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چکیده
 اسیدبوتیریک و اسیدپروپیونیک و پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار و برخی فراسنجههای کیفی تخممرغ با استفاده،تأثیر استفاده از اسید استیک
0/2 ، اسید پروپیونیک، درصد جیره0/1 ، با چهار سطح اسید چرب (بدون اسید چرب4×2  قطعه مرغ تخمگذار سویه بوونز در یک آزمایش فاکتوریل320 از
 درصد جیره) در قالب طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار و پنج تکرار و0/01  درصد جیره) و دو سطح پروبیوتیک (صفر و0/3 ، اسید بوتیریک،درصد جیره
 درصد تولید و توده تخممرغ تولیدی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار، ضریب تبدیل، میانگین وزن تخممرغ.هشت قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد

 قطر و شاخص رنگ زرده تحت تأثیر تیمارها قرار، درصد.)P>0/05(  مصرف خوراک را بهطور معنیداری افزایش داد، مکملسازی جیره با اسید آلی.نگرفت
 درصد پوسته و ضخامت پوسته، وزن مخصوص.)P>0/05(  ولی ارتفاع زرده در پرندگانی که اسیدهای چرب یا پروبیوتیک دریافت کردند بهبود یافت،نگرفت

.)P>0/05(  جیرههای حاوی اسید آلی و پروبیوتیک مقاومت پوسته را در مقایسه با گروه فاقد افزودنی بهبود بخشید.تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت
 ارتفاع زرده تخممرغ و مقاومت، وزن تخممرغ، نتایج این پژوهش نشان داد که مکملهای اسید آلی و پروبیوتیک با تأثیر مثبت بر مصرف خوراک،بهطورکلی
.پوسته سبب بهبود عملکرد تولیدی و کیفیت تخممرغ تولیدی میشود
. مرغ تخمگذار بونز، کیفیت تخممرغ، پروبیوتیک، پارامترهای عملکردی، اسید آلی:کلیدواژهها
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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

مفید ،تغییر در شکل سلولهای روده و افزایش هضم و

صنعت طیور پیوسته در جستجوی افزودنیهای جدید برای

جذب مواد مغذی از جمله این اهداف هستند [.]20

بهبود کارایی خوراک و سالمتی پرنده است .افزودنیها برای

اسیدهای آلی در طی سالیان متمادی جهت حفاظت از مواد

کنترل میکروارگانیسمهای پاتوژن مانند سالمونال و کلیفرم و

خوراکی و مصون ماندن آنها از آلودگیهای قارچی و

بهبود میکروفلور مفید دستگاه گوارش به خوراک یا آب

میکروبی کاربرد داشته است همچنین اسیدهای آلی میتوانند

افزوده میشوند [ 9و  .]13در کنار افزایش نیاز به تولید،

باعث بهبود عملکرد طیور شود ،عالوه بر این مواد خوراکی

مهمترین نگرانی مصرفکنندگان کیفیت و سالمت

با ارزش غذایی باال را برای بشر تأمین میکنند [ .]7طی

محصوالت تولیدی گزارش شده است [ .]11عالوه بر

دهههای اخیر ،توجه زیادی به تأثیر اسیدهای آلی بر بهبود

آنتیبیوتیکها مواد دیگری از جمله فیتوژنیکها،

ضریب تبدیل خوراک و عملکرد تولیدی در طیور شده و با

پروبیوتیکها ،پریبیوتیکها ،اسیدهای آلی و غیره وجود

توجه به منع قانونی مصرف محرکهای رشد آنتیبیوتیکی،

دارند که با وجود اثرات مثبت مشابه آنتیبیوتیک ،فاقد اثرات

استفاده از اسیدهای آلی امروزه بسیار کاربردی شده است.

منفی از جمله ایجاد مقاومت باکتریایی و کاهش کیفیت

اسیدهای آلی از راه کاهش  pHخوراک طیور ،خواص ضد

محصول تولیدی هستند .از جمله مهمترین این مکملها

باکتریایی و کاهش ظرفیت بافری خوراک سبب متعادل

میتوان به اسیدهای آلی و پروبیوتیکها اشاره نمود.

سازی کلنیهای میکروبی روده میشود [.]14

اسیدهای آلی دستهای از مواد اسیدی هستند که قابلیت

رایجترین تعریف پروبیوتیک ،این مکمل را یک ترکیب

تولید در بدن انسان و سایر حیوانات را دارند و میتوانند

میکروبی زنده بیان میکند که از طریق بهبود تعادل میکروبی

منشأ آلی داشته باشند .همچنین حاوی گروه کربوکسیل

روده بر میزبان اثرات مفیدی دارد .در این تعریف زندهبودن

در ساختمان شیمیایی خود بوده و دارای ساختار

ارگانسیمهای پروبیوتیک فوق العاده حائز اهمیت عنوان شده

کلی ( )R-COOHهستند .در حقیقت این ترکیبات شیمیایی

است [ .]6برخی ویژگیهای عمده پروبیوتیکها را میتوان

شامل یک زنجیره اشباع از اسیدهای مونوکربوکسیلیک و

در قالب پایداربودن در طول مراحل فرایند کردن و

مشتقات مربوط به آن بوده (هیدروکسیلیک ،فنولیک و

ذخیرهسازی ،مقاوم بودن در برابر اسید معده ،توانایی

مولتیکربوکسیلیک) و غالباً بهعنوان اسیدهای چرب،

چسبیدن به سلولهای پوششی روده ،تولید ترکیبات

اسیدهای چرب فرّار یا اسیدهای کربوکسیلیک ضعیف نام

ممانعتکننده از رشد میکروارگانیسمهای بیماریزا و

برده میشوند [ .]5مصرف اسیدهای آلی بهدلیل سهولت

متعادلسازی واکنش سیستم ایمنی بدن عنوان کرد [.]13

استفاده ،قابل دسترسبودن ،ضد عفونی کردن خوراک،

همچنین این مکمل دارای اثراتی از جمله بهبود کارایی

کاهش باکتریهای مقاوم ،ایجاد تعادل فلور میکروبی مطلوب

سیستم ایمنی از طریق افزایش فعالیت ماکروفاژها ،ترشح

در دستگاه گوارش و جلوگیری از تخریب مواد مغذی بر

پادتن و افزایش تعداد گلبولهای سفید ،تغییر در متابولیسم

عملکرد تأثیر مثبت دارد [ .]9اسیدهای آلی ونمکهای آنها

باکتریایی از طریق کاهش سنتز آمونیاک ،افزایش طول مدت

با اهداف مختلفی بهعنوان افزودنی به جیرههای خوراکی

ماندگاری مواد مغذی در دستگاه گوارش ،پیشگیری از

طیور اضافه میشوند که کاهش  pHدستگاه گوارش و تغییر

جایگزینشدن باکتریهای پاتوژن از جمله سالمونال و بهبود

در جمعیت میکروبی به سمت افزایش جمعیت میکروبی

کارایی سیستم گوارشی برای هضم مواد مغذی بهوسیله

()COOH
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تحریک تولید آنزیمها و ویتامینها دارد [ .]15استفاده از

سویههای ،Pediococ acidilactici ،Enterococus faecium
،Bacillus

پروبیوتیکها در مطالعات متعددی بررسی شده است .بر

subtil

همین اساس ،پژوهشگران اثرات مفید پروبیوتیک بر عملکرد

 Lactobacillus plantarumبود.

Lactobacillus

acidophilus

و

مرغان تخمگذار را تأیید کردند [ .]20نشان داده شده است
بهکار گیری پروبیوتیکها در خوراک مرغهای تخمگذار

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای پایه

باعث افزایش ضریب تبدیل ،کاستهشدن وزن تخممرغهای

مورد استفاده در طول دوره آزمایش

تولیدی و کاهش درصد تولید میشود [ .]15هدف از این
پژوهش ،بررسی تأثیر اسیدهای آلی و پروبیوتیک و استفاده
همزمان آنها بر عملکرد تولیدی و کیفیت زرده و پوسته
تخممرغ مرغهای تخمگذار است.
مواد و روشها
این پژوهش با استفاده از  320قطعه مرغ تخمگذار نژاد بوونز
با سن  47هفته ،در یک آزمایش فاکتوریل  4×2در قالب
طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار و پنج تکرار و هشت
پرنده در هر تکرار طی  12هفته انجام شد .جیرههای
آزمایشی بر پایه ذرت ،گندم و کنجاله سویا و به شکل آردی
بود .برای تأمین مواد مغذی توصیهشده از دفترچه راهنمای
سویه تجاری بوونز استفاده شد (جدول .)1
در کل دوره پرورش ،آب و خوراک بهصورت آزاد در
اختیار مرغهای تخمگذار قرار گرفت .برنامه نوردهی
بهصورت  16ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی در
کل دوره انجام شد .ابعاد قفس 37/5×40×40سانتیمتر و
شیب آن  7/8درصد بود .آبخوری مورداستفاده از نوع نیپل
و نوع قفسهای آزمایشی از نوع قفس پلکانی بود .مواد
آزمایشی شامل اسید استیک (مجتمع صنایع شیمیایی و
دارویی کیان کاوه آزما ،شماره ثبت  ،)111024اسید بوتیریک
مرک آلمان

(CAS No. 107-92-6, EC Number 203-532-

درصد
46/69
10
28/3
2/83
6/7
0/99
3/35
0/34
0/30
0/25
0/25

اجزای جیره (درصد)
دانه ذرت
گندم
کنجاله سویا( %40پروتئین)
روغن مایع گیاهی
کربنات کلسیم
دیکلسیم فسفات
پودر صدف
نمک
 -DLمتیونین
1
مکمل ویتامینی
2
مکمل معدنی
ترکیب شیمیایی
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در
کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
فیبر خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر فراهم (درصد)
آرژنین (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین(درصد)
متیونین  +سیستئین (درصد)
تریپتوفان (درصد)
لینولئیک اسید (درصد)

2850
17/5
3/6
4/1
0/46
1/25
1/04
0/46
0/75
0/24
2/6

 .1مقادیر ویتامینها و مواد معدنی تأمینشده توسط مکملها در هر کیلوگرم
ازجیره غذایی 82 ،هزار واحد بینالمللی ویتامین

A

(ترانس رتیناالستات)8 ،

هزارواحد بینالمللی ویتامین ( D3کوله کلسیفرول) 28 ،میلیگرم ویتامین
(توکوفرول استات) 3/5 ،میلیگرم ویتامین

K3

E

(منادیونبیسولفات)2/2 ،

میلیگرم ویتامین  3/3 ،B1میلیگرم ویتامین  1/1 ،B2میلیگرم ویتامین 35 ،B3
میلیگرم ویتامین 4/5 ،B5میلیگرم ویتامین  2 ،B6میلیگرم ویتامین ،B9

 )3و اسید پروپیونیک مرک آلمان ( CAS No. 79-09-4, EC

 0/023میلیگرم ویتامین ( B12سیانوکوباالمین) 0/023 ،میلیگرم بیوتین و 100

 )Number 201-176-3با درجه خلوص  99/9تهیه شد.

میلیگرم کولین کلراید.

همچنین پروبیوتیک مورد آزمایش (شماره ثبت دامپزشکی
 )S-256-95در بستههای نیمکیلویی تهیه شد که حاوی

 .2منگنز  90میلیگرم (سولفات منگنز) ،روی  90میلیگرم (اکسیدروی)،
آهن  55میلیگرم (سولفات آهن) ،مس  11میلیگرم (سولفات مس) ،ید
 1/7میلیگرم (یدیدپتاسیم) و سلنیوم  0/4میلیگرم (سلنیت سدیم).
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رکوردگیری تولید تخممرغهای تولید هر روز در

معرض هوا اندازهگیری شد .تمامی وزنکشیها با استفاده

ساعت  16جمعآوری میشد .به اینصورت که تعداد

از ترازو با دقت  0/001گرم ()GE300Japan, AND

تخممرغهای هر واحد آزمایشی در آغاز ثبت و سپس با

صورت گرفت .سپس وزن بهدستآمده برای زرده و

ترازو با دقت یک گرم وزنکشی و ثبت شد .صفات

پوسته تخممرغ بر وزن تخممرغ تقسیم شده و نتیجه

عملکردی شامل میزان مصرف خوراک (رابطه  ،)1میانگین

پایانی بهصورت درصد نسبت به کل تخممرغ بیان شد.

وزن تخممرغ ،ضریب تبدیل غذایی (رابطه  ،)2درصد

برای انجام این کار وزن هر کدام از بخشهای زرده و

تولید (رابطه  )3و توده تخممرغ تولیدی (رابطه )4

پوسته بر وزن کل تخممرغ تقسیم و در  100ضرب شد

محاسبه شد.

تا درصد هر کدام از پارامترها محاسبه شود [.]4
= مصرف خوراک (گرم در مرغ در روز)

قطر و ارتفاع زرده با استفاده از کولیس اندازهگیری شد.

رابطه )1

مجموع خوراک باقی مانده – مجموع خوراک تغذیهشده

بهمنظور سنجش رنگ زرده از سادهترین روش طبقهبندی

مرغ روز

رنگ زرده ،مقایسه چشمی رنگها و تطابق آن با نمونههای
استاندارد رنگ زرده براساس ورقههای بادبزنی رش ( Roche

رابطه )2

= ضریب تبدیل خوراک

 )Color Fanاز کشور (سوئیس) استفاده شد.
با استفاده از روش شناورشدن تخممرغ در محلول آب

مصرف خوراک هر واحد (گرم)
توده تخممرغ تولیدی هر واحد (گرم /مرغ /روز)

نمک ،وزن مخصوص تخممرغ اندازهگیری شد .به این
صورت که ابتدا محلول آب نمک با غلظتهای ،9/6

رابطه )3

= درصد تولید تخممرغ

 12 ،10/8و  13/2درصد تهیه شد که هر کدام از

 ×100تعداد تخممرغهای هر واحد

محلولها بیانگر چگالی  1/083 ،1/078 ،1/073و 1/088

تعداد مرغ زنده هر واحد

بودند .ابتدا تخممرغها در کمترین غلظت شناور شده و
اگر بهصورت صاف و ثابت روی این محلول شناور

رابطه )4

= توده تخممرغ تولیدی (گرم در مرغ در روز)

ماندند ،این غلظت بیانگر وزن مخصوص تخممرغ خواهد

میانگین وزن تخممرغ تولیدی (گرم)

بود در غیر این صورت تخممرغ به محلول بعدی انتقال
داده میشد تا در یکی از محلولها ثابت بماند [.]17

تعداد مرغ زنده
دو تخممرغ در سه روز پایانی دوره از هر واحد

برای تعیین کیفیت پوسته سه فاکتور وزن ،ضخامت و

آزمایشی بهصورت میانگین تخممرغهای موجود در آن

مقاومت پوسته اندازهگیری شد .برای اندازهگیری وزن

قفس ،انتخاب شد و وزن مخصوص آنها ،وزن زرده،

پوسته ابتدا پوسته تخممرغ بهطور کامل از سفید پاک،

سفیده و پوسته اندازهگیری شد .برای این کار زرده و

سپس بهوسیله قراردادن در آون بهمدت  48ساعت در

سفیده توسط قاشقک از هم جدا شده و سفیده اضافی تا

دمای  60درجه خشک شد و وزن بهوسیله ترازو

حد امکان از سطح زرده گرفته شد .از اختالف وزن کل

( )GE300 Japan, ANDبا دقت  0/001اندازهگیری شد.

تخممرغ و مجموع وزن زرده و پوسته ،وزن سفیده تعیین

سپس با تقسیم وزن پوسته بر وزن تخممرغ و ضرب در

شد .وزن پوسته نیز پس از شست و شو و خشکشدن در

 100درصد پوسته محاسبه شد [.]4
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برای تعیین ضخامت پوسته تخممرغها بعد از وزن کشی

دریافت کردند مصرف خوراک بیشتری در مقایسه با

بهوسیله میکرومتر ( )TUFF VUZG7554677از سه نقطهی

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

میانه ،باال و پایین پوسته تخممرغ (سر پهن ،وسط و سر نازک

اثرات اصلی پروبیوتیک و اثرات متقابل اسید آلی× پروبیوتیک

تخممرغ) اندازهگیری شد و میانگین بهدستآمده بهعنوان

بر پارامترهای عملکرد معنیدار نبود .افزایش میزان مصرف

ضخامت پوسته تخممرغ منظور شد [.]4

خوراک ممکن است بهدلیل خواص ضدعفونیکننده

برای اندازهگیری مقاومت پوسته از دستگاه مقاومتسنج

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

( )Zwick/Rocll,Co 91502084, Germanyاستفاده شد.

گروهها باشد .طی پژوهشی نشان داده شد که با افزایش میزان

تخممرغ بین دو صفحه صاف قرار گرفت و فشار از طریق

هضم و جذب مواد غذایی موجود در جیره ،میزان مصرف

این صفحات به تخممرغ وارد و در نمودار ثبت شد .مقدار

خوراک افزایش پیدا میکند [ .]7اثر مستقیم استفاده از

نیرو وارد شده را به شکل نموداری که دارای نقاط حداکثر و

اسیدهای آلی در تغذیه طیور ،کاهش  pHمحتویات هضمی

نقطه شروع فشار بر پوسته تخممرغ بود ثبت شد .فشار تا

چینهدان ،سنگدان ،سکوم و روده باریک میباشد .نشان داده

زمان مشاهده اولین موجها روی پوسته (شروع شکستگی)

شد که اسیدهای آلی میتوانند باعث افزایش قابلیت هضم

اعمال شد و سپس بهصورت دستی قطع شد .از تفاضل

خوراک از طریق افزایش ترشح آنزیمهای پانکراس و افزایش

عددی دو مقدار نیرو شروع فشار بر تخممرغ و شروع

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

شکستگی پوسته برحسب نیوتن بر سانتیمترمربع مقدار

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

نیروی الزم برای شکستن پوسته محاسبه شد [.]1

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

ابتدا نرمالبودن دادههای حاصل مورد بررسی و سپس

معنیداری نداشت [ .]21گزارش شد که استفاده از اسید

توسط نرمافزار ( Minitabنسخه  )16رویه  GLMبرای

بوتیریک در جیره مرغان تخمگذار تأثیری بر

مصرف

مدل ( )5تجزیه و میانگین تیمارها در سطح معنیداری

خوراک ندارد [.]10

پنج درصد از آزمون چند دامنهای توکی مقایسه شدند.
= µ + Ai + Bj + (ABij) + eijk

بررسی اثرات متقابل نشان داد استفاده از اسید
Yijk

پروپیونیک و بوتیریک با و بدون پروبیوتیک سبب بهبود

دراین رابطه ،Yijk ،مقدار عددی هر مشاهده ،Ai ،اثر

میانگین وزن تخممرغهای تولیدی شد ،البته این تفاوت از

اسیدهای آلی؛  ،Bjاثر پروبیوتیک؛  ،ABijاثر متقابل اسیدهای

نظر آماری معنیدار نبود .بهطورکلی نتایج نشان داد در

آلی و پروبیوتیک و  ،eijkاثر خطای آزمایش است.

زمان مکملسازی اسید آلی در جیره غذایی ،میزان مصرف

رابطه )5

خوراک نسبت به جیره فاقد اسید آلی افزایش پیدا کرد که
نتایج و بحث

ممکن است با افزایش وزن تخممرغهای تولیدی در

نتایج مربوط به پارامترهای عملکردی از جمله مصرف

ارتباط باشد .نشان داده شده است که استفاده از اسیدهای

خوراک ،میانگین وزن تخممرغ ،ضریب تبدیل غذایی،

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

درصد تولید و توده تخممرغ تولیدی در جدول ()2

میشود که این عمل باعث فعالسازی و فعالیت آنزیمهای

گزارش شده است.

پروتئولیتیک ،سرعت بخشیدن در تبدیل پپسینوژن به

پرندگانی که در جیره خود اسید بوتیریک و اسید استیک

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

تأثیر استفاده از تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .بررسی

مطلوبی برای جذب پروتئینها ،اسیدهای آمینه و عناصر

نتایج مربوط به درصد تولید و توده تخممرغ تولیدی نشان

معدنی میشود که احتماالً این امر سبب بهبود تولید

داد که استفاده از اسید استیک با پروبیوتیک و اسید

خواهد شد [.]16

پروپیونیک با و بدون پروبیوتیک سبب افزایش درصد

در تأیید نتایج پژوهش حاضر پژوهشگران دیگر در

تولید و تولید تودهای تخممرغ شد ،ولی این تفاوت از

مطالعات خود نشان دادند که استفاده از اسیدهای آلی

لحاظ آماری معنیدار نبود .درصد تولید (درصد

مختلف در جیره مرغهای تخمگذار ،تأثیری بر میانگین

تخمگذاری) تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند سن ،میزان

وزن تخممرغ نداشت [ .]21ضریب تبدیل غذایی تحت

انرژی و پروتئین جیره است [.]12

جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی مرغان تخمگذار در کل دوره آزمایش (از هفته  47تا پایان هفته )58
گروههای آزمایشی

مصرف خوراک

میانگین وزن تخممرغ

ضریب

درصد

توده تخممرغ تولیدی

(گرم /پرنده /روز)

(گرم)

تبدیل

تولید

(گرم /پرنده /روز)

اسید آلی (درصد جیره)
بدون افزودنی

b

اسید پروپیونیک ()0/1

ab

اسید بوتیریک ()0/2

a

114/6

اسید استیک ()0/3

a

SEM

P-Values

62/37

110/8

62/22

114/0

62/48

2/057
2/047
2/140

85/39
88/41
85/98

53/22
55/02
53/73

115/1

61/21

2/122

88/57

54/21

0/991

0/386

0/038

1/522

0/981

0/020

0/101

0/246

0/341

0/616

پروبیوتیک (درصد جیره)
صفر
0/01

SEM
P-Values

اسیدآلی (درصد جیره)

113/7

61/95

2/109

86/68

53/69

113/5

62/19

2/075

87/49

54/40

0/700

0/273

0/027

1/076

0/693

0/823

0/529

0/384

0/600

0/479

پروبیوتیک (درصد جیره)

بدون افزودنی

صفر

111/0

61/77

2/072

85/77

52/98

بدون افزودنی

0/01

110/7

62/97

2/042

85/00

53/47

اسید پروپیونیک ()0/1

صفر

115/0

62/25

2/072

88/36

55/02

اسید پروپیونیک ()0/1

0/01

113/0

62/19

2/022

88/45

55/02

اسید بوتیریک ()0/2

صفر

112/9

62/57

2/122

85/31

53/38

اسید بوتیریک ()0/2

0/01

116/4

62/39

2/159

86/66

54/09

اسید استیک ()0/3

صفر

116/2

61/21

2/169

87/29

53/41

اسید استیک ()0/3

0/01

114/0

61/22

2/076

89/84

55/01

1/401

0/546

0/054

2/152

1/387

0/176

0/561

0/688

0/876

0/950

SEM

P-Values

 :a-bتفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه معنیدار است (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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میزان انرژی جیره مؤثرترین عامل بر درصد تولید

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

است .اسیدهای آلی نیز جزئی از مواد حاوی انرژی قابل

متخصصین تأثیرات مثبت اسیدهای آلی بر درصد تولید

سوختوساز محسوب شده و عالوه بر توانایی

تخممرغ و توده تخممرغ تولیدی در مرغان تخمگذار را تأیید

ضدعفونیکنندگی ،ضد باکتری و محرک تولید ،توانایی

کردند ولی این تأثیرات را معنیدار اعالم نکردند [.]7

تأمین انرژی را نیز دارا هستند که ممکن است بر درصد

نتایج مربوط به کیفیت زرده تخممرغ شامل درصد

تولید تخممرغ تأثیر گذار باشد .البته در گروههایی با میزان

زرده ،ارتفاع و قطر زرده و همچنین شاخص رنگ زرده

باالتر تولید ،مصرف خوراک باالتری نیز مشاهد شد که

در (جدول  )3نشان داده شد.

جدول  .3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر کیفیت زرده مرغهای تخمگذار در کل دوره آزمایش (از  47هفتگی تا پایان  58هفتگی)
تیمارهای آزمایشی

کیفیت زرده تخممرغ
درصد زرده

قطر زرده (میلیمتر)

ارتفاع زرده (میلیمتر)

شاخص رنگ زرده

اسید آلی(درصد جیره)
بدون افزودنی

28/61

43/73

19/13

6/40

اسید پروپیونیک ()0/1

28/03

43/61

19/30

6/51

اسید بوتیریک ()0/2

28/35

43/01

18/83

6/51

اسید استیک ()0/3

28/42

43/20

19/30

6/64

0/303

0/226

0/206

0/062

0/609

0/102

0/340

0/071

SEM

P-Values

پروبیوتیک (درصد جیره)
صفر
0/01

SEM
P-Values

اسید آلی (درصد جیره)

28/46

43/47

19/01

6/46

28/25

43/30

19/27

6/56

0/214

0/159

0/146

0/044

0/489

0/445

0/228

0/119

پروبیوتیک (درصد جیره)

بدون افزودنی

صفر

29/03

44/02

b

18/32

6/40

بدون افزودنی

0/01

28/19

43/44

19/95a

6/40

اسید پروپیونیک ()0/1

صفر

27/99

43/70

19/39ab

6/37

اسید پروپیونیک ()0/1

0/01

28/08

43/51

19/20ab

6/64

اسید بوتیریک ()0/2

صفر

28/25

42/69

ab

18/89

6/51

اسید بوتیریک ()0/2

0/01

28/44

43/33

ab

18/76

اسید استیک ()0/3

صفر

28/56

43/49

ab

19/44

اسید استیک ()0/3

0/01

28/28

42/91

ab

19/16

6/71

0/429

0/319

0/292

0/088

0/624

0/204

0/006

0/385

SEM

P-Values

 :a-bدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند ،دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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درصد زرده تحت تأثیر گروههای آزمایشی قرار

رنگ زرده تحت تأثیر استفاده از مکملهای اسید آلی

نگرفت .قطر زرده با تغذیه اسید بوتیریک و اسید استیک

و پروبیوتیک قرار نگرفت .این نکته نیز قابلتوجه است که

به اضافه پروبوتیک کاهش پیدا کرد ،البته این تفاوت از

در زمان استفاده از جیره حاوی اسید استیک و پروبیوتیک

لحاظ آماری معنیدار نبود .در پژوهشی دیگر ثابت شد

تفاوت نسبت به سایر گروهها محسوستر بود .میزان باالتر

مصرف اسیدهای آلی در جیره غذایی مرغان تخمگذار

خوراک مصرفی در این گروهها ممکن است بر بهبود رنگ

هیچ تأثیر معنیداری بر قطر زرده تخممرغ تولیدی نداشت

زرده تأثیرگذار بوده باشد.

[ .]8پژوهشها نشان داده که افزودن پروبیوتیک در

نتایج مربوط به کیفیت پوسته تخممرغ شامل وزن

خوراک مرغهای تخمگذار احتمال دارد از راه مهیاکردن

مخصوص تخممرغ ،درصد پوسته ،ضخامت و مقاومت

فیتاز میکروبی باعث فراهمکردن بیشتر بعضی مواد مثل

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

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

درصد پوسته و ضخامت پوسته تحت تأثیر گروههای

افزایش شاخص زرده شود [.]21

آزمایشی قرار نگرفتند.

جدول .4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر کیفیت پوسته مرغهای تخمگذار در کل دوره آزمایش (از هفته  47تا پایان )58
تیمار های آزمایشی
اسید آلی (درصد جیره)
بدون افزودنی
اسید پروپیونیک ()0/1
اسید بوتیریک ()0/2
اسید استیک ()0/3

1/082
1/084
1/084
1/084
0/0008
0/161

SEM

P-Values

پروبیوتیک (درصد جیره)
صفر
0/01
SEM

P-Values

اسیدآلی (درصدجیره)
بدون افزودنی
بدون افزودنی
اسید پروپیونیک ()0/1
اسید پروپیونیک ()0/1
اسید بوتیریک ()0/2
اسید بوتیریک ()0/2
اسید استیک ()0/3
اسید استیک (0/3

SEM

P-Values

وزن مخصوص
(گرم /سانتیمتر مکعب)

پروبیوتیک (درصدجیره)
صفر
0/01
صفر
0/01
صفر
0/01
صفر
0/01

کیفیت پوسته تخممرغ
ضخامت پوسته
درصد
(میلیمتر)
پوسته
11/85
12/01
11/93
11/90
0/168
0/927

0/42
0/43
0/41
0/41
0/004
0/117

مقاومت پوسته
(نیوتن /سانتیمتر مربع)
28/62c
34/86a
34/00a
32/21b
0/313
<0/0001

1/084
1/083
0/0005
0/661

11/82
12/02
0/119
0/257

0/42
0/42
0/003
0/971

32/17
32/68
0/221
0/113

1/083
1/081
1/083
1/086
1/084
1/084
1/085
1/083
0/001
0/192

11/75
11/94
11/72
12/29
11/94
11/91
11/88
11/93
0/238
0/619

0/42
0/41
0/42
0/43
0/41
0/41
0/41
0/41
0/006
0/650

27/16d
30/07c
34/14ab
35/59a
33/27b
34/73ab
34/10ab
30/32c
0/443
<0/0001

 :a-bدر هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند ،دارای اختالف معنیداری میباشند (.)P>0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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اثر اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار و فراسنجههای کیفی تخممرغ

وزن مخصوص تخممرغ فراسنجهای است که بیانگر

براساس نتایج این پژوهش ،استفاده از برخی اسیدهای

وضعیت ضخامت و خلل و فرج پوسته است .ضخامت

آلی (اسید پروپیونیک) و پروبیوتیک میتواند با تأثیر مثبت

پوسته ،تحت تأثیر دمای محیط ،جیره مصرفی و سن

بر عملکرد تولید و برخی پارامترهای کیفی مانند ،مقاومت

مرغهای تخمگذار قرار میگیرد ،اما بهبود وزن و مقاومت

پوسته ،سبب افزایش کیفیت محصول تولیدی شود.

پوسته را میتوان در ارتباط با بهترشدن محیط دستگاه
گوارش و بازده بهتر آن در مورد جذب مواد مغذی

تشکر و قدردانی

گوناگون از قبیل مواد معدنی و افزایش ذخایر کلسیمی

با سپاس بیکران از اساتید محترم و هیئت داوران گرانقدر،

پوسته و در نتیجه آن افزایش وزن و مقاومت پوسته

که صبوری پیشه کردند و اندوخته وافر علمی ایشان را

تخممرغهای تولیدی دانست.

بدرقه راهم نمودند.

نتایج مربوط به مقاومت پوسته نشان داد که استفاده از
اسید پروپیونیک ،با و بدون پروبیوتیک و اسید بوتیریک،

تعارض منافع

با پروبیوتیک و اسید استیک ،بدون پروبیوتیک ،بهطور

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

معنیداری مقاومت پوسته را در مقایسه با گروه فاقد
افزودنی بهبود بخشید ( .)P>0/05همچنین بیشترین
مقاومت پوسته مربوط به گروه حاوی اسید پروپیونیک و
پروبیوتیک بود .این نشاندهنده تأثیر مثبت اضافه کردن
برخی اسیدهای آلی به جیره مرغان تخمگذار بر مقاومت
پوسته است .تصور بر این است که اسیدهای آلی از راه
کاهش

pH

خوراک و محتویات گوارشی و تأثیرات ضد

باکتری خود احتماالً سبب ایجاد یک محیط اسیدی در
دستگاه گوارش شده و این عامل موجب بهبود روند
جذب کلسیم و شکلگیری پوسته تخممرغ میشود .طی
پژوهشی روی مرغان تخمگذار سفید مسن نژاد بوونز
نشان داده شد که اضافهکردن اسیدهای آلی کوتاه زنجیره
به جیره آزمایشی ،مقاومت پوسته تخممرغهای تولیدی را
افزایش داده و سبب کمشدن تخممرغهای شکسته و بد
شکل شد [ .]19نتیجهگیریهای مناسب کیفیت پوسته
تخممرغ موقع مصرف پروبیوتیک را میتوان به فعالیت
متابولیکی کلنی باکتریهای مفید در روده که با افزایش
سرعت جذب بعضی مواد معدنی بهخصوص کلسیم و
منیزیم همراه است ،مرتبط دانست [.]18
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