياكلی و
اندازهگيري غلظت اسيدهاي چرب فرار و توزین
اندامهاي درونی دو پرنده از هر تكرار كشتار شدند.
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جدول  .1اجزا و تركيب شيميایی جيرة تخمگذاري
Table 1. Ingredients and chemical composition of
layer ration
)Amount (%
61.64
25.57
2.09
1.92
8.1
0.03
0.35
0.25
0.05
2828
16.5
3.5
0.48
0.18
0.33
0.9
1.69

Ingredients
Corn
Soybean meal
Vegetable oil
Di calcium phosphate
Calcium carbonate
DL methionine
NaCl
Vitamin permix1
Mineral permix2
Chemical analysis
)ME (kcal/kg
)CP (%
)Ca (%
)Available Phosphor (%
)Na (%
)Met (%
)Lys (%
)Linoleic acid (%

 .1هر كيلوگرم مكمل ویتامينی  4/044/444واحد بينالمللی ویتامين ،A
 0/044/444واحد بينالمللی ویتامين  11444 ،D3واحد بينالمللی ویتامين
 0044 ،Eميلیگرم ویتامين  1877 ،K3ميلیگرم ویتامين 8444 ،B1
ميلیگرم ویتامين  7484 ،B2ميلیگرم ویتامين  98104 B3ميلیگرم ویتامين
 0818 ،B5ميلیگرم ویتامين  114 ،B6ميلیگرم ویتامين  14 ،B9ميلیگرم
ویتامين  844/444 ،B12ميلیگرم كولين كلراید دارد.
 .0هر كيلوگرم مكمل كانی  78/844ميلیگرم منگنز 70/444 ،ميلیگرم
آهن 18/170 ،ميلیگرم روي 1/444 ،ميلیگرم مس 417 ،ميلیگرم ید
و  044ميلیگرم سلنيوم دارد.
1. Vitamin premix provided per kilograms of diet: vitamin A,
8500000 IU, vitamin D3, 2500000, vitamin E, 11000 mg, vitamin K3,
2200 mg, vitamin B1, 1477 mg, vitamin B2, 4000 mg, vitamin B3,
7840 mg, vitamin B5, 3650 mg, vitamin B6, 2464 mg, vitamin B9,
110 mg, vitamin B12, 10 mg, choline chloride 400000 mg.
2. Mineral premix provided per kilograms of diet: Mn, 7400 mg, Fe,
75000 mg, Zn, 64675 mg, Cu, 6000 mg, I, 867 mg, Se, 200 mg.

پس از كشتار در روز دوازدهم ميزان  1گرم از
محتویات رودة كور برداشته شد و به لولههاي حاوي 3
ميلیليتر بافر  PBSافزوده شد .پس از تهية سري رقت
(از  148تا  )147شمارش باكتريهاي زنده انجام شد.
براي شمارش باكتري الكتوباسيلوس از محيط كشت
ام آر اس آگار و براي شمارش باكتريهاي
اشریشياكلی از محيط كشت مك كانكی استفاده شد
).(Baurhoo et al., 2007
اندازهگيري غلظت اسيدهاي چرب فرار (اسيد
استيك ،اسيد پروپيونيك ،اسيد بوتریك ،اسيد والریك
و اسيد ایزووالریك) در محتویات رودة كور مرغها در
تيمارهاي مختلف آزمایشی ،توسط دستگاه  GCمدل
 PU4410-PHILIPSانجام شد .نوع مادة استاندارد
بهكاررفته -8متيل والریك اسيد و ستون مورد استفاده
 10PEGبود ).(Moore et al., 2004
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در پایان دورة تولك ،تحریك نوري با استفاده از یك
برنامة  11ساعت روشنایی و  4ساعت تاریكی در روز
انجام شد و همة گروهها با یك جيرة تخمگذاري معمول
آورده شده در جدول  1تغذیه شدند .توليد تخممرغ
پرندهها در گروههاي مختلف آزمایشی به مدت  10هفته
پس از دورة تولك اندازهگيري و ثبت شد.
در پایان دادههاي آزمایش توسط نرمافزار آماري
 (SAS, 2008) SASتجزیه و ميانگين صفات مورد
بررسی با استفاده از آزمون دانكن در سطح  0درصد
مقایسه شدند .مدل آماري بهصورت زیر بود:
Yij = µ+ Ti+ eij.
كه در آن :Yij :ميزان عددي هر یك از مشاهدهها
در آزمایش؛  :µميانگين جمعيت؛  :Tiاثر جيرة غذایی و
 ،eijاثر خطاي آزمایش است.
نتایج و بحث
جمعیت میکروبی رودة کور

نتایج مربوط به جمعيت الكتوباسيلوس و اشریشياكلی
در محتویات رودة كور تيمارهاي آزمایشی در جدول 0
نشان داده شده است .نتایج این آزمایش نشان دادند،
بيشترین جمعيت الكتوباسيلوس در محتویات رودة
كور مربوط به تيمار حاوي كنجالة پالم بود كه اختالف
معنیداري با دیگر گروهها داشت ( .)P<4/40همچنين
كمترین جمعيت الكتوباسيلوس مربوط به تيمار
گرسنه بود كه اختالف آن با گروه حاوي پودر یونجه و
گروه حاوي كنجالة پالم معنیدار بود ( .)P<4/40نتایج
این آزمایش نشان دادند ،تيمار گرسنه بيشترین
جمعيت اشریشياكلی در محتویات رودة كور را داشتند
كه اختالف آن با دیگر گروهها معنیدار بود (.)P<4/40
كمترین جمعيت اشریشياكلی نيز مربوط به گروه
حاوي كنجالة پالم بود (.)P<4/40
گزارش شده كه بروز تنش و ناهنجاري میتواند از
راه كاهش تراكم الكتوباسيلوسها و افزایش تراكم
كلیفرمها ،تأثير منفی بر تركيب جمعيت ميكروبی
روده ایجاد كند و در چنين شرایطی مصرف
پريبيوتيكها میتواند به استقرار جمعيت ميكروبی
طبيعی پرنده كمك كند ) .(Cummings, 2002در این

آزمایش گرسنگی درازمدت در هنگام تولك بري
بهعنوان یك عامل تنشزا میتواند كاهش جمعيت
الكتوباسيلها و افزایش اشریشياكلی در این تيمار را
توجيه كند .افزایش جمعيت باكتري الكتوباسيلوس
(جدول  )0در مرغهاي تغذیهكننده از كنجالة پالم در
این آزمایش تا حدود زیادي میتواند مربوط به
اثرگذاري پريبيوتيكی مانان الگوساكاریدهاي موجود
در كنجالة پالم باشد .كاهش  pHدستگاه گوارش نيز،
سازوكار مهمی است كه باكتريهاي توليدكنندة
اسيدالكتيك (بهطور عمده الكتوباسيلوسها،
بيفيدیوباكتریومها و استرپتوكوكوسها) با استفاده از
آن ،رشد باكتريهاي بیهوازي و برخی دیگر از
ریزجانداران را در شرایط درون حيوانی و برون حيوانی
محدود میكند ) .(Bach Knudsen, 2001افت  pHبا
فراهم ساختن محيط نامناسب براي رشد باكتريهاي
بيمارگر میتواند دليل اصلی كاهش جمعيت باكتري
ایكوالي در محتویات رودة كور مرغهاي تغذیهشده با
جيرههاي پرفيبر (تغذیهشده با كنجالة پالم و پودر
یونجه) در مقایسه با مرغان گرسنه در این آزمایش
باشد.
جدول  .0جمعيت الكتو باسيلوس و اشریشياكلی محتویات
رودة كور تيمارها در انتهاي دورة تولك
Table 2. Cecal populations of Lactobacilli and
Escherichia coli of dietary treatments at the end of
molting period
Escherichia coli
)(log10 CFU/g
6.0328b
6.9978a
6.211b
5.874b
4.8888c
0.13
0.0001

Lactobacilli
)(log10 CFU/g
7.2618bc
6.985c
7.2435bc
7.7633b
8.7385a
0.2
0.0001

Experimental
diets
Control
Feed withdrawal
Zinc oxide
Alfalfa meal
Palm kernel meal
*SEM
P-value

 :a-bحرفهاي غير همسان در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنیدار
است (.)P<4/40
* :SEMاشتباه معيار ميانگينها
a-b: Means within same columns with different superscripts differ
(P<0.05).
*
SEM: Standard error for the means.

مانان اليگوساكاریدهاي موجود در كنجالة پالم به
دليل غيرقابل هضم بودن ،در رودة كور پرنده تخمير
میشوند .یكی از نتایج تخمير این تركيبها در رودة
كور ،افزایش غلظت اسيدالكتيك ( Okumura et al.,

شهرامی :تأثير رژیمهاي غذایی فيبري در تولكبري اجباري بر ...

 )1994و جلوگيري از پرگنه (كلونيزه) شدن
باكتريهاي بيماریزا مانند سالمونال است ( Fernandez
 .)et al., 2002قابليت كنجالة پالم در كاهش جمعيت
باكتريهاي بيماریزا در دستگاه گوارش جوجهها در
سن  8هفتگی گزارش شده است ( Fernandez et al.,
 .)2000در آزمایش دیگري روي مرغهاي تخمگذار،
گزارش شد كه مانان اليگوساكاریدهاي افزودهشده به
جيره ،از راه افزایش جمعيت بيفيدوباكتریومها،
الكتوباسيوسها و كاهش پرگنه سالمونال انتریتيدیس،
روي جمعيت ميكروبی روده تأثير داشت ( Fernandez
 .)et al., 2002در آزمایشی روي جوجههاي گوشتی
افزایش جمعيت الكتوباسيلوس و بيفيدوباكتروم در
جوجههاي گوشتی تغذیهشده با مانان اليگو ساكارید
تجاري ) (MOSدر سنين  04و  94روزگی و همچنين
كاهش آلودگی به اشریشياكلی پس از گذشت  3روز از
آلوده كردن جوجهها از راه دهان با اشریشياكلی (در
سن  94روزگی) گزارش شد (.)Baurhoo et al., 2007
پودر یونجه حاوي مقادیر قابلتوجهی فروكتو اليگو
ساكارید است كه میتواند بهعنوان پريبيوتيك در
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رودة كور پرنده تخمير شود (.)Donalson et al., 2005
گزارش شده كه افزوده شدن فروكتواليگوساكاریدها به
جيره نيز یك راهكار عملی براي كنترل سالمونال است
(.)Filikinger & Fahey, 2002
تولید تخمیری رودة کور

نتایج مربوط به غلظت اسيدهاي چرب فرار محتویات
رودة كور تيمارهاي آزمایشی در جدول  9نشان داده شده
است .نتایج نشان دادند ،باالترین غلظت اسيد استيك،
اسيد پروپيونيك ،اسيد بوتریك ،اسيد والریك و اسيد
والریك در محتویات رودة كور مربوط به تيمار حاوي پودر
یونجه بود كه اختالف معنیداري با دیگر گروهها داشت
( .)P<4/40پایينترین غلظت اسيد استيك ،اسيد
پروپيونيك ،اسيد بوتریك و اسيد والریك نيز مربوط به
گروه گرسنه بود ( .)P<4/40نتایج همسانی توسط Ricke
 (1997) Corrier et al. ،(2004) et al.و Moore et al.
) (2004در مورد كاهش معنیدار ميزان اسيدهاي چرب
یادشده در رودة كور مرغهاي محروم از غذا در مقایسه با
رژیمهاي غذایی تولك گزارش شده است.

جدول  .9غلظت اسيدهاي چرب فرار محتویات رودة كور تيمارهاي آزمایشی در انتهاي دورة تولك
Table 3. Cecal volatile fatty acids of the experimental treatments at the end of molting period
Total VFA
)(mmol/g
162.98b
75.38c
137.7bc
351.68a
206.18b
21.44
0.0001

Iso valerate
)(mmol/g
1.23c
2.2b
1.95bc
3.32a
1.78bc
0.34
0.01

Valerate
)(mmol/g
2.73b
1.75c
2.73b
3.77a
1.85bc
0.28
0.0003

Butyrate
)(mmol/g
12.35a
2.7b
10.15a
11.62a
3.78b
1.16
0.0001

Propionate
)(mmol/g
44.17b
18.62c
39.47b
101.82a
49.75b
5.9
0.0001

Acetate
)(mmol/g
101.23bc
48.38d
83.75cd
232a
146.8b
15.57
0.0001

Experimental
treatments
Control
Feed withdrawal
Zinc oxide
Alfalfa
Palm kernel meal
*SEM
P-value

 :a-bحرفهاي غير همسان در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنیدار است (.)P<4/40
* :SEMاشتباه معيار ميانگينها
a-b: Means within same columns with different superscripts differ (P<0.05).
*
SEM: Standard error for the means.

باالترین غلظت كل اسيدهاي چرب فرار محتویات
رودة كور مربوط به گروه حاوي پودر یونجه بود كه
اختالف معنیداري با دیگر گروهها داشت (.)P<4/40
همچنين پایينترین غلظت كل اسيدهاي چرب فرار
مربوط به گروه گرسنه بود كه اختالف آن با همة
گروهها بهجز گروه حاوي اكسيد روي معنیدار بود
( .)P<4/40محتواي اسيدهاي چرب فرار در رودة كور
مرغها ،محصول تخمير باكتريهاي بیهوازي بومی و

طبيعی این ناحيه هستند و غلظت اسيدهاي چرب
فرار میتواند بيانگر درجة فعاليت تخميري باكتريهاي
رودة كور باشد ( .)Barnes et al., 1980اهميت
اسيدهاي چرب فرار و  pHدر جلوگيري از پرگنه شدن
سالمونال در رودة كور شناخته شده است و نشان داده
شده كه این جلوگيري بهطور مثبتی با افزایش غلظت
اسيدهاي چرب فرار و كاهش  pHهمبستگی دارد
).(Corrier et al., 1995
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تفاوت معنیدار ميزان كل اسيدهاي چرب فرار
ميان تيمار گرسنه و دیگر تيمارها (بهجز تيمار اكسيد
روي) در این آزمایش میتواند مربوط به تفاوت دریافت
خوراك باشد .ميزان پایينتر كل اسيدهاي چرب فرار
رودة كور در مرغهاي محروم از غذا در مقایسه با
مرغهاي تولك برده شده با جيرة حاوي استات روي و
پروپيونات روي و همچنين مرغهاي غير تولك گزارش
شده است ) .(Moore et al., 2004نتيجة همسانی در
مورد پایينتر بودن ميزان كل اسيدهاي چرب فرار در
رودة كور مرغهاي محروم از غذا در مقایسه با مرغهاي
تولك برده شده با جيرة كم كلسيم ،جيرة حاوي عنصر
روي و همچنين مرغهاي غير تولك گزارش شده است
).(Ricke et al., 2004
تفاوت معنیدار ميزان كل اسيدهاي چرب فرار
بين گروههاي آزمایشی تولك برده شده با روشهاي
مختلف تغذیهاي (یعنی گروههاي تغذیهشده با پودر
یونجه ،كنجالة پالم و اكسيد روي) در این آزمایش
میتواند تا حدودي بيانگر تفاوت در ميزان توانایی هر
یك این روشها در تقویت جمعيت ميكروبی رودة كور
و توليد محصوالت تخميري باشد .بنابر نتایج
بهدستآمده توليد كل اسيدهاي چرب فرار در گروه
تغذیهشده با پودر یونجه بهطور معنیداري باالتر از
دیگر گروهها بود .پس از یونجة گروه تغذیهشده با
كنجالة پالم بيشترین توليد اسيدهاي چرب فرار در
رودة كور را داشت .این مسئله میتواند با نوع فيبر
موجود در این مواد خوراكی و توانایی آنها در تقویت
تخمير باكتریایی رودة كور و در پی آن امكان
جلوگيري از آلودگی سالمونالیی رودة كور مرتبط
باشد .پيشازاین نيز تأثير مثبت استفاده از یونجه در
رژیم غذایی تولك در مرغان تخمگذار در كاهش
آلودگی سالمونال انتریتيدیس گزارش شده بود
( .)Dunkley et al., 2007یونجه میتواند خاصيت
تخميري ریزگياهان رودة كور را افزایش داده و در شرایط
 In vitroرشد  Salmonella Typhimuriumرا محدود
سازد ( .)Donalson et al., 2004سرعت عبورِ كُند یونجه
از دستگاه گوارش اجازة هضم و تخمير ميكروبی بيشتر
خوراك را میدهد و سبب توازن بيشتر ریزگياهان
دستگاه گوارش و محدود ساختن رشد و افزونش

ریزجانداران بيماریزا میشود ( .)Sibbald, 1980از سوي
دیگر فروكتو اليگوساكاریدهاي موجود در یونجه سبب
تقویت بيفيدوباكتریومهاي سودمند و افزایش توليد
اسيدهاي چرب توسط این گروه از باكتريها شده است
( .)Donalson et al., 2008همچنين مانان
اليگوساكاریدهاي موجود در كنجالة پالم نيز میتوانند
سبب تقویت جمعيت باكتريهاي سودمند روده و
افزایش توليد اسيدهاي چرب فرار گردند ( Sundu et al.,
 .)2005غير معنیدار بودن اختالف ميزان كل اسيدهاي
چرب فرار بين دو گروه گرسنه و اكسيد روي در این
آزمایش نيز میتواند مربوط به ميزان پایينتر مصرف
خوراك در گروه اكسيد روي در خالل دورة تولك در
مقایسه با دیگر گروهها باشد كه این مسئله میتواند عامل
تأثيرگذاري روي سطح تخمير در رودة كور باشد.
خوراک مصرفی ،کاهش وزن بدن و تحلیل تخمدان
در خالل دورة تولک

نتایج مربوط به ميزان مصرف خوراك ،ميزان كاهش
وزن بدن و درصد وزنی تخمدان در پایان دورة تولك
در جدول  8نشان داده شده است .بر پایة نتایج
بهدستآمده ،ميزان مصرف خوراك در خالل دورة
تولك بين گروههاي مختلف آزمایشی (بهجز گروه
محروم از غذا) ،تفاوت معنیداري داشت (.)P<4/40
كمترین ميزان مصرف خوراك در تيمار اكسيد روي و
بيشترین ميزان مصرف خوراك در گروه شاهد
(دریافتكنندة جيرة كامل) مشاهده شد (.)P<4/40
تفاوت در ميزان مصرف خوراك در تيمارهاي
تغذیهاي بهرغم دسترسی آزاد آنها به خوراكهایشان
در این آزمایش به نظر میرسد تا حدود زیادي تحت
تأثير وجود عاملهاي مختلف محدودكنندة اشتها در
هر یك از این گروهها باشد .برخی از این عاملها براي
همة تيمارها بهطور یكسان تأثيرگذار باشد ،مانند تأثير
فيزیولوژیك فرآیند تولك در سركوب اشتها در
تولكروي طبيعی ،و یا تحریك افت مصرف خوراك در
نتيجة كاهش طول روشنایی روزانه ( & Mrosovsky
 .)Sherry, 1980گزارشهایی درزمينة تأثير
سركوبكنندگی اشتها توسط سطوح باالي عنصر روي
در جيرة غذایی ) (Brink et al., 1950و یا
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خوشخوراكی كم در جيرههاي حاوي سطوح باالي
عنصر روي ) (Fox, 1989به ثبت رسيده است.
همچنين گزارش شده ،این كاهش مصرف خوراك
میتواند به واسطة توانایی كاتيون روي ) (Zn2+در
تحریك پسروي فوليكولی تخمدان (آترزیا) و توقف
تخمگذاري باشد ) .(Johnson & Brake, 1992كاهش
مصرف خوراك در تيمار یونجه میتواند ناشی از
خوشخوراكی پایين یونجه براي مرغها ( Sen et al.,
 )1998و وجود ساپونين بهعنوان یك مادة مؤثر در
كاهش مصرف خوراك ) (Matsushima, 1972باشد.
همچنين نرخ عبور آهستة یونجه از دستگاه گوارش
می تواند با ایجاد احساس سيري سبب كاهش مصرف
خوراك شود ) .(Sibbald, 1980تأخير تخلية چينهدان
در نتيجة مصرف یونجه توسط پرنده گزارش شده است
) .(Ueda et al., 2002گزارش شده كه سطوح مختلف
كنجالة پالم در جيره می تواند مصرف خوراك را
بهواسطة حضور مقادیر باالي فيبر و مواد ضد تغذیهاي
مانند بتامانان كاهش دهد ).(Sundu et al., 2005
البته در ظاهر ميزان خوشخوراكی كنجالة پالم در
مقایسه با یونجه باالتر و نرخ عبور آن اندكی سریعتر از
یونجه است ) .(Onifade & Babatunde, 1998این
مسئله میتواند دليل ميزان باالتر مصرف خوراك در
این گروه نسبت به گروههاي تغذیهكننده از یونجه یا
جيرة حاوي عنصر روي زیاد باشد.
جدول  .8ميانگين مصرف خوراك ،ميانگين درصد كاهش وزن
بدن و درصد وزنی تخمدان تيمارهاي آزمایشی طی دورة تولك
Table 4. The average of daily feed intake, percentage
of weight lost and ovary weight (as % of body
weight) as affected by the experimental treatments
during the molting period
Ovary
)(%
2.1a
0.36b
0.38b
0.35b
0.37b

Weight lost
)(%
8.99c
23.96a
23.33ab
20.95b
22.02ab

Daily feed
)intake (g
72.53a
13.86d
23.62c
30.92b

0.97
0.0001

0.97
0.0001

1.23
0.0001

Treatments
Control
Feed withdrawal
Zinc oxide
Alfalfa meal
Palm kernel
meal
*SEM
P-value

 :a-bحرفهاي غير همسان در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنیدار
است (.)P<4/40
* :SEMاشتباه معيار ميانگينها
a-b: Means within same columns with different superscripts differ
(P<0.05).
*
SEM: Standard error for the means.
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نتایج این آزمایش نشان دادند ،وزن بدن در خالل
دورة تولك در همة گروههاي آزمایشی كاهش یافت.
بيشترین ميزان كاهش وزن بدن در خالل دورة تولك
مربوط به گروه گرسنه بود كه اختالف آن تنها با گروه
دریافتكنندة پودر یونجه و گروه شاهد معنیدار بود
( .)P<4/40كمترین ميزان كاهش وزن بدن نيز مربوط
به گروه شاهد بود كه اختالف معنیداري با همة
گروهها داشت ( .)P<4/40حتی در گروه شاهد كه در
خالل دورة تولك خوراك كامل دریافت كرده بودند،
افت وزن وجود داشت .این مسئله میتواند به وسيلة
كاهش تأثير دورة نوردهی توجيه شود ).(Berry, 2003
ميزان افت وزن بيشتر در مرغهاي  10روز گرسنه در
مقایسه با گروه تغذیهشده با پودر یونجه در دورة تولك
گزارش شده است ) .(Landers et al., 2005تفاوت
معنیدار افت وزن بدن در مرغهاي  3روز گرسنه و
مرغهاي تغذیهشده با جيرة حاوي استات و پروپيونات
روي گزارش شده است ) .(Park et al., 2004تفاوت
مشاهدهشده در افت وزن گروههاي مختلف میتواند به
دليل تفاوت در ميزان مواد مغذي دریافتی از این
جيرهها باشد.
تحليل تخمدان در خالل دورة تولك در نتيجة
كاهش هورمونهاي جنسی بهویژه استروژن رخ
میدهد ) .(Berry, 2003نتایج این آزمایش نشان
دادند ،ميزان تحليل تخمدان در خالل دورة تولك در
بين گروههاي تولك برده شده ،ضمن داشتن اختالف
معنیدار با گروه شاهد (مرغهاي غير تولك) تفاوت
معنیداري با یكدیگر نداشتند .ازآنجاییكه یكی از
فراسنجههاي اصلی در تعيين موفقيت در تولك روي
كامل پرندگان ،تحليل تخمدان است لذا با مقایسة
ميزان تحليل تخمدان در گروه  10روز گرسنه با دیگر
گروههاي تولك برده شده به این نتيجه میرسيم كه
روشهاي تولكبري تغذیهاي مورد استفاده در این
آزمایش به همان خوبی روش مرسوم گرسنگی
توانستند سبب تحليل تخمدان شوند .در آزمایشی،
تفاوت معنیدار در وزن نسبی تخمدان و اویداكت بين
مرغهاي تولك برده شده با  144درصد پودر یونجه در
جيره و مرغهاي گرسنه به مدت  3روز مشاهده نشد
).(Landers et al., 2007
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تولید پس از تولک

نتایج مربوط به ميانگين درصد توليد تخممرغ و تودة
تخممرغ توليدي در دورة پس از تولك ( 10هفته)
تيمارهاي آزمایشی در جدول  0و درصدهاي توليد
هفتگی تخممرغ در نمودار  1نشان داده شده است.
همانطور كه در نمودار  1مشاهده میشود تيمارهاي
تغذیهاي در مقایسه با تيمار گرسنه توليد را با شيب
تندتري افزایش دادند .در آزمایشی شتاب كندتر افزایش
توليد تخممرغ در چهار هفتة ابتدایی آغاز تخمگذاري در

دورة پس از تولك در مرغهاي گرسنه نسبت به مرغهاي
تغذیهشده با جيرة تولك حاوي پودر یونجه پلتشده
گزارش شده است ( .)Landers et al., 2005به نظر
میرسد ميزان افت وزن بدن در خالل دورة تولك عامل
مهمی در آغاز و افزایش شتاب توليد تخممرغ در دورة
پس از تولك باشد و در این آزمایش با توجه به افت وزن
بيشتر مرغهاي گرسنه در خالل دورة تولك ،زمان
بيشتري صرف جبران ذخایر بدنی ازدسترفته و افزایش
شيب توليد در مقایسه با گروههاي تغذیهاي شده است.

نمودار  .1درصد تخمگذاري هفتگی تيمارهاي آزمایشی در فرآیند و پس از تولكروي
 :FFتيمار شاهد (جيرة كامل) :FW ،تيمار گرسنه :ZnO ،تيمار حاوي اكسيد روي :A90 ،تيمار حاوي  34درصد پودر یونجه :PK90 ،تيمار حاوي
 34درصد كنجالة پالم
Figure 1. Hen-day egg production (%) of the experimental treatments on a weekly basis during molting and post
molting period
FF: Full fed group with laying hen diet, FW: Feed withdrawal, ZnO: Laying hen diet containing 20000 mg zinc oxide/kg, A90: Laying hen
diet diluted by adding 90% alfalfa meal, PK90: Laying hen diet diluted by adding 90% palm kernel meal.

باالترین ميانگين توليد تخممرغ در طی  10هفته
پس از دورة تولك مربوط به گروه اكسيد روي بود كه
اختالف آن تنها با گروه گرسنگی معنیدار بود
( .)P<4/40بهعبارتدیگر روشهاي تغذیهاي مورد
استفاده در این آزمایش بهخوبی توانستند عملكرد
مناسب توليد را در مدت دوازده هفته پس از آغاز
توليد دوباره در مقایسه با روش گرسنگی از خود بروز
دهند .نتایج این آزمایش با نتایج Landers et al.
) (2005و  (2005) Donalson et al.همخوانی داشت.
ميانگين تودة تخممرغ توليدي در  10هفته توليد

پس از تولكروي در تيمار حاوي كنجالة پالم بيشترین
ميزان بود كه اختالف آن تنها با گروه گرسنگی و گروه
شاهد معنیدار بود ( .)P<4/40پایينتر بودن ميانگين
تودة تخممرغ توليدي در گروه شاهد را میتوان با
بدون تولكروي كامل در این گروه از پرندهها مرتبط
دانست .همچنين باالتر بودن ميانگين تودة تخممرغ
توليدي در گروههاي تغذیهاي را میتوان مربوط به
عملكرد جذبی مناسبتر در این گروهها در مقایسه با
گروه گرسنگی دانست .این مشاهدهها با یافتههاي
 (2005) Landers et al.همخوانی دارد.
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 ميانگين توليد تخممرغ و تودة تخممرغ توليدي.0 جدول
 هفته پس از تولك10 تيمارهاي آزمایشی در خالل

. نشان داده شده است1 دورة پس از تولك در جدول
 تولكبري سبب بهبود فراسنجههاي،نتایج نشان دادند
 نتایج همسانی در زمينة بهبود.كيفی تخممرغ شد
فراسنجههاي كيفی تخممرغ در مرغان تولك برده شده
Donalson et al., 2005; Landers et ( گزارش شده است
 افزایش كيفيت تخممرغ در مرغهاي تولك.)al., 2005
برده شده در مقایسه با مرغهاي غير تولك در این
آزمایش نشاندهندة تولك روي كامل و مؤثر در این
گروهها و نبود تفاوت معنیدار بين گروههاي تغذیهاي با
روش گرسنگی نشاندهندة عملكرد كيفی مناسب
 چرا كه بهطور معمول روش،گروههاي تغذیهاي است
 به دليل تحليل كامل دستگاه،گرسنگی طوالنیمدت
 باعث ایجاد بهترین كيفيت تخممرغ توليدي در،تناسلی
.دورة پس از تولك میشود

Table 5. Effect of the dietary treatments on egg
production and egg mass of hens between 1 to 12
weeks after molting
Treatments
Control
Feed withdrawal
Zinc oxide
Alfalfa
Palm kernel meal
SEM*
P-value

Average egg
production (%)
60.77ab
57.37b
63.69a
61.96ab
63.41ab
1.97
0.16

Average egg
mass (gr)
38.89b
38.91b
42.43a
41.61a
42.88a
0.49
0.0001

 حرفهاي غيرهمسان در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنیدار:a-b
.)P<4/40( است
 اشتباه معيار ميانگينها:SEM*
a-b: Means within same columns with different superscripts differ
(P<0.05).
*
SEM: Standard error for the means.

فراسنجههای کیفی تخممرغ

نتایج مربوط به ميانگين فراسنجههاي كيفی تخممرغ در

 هفته پس از تولك10  ميانگين فراسنجههاي كيفی تخممرغ تيمارهاي آزمایشی در طی.1 جدول
Table 6. Effect of dietary treatments on some quality parameters of eggs between 1 to 12 weeks after molting
Treatments
Control
Feed withdrawal
Zinc oxide
Alfalfa
Palm kernel meal
SEM*
P-value

Egg weight (g)
64.08b
67.74a
66.26a
67.26a
66.88a
0.44
0.0001

Hugh unit
90.11b
95.02a
94.18a
93.8a
94.7a
0.67
0.0001

Shell thickness (mm)
0.277c
0.295b
0.293b
0.292b
0.303a
0.002
0.0001

Breaking strength (kg f/m3)
2.804c
3.158a
2.91b
3.105b
94.7a
0.03
0.0001

.)P<4/40(  حرفهاي غيرهمسان در هر ستون نشاندهندة تفاوت معنیدار است:a-b
 اشتباه معيار ميانگينها:SEM*
a-b: Means within same columns with different superscripts differ (P<0.05).
*
SEM: Standard error for the means.

رایج گرسنگی و روش تغذیه با اكسيد روي توانستند
 افزایش،سبب تقویت جمعيت ميكروبهاي سودمند
،توليدهاي تخميري در قسمت انتهایی دستگاه گوارش
اجراي موفقيتآميز تولكبري كامل و افزایش توان
.كمی و كيفی توليد در دورة پس از تولك شوند
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 رژیمهاي غذایی فيبري مورد،بنابر نتایج بهدستآمده
 درصد پودر34 استفاده در این آزمایش (جيرة حاوي
 درصد كنجالة پالم) براي34 یونجه و جيرة حاوي
تولكبري مرغان تخمگذار تجاري در مقایسه با روش
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