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چکيده
در اين تحقيق اثرات استفاده از سطوح مختلف تفالۀ ليمو با جيرههاي بر پايۀ گندم بر عملکرد ،صفات کيفی تخممرغ و
فراسنجههاي بيوشيميايی و سطوح سلولهاي ايمنی خون مرغهاي تخمگذار مورد ارزيابی قرار گرفت .اين آزمايش با
تعداد  411قطعه مرغ تخمگذار سويۀ هاي الين ( )W36از سن  56تا  77هفتگی در قالب طرح کامالً تصادفی با  1تيمار و 3
تکرار (هر تکرار داراي  41قطعه مرغ) اجراء گرديد .جيرههاي آزمايشی عبارت بودند از )4 :تيمار شاهد (بدون استفاده از
تفالۀ ليمو) )1 ،جيرۀ حاوي  %1تفالۀ ليمو )3 ،جيرۀ حاوي  %1تفالۀ ليمو ،و  )1جيرۀ حاوي  %5تفالۀ ليمو .نتايج بدست آمده
از اين آزمايش نشان داد که استفاده از تفالۀ ليمو در جيرههاي غذايی مرغهاي تخمگذار داراي اثرات معنیدار بر عملکرد
و صفات کيفی تخممرغ میباشد ( .)P>5/56باالترين درصد توليد تخممرغ ،بيشترين مقدار وزن و گرم تخممرغ توليدي و
بهترين ضريب تبديل غذايی با استفاده از  5درصد تفالۀ ليمو و حداقل هزينۀ خوراك به ازاي هر کيلوگرم تخممرغ توليدي
با استفاده از  1درصد تفالۀ ليمو بدست آمد .بيشترين وزن مخصوص تخممرغ ،باالترين رنگ زرده و بيشترين درصد
سفيده نيز با استفاده از  5درصد تفالۀ ليمو مشاهده شد .استفاده از تفالۀ ليمو باعث کاهش درصد زرده شد که کمترين
درصد زرده با استفاده از  5درصد تفالۀ ليمو بدست آمد .استفاده از سطوح مختلف تفالۀ ليمو اثرات معنیداري بر
فراسنجههاي بيوشيميايی و سلولهاي ايمنی خون مرغها نداشت ( .)P>5/56چنين نتيجهگيري میشود که در مرغهاي
تخمگذار ،استفاده از تفالۀ ليمو تا  5درصد جيره در مقايسه با جيره شاهد ،بدون داشتن اثرات سوء بر فراسنجههاي
بيوشيميايی و سلولهاي ايمنی خون ،موجب بهبود عملکرد ،صفات کيفی تخممرغ و کاهش هزينۀ خوراك به ازاي هر
کيلوگرم تخممرغ توليدي میگردد.
واژههاي کليدي :صفات تخممرغ ،تفالۀ ليمو ،عملکرد ،مرغ تخمگذار ،متابوليتهاي خون
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نوبخت
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مقدمه

مهمانناواز 4339؛ سايدپيران و همکااران 4395؛ جاادري و

ضايعات کشاورزي و صنايع غذايی بخشی از مناابع

همکاران .)4395

غذايی هستند که استفاده از آنها در جيرههاي غاذايی

از جمله ميوههاي که در کشور به خصوص در اساتانهااي

طيور به علل مختلفی اهميت پيادا کارده اسات .قيمات

شمالی و جناوبی کشاور بوفاور تولياد مایشاود ،مرکباات

پااايين ،خوشااخوراکی ،کاااهش آلااودگیهاااي زيساات

میباشد که توليد ساليانۀ اقالم مختلف آن حادود  6ميلياون

محيطاای و کاااهش خااروا ارز از کشااور بااراي وارد

تن بارآورد مایشاود (نازيا و همکااران  .)1545مرکباات

نمودن اقالم خوراکی ماورد نيااز ،از جملاه ماواردي

سرشار از ويتامينهاي محلول در چربی و آب ،مواد معدنی

اساات کااه موجااب توجتااه بيشااتر بااه اياان بخااش از

از قبيل پتاسيم ،منيزيم ،کلسيم و فسافر باوده و نياز حااوي

ضايعات غذايی شده است .از جملاه محادوديتهااي

موادي نظير فالوونوبيدها ،پکتين و تانن میباشد (صمصاام

ضايعات کشاورزي و صنايع غذايی ،حجايم باودن و

شريعت  .)4333حدود  15درصاد از ضاايعات مرکباات باه

داشتن الياف خام باال می باشد .در مرغهاي تخمگذار

صاورت تفالاه بااقی مایماناد کاه حاصال تهياۀ آبمياوه در

دستگاه گوارش در مقايسه باا جوجاه هااي گوشاتی

کارخانجااات ،کارگاااههااا و نيااز بااه صااورت تااازه مصاارف

توسعۀ بيشتري يافته و لذا تحمل آنها به اليااف خاام

میباشد که ترکيبات باال ،کم و بايش در تفالاۀ مرکباات نياز

جيره بيشاتر اسات (فرخاوي و همکااران  .)4373در

يافت میشوند .پکتين مادۀ است که به مقدار چشمگياري در

پااهوهشهاااي قبلاای اسااتفاده از تعاادادي ضااايعات

تفالۀ مرکبات يافت میشود (اوگو و همکاران  .)1545عاالوه

کشاورزي و صنايع غاذايی در مارغهااي تخامگاذار

بر مصارفی که پکتاين در صانايع مختلاف از جملاه صانايع

نتايج مثبتی را در پی داشته اسات .اساتفاده از تفالاۀ

غذايی دارد ،گزارش شده است که وجود پکتين در جيره ناه

زيتون به مقدار  9درصاد اثارات ساوبی بار عملکارد

تنها به سالمتی دستگاه گوارش کم میکند ،بلکه در کاهش

مرغها نداشت (زارع و همکاران  )1545و اساتفاده از

سط کلسترول خون نياز مارثر اسات (ناريا

و همکااران

تفالۀ گوجه فرنگی به مقدار  45درصد نه تنها اثارات

 .)1545فالوونوبيااادهاي موجاااود در مرکباااات خاصااايت

سوبی بر عملکرد و صافات تخاممارغ نداشات ،بلکاه

آنتی اکسايدانی دارناد (آگاو و همکااران  .)1545اساتفاده از

باعث بهبود صفات کمی و کيفای تخاممارغ نياز شاد

تفالۀ مرکباات تاا  7/6درصاد در مقايساه باا شااهد اثارات

(نوبخت  .)4337سبوس برنج نيز با موفقيت تا ساط

سوبی بر عملکرد جوجه هاي گوشتی نداشته است (چودراي

 45درصاادي جيااره ،باادون داشااتن اثاارات سااوء باار

و همکاران  .)1545مقدار ويتاامين  Cتفالاۀ پرتذاال شايرين

عملکرد مرغهاا در تذذياۀ آنهاا ماورد اساتفاده قارار

 3/33ميلی گرم در  455گرم تعيين شده اسات در حاالی کاه

گرفت (نوبخت و همکااران  .)4335گذشاته از تایمين

در اياان وزن هرت مقاادار آن صاافر بااوده و تفالااۀ پرتذااال

الياف خاام ،از جملاه علال بهباود عملکارد در زماان

شاايرين توانسااته اساات تااا  46درصااد جااايگزين هرت در

اسااتفاده از گياهااان داروياای در جياارههاااي غااذايی

جياارهي جوجااههاااي گوشااتی شااود (اول رماای و همکاااران

مرغ هاي تخمگذار ،دارا بودن مواد آنتیاکسايدان در

 .)1557در آزمايش ديگري اين جايگزينی تا  15درصد هرت

اياان گياهااان داروياای هکاار شااده اساات (نوبخاات و

نيز گزارش شاده اسات (اوگاو و همکااران  .)1545اينچناين
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جايگزينی در جيرههااي غاذايی خرگاوشهاا نياز باا

خوراك به ازاي هار کيلاوگرم تخاممارغ توليادي مارغهااي

موفقيت همراه بوده است (ابراهيم و همکاران .)1544

تخمگذار در جيره هاي بار پاياۀ گنادم ماورد ارزياابی قارار

در جدياادترين مطالعااه ،جااايگزينی  15درصااد هرت

گرفت تا در صورت مثبات باودن نتيجاه ،توصايههااي الزم

شدۀ پرتذال شايرين

بااراي جمااعآوري و اسااتفاده از آن در جياارههاااي غااذايی

جيرۀ خرگوش ها با تفالۀ خش

اثرات سوبی بر عملکرد آنها نداشته و فراسنجههااي

مرغهاي تخمگذار به عمل آيد.

خونی خرگوش ها را تذيير نداد (اوجاابو و همکااران
 .)1541در آزمايش ديگاري اساتفادهي  45درصادي

مواد و روشها

از تفالۀ مرکبات در جيرۀ جوجه هاي گوشتی موجاب

اين آزمايش در تابستان و پاييز ساال  4395اجاراء گردياد.

کاااهش وزن ،افاازايش خااوراك مصاارفی و ضااريب

براي انجام آزمايش از  411قطعه مرغ تخمگذار سويۀ هاي-

تبديل غذايی آنها شده است (مورا و همکاران .)1553

الين ) (W36در قالب طارح کاامالً تصاادفی باا  1تيماار و 3

گزارش شده است کاه اساتفاده از تفالاۀ مرکباات تاا

تکرار ( 41قطعه مرغ در هر تکرار) استفاده شد .تفالۀ ليموي

سط  41درصد جيارۀ مارغهااي تخامگاذار ،اثارات

تازه بعد از آبگيري ،از مذازههاي آبميوهگياري در تابساتان

سوبی بر عملکرد آنها نداشته و باعث کااهش ساط

سال 4395جمع آوري و بعد از اينکاه در ساايه خشا شاد،

تريگليسريد خون نيز مایگاردد (ناازك و همکااران

نمونه اي همگنی از آن تهيه شده و ترکيبات شيميايی آن باا

 .)1545در بين مرکبات ،ليمو يکای از مهمتارين آنهاا

استفاده از  AOACسال  1551در آزمايشاگاه آنااليز ماواد

بااوده کااه توليااد ساااليانۀ ان اواع آن افاازون باار 155

غذايی تعيين گرديد .نتايج آناليز آزمايشگاهی تفالاۀ ليماو در

هزارتن می باشد که به صورت تاازهخاوري ،خشا

جدول  4آمده است:

شده و يا در تهيۀ آبليمو مورد استفاده قرار میگيرد.
رواا تهيۀ کارگااهی و خاانگی آبليماو موجاب شاده
ساليانه مقاادير قابال تاوجتهی از ليماوي توليادي در
شمال و به خصوص در استانهاي جنوبی کشور به

جدول  – 1ترکيبات شيميايي تفالۀ ليموي مورد استفاده در
آزمايش (درصد)
مااااادۀ

اناااااااار ي

پاروت ين

الياف

خش

متابوليسمی

خام

خام

شااهرهاي ديگاار ارسااال شااده و تفالااۀ حاصااله از
آبگيري از آن بدون استفاده مانده و باه حجام انباوۀ
زبالههاي شهري توليادي افازوده شاده و در نتيجاه
مشکالت زيسات محيطای و هزيناههااي جماعآوري،
انتقال و دفن بهداشتی زباله را نياز افازايش دهاد .در
جهت چارهجاويی باه ايان مشاکل و همچناين امکاان
استفاده از اين ضايعات غذايی ،در آزمايشای اثارات
استفاده از ساطوح مختلاف تفالاۀ ليماو بار عملکارد،
صفات کيفی تخممرغ ،متابوليتهااي خاون و هزيناۀ

کلسيم

فسفر
کل

)(Kcal/Kg

35/39

4665

3/11

13/3

5/54

5/33

جيرههاي آزمايشی عبارت بودند از )4 :تيمار شااهد (بادون
استفاده از تفالۀ ليماو) )1 ،جيارۀ حااوي  %1تفالاۀ ليماو)3 ،
جيرۀ حاوي  %1تفالۀ ليمو ،و  )1جيرۀ حاوي  %5تفالۀ ليماو.
هم اۀ جياارههاااي آزمايشاای بااا اناار ي قاباال متابوليساام و
پااروت ين خااام يکسااان و بااا توجتاه بااه پيشاانهادات جااداول
استاندارد احتياجات غذايی ( )13براي مرغهاي تخمگذار و با
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نوبخت

تنظيم گرديدند (جدول .)1

استفاده از برنامۀ نرمافازار جياره نويسای UFFDA

جدول  -2ترکيبات جيرههاي حاوي تفالۀ ليمو بر پايهي گندم (درصد)
مادۀ خوراکی

شاهد

درصد تفالۀ ليمو
2

4

6

گندم

74/61

53/79

55/55

53/33

کنجالۀ سويا

46/51

46/33

46/71

45/57

روغن سويا

1/66

1/93

3/15

3/31

تفالۀ ليمو

5

1

1

5

اينرت (ماسۀ نرم)

4

4

4

4

پوستۀ صدف

7/56

7/51

7/53

7/51

دي کلسيم فسفات

4/15

4/33

4/35

4/36

نم طعام

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/59

5/53

5/53

5/55

مکمل مواد معدنی
مکمل ويتامينی

*

**

ال -ليزين هيدروکلرايد
ترکيبات شيميايی محاسبه شده
(درصد)
هزينۀ خوراك به ازاي هر کيلوگرم

134

139

195

649

تخممرغ توليدي (تومان)
انر ي قابل متابوليسم )(Kcal/Kg

1355

1355

1355

1355

41

41

41

41

کلسيم

3/13

3/13

3/13

3/13

فسفر قابل دسترس

5/34

5/34

5/34

5/34

فيبر خام

1/51

3/47

3/71

1/13

سديم

5/46

5/46

5/46

5/46

ليزين

5/51

5/51

5/51

5/51

متيونين  +سيستين

5/61

5/61

5/61

5/61

تريپتوفان

5/47

5/47

5/47

5/47

پروت ين خام

*هر کيلوگرم از مکمل مواد معدنی داراي  71/155ميلیگرم منگنز 76/555 ،ميلیگرم آهن 51/576 ،ميلیگرم روي 5/555 ،ميلیگرم مس 357 ،ميلیگرم يد و 155
ميلیگرم سلنيوم میباشد.
**هر کيلوگرم از مکمل ويتامينی داراي  3/655/555واحد بينالمللی ويتامين  1/655555 ،Aواحد بينالمللی ويتامين  44/555 ،D3واحد بينالمللی ويتامين ،E
 1/155ميلیگرم ويتامين  4/177 ،K3ميلیگرم ويتامين  1/555 ،B1ميلیگرم ويتامين  7/315 ،B2ميلیگرم ويتامين  31/565 ،B3ميلیگرم ويتامين 1/151 ،B5
ميلیگرم ويتامين  5/445،B6ميلیگرم ويتامين  5/54 ،B9ميلیگرم ويتامين  155/555 ،B12ميلیگرم کولين کلرايد میباشد.
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شرايط محيطی براي همۀ گروههاي آزمايشی يکسان

از تخممرغهاا بار روي آب ،غلظات مزباور باه عناوان وزن

بود .برناماۀ ناوري شاامل  46سااعت روشانايی در

مخصوص تخممرغها يااد داشات مایگردياد و در صاورت

هفتۀ اوتل آزمايش بوده و در هفتههاي بعادي باه 45

عدم شناور شدن ،از سطل مزبور خارا شاده و در محلاول

ساعت رسانده شد .درجه حرارت محيط کنترل شاده

غلاااي تااار بعااادي قااارار داده مااایشااادند .در پاياااان وزن

و تمااامی ماارغهااا بااه صااورت آزاد بااه غااذا و آب

مخصوصهاي حاصله براي کال تخاممارغهااي هار واحاد

آشاميدنی دسترسی داشتند .واکسيناسايون و سااير

آزمايشی با هم جمع شده و بر تعداد تخممرغها تقسيم شده

عمليات بهداشتی نيز به صورت معماول در منطقاه و

و بدين ترتيب وزن مخصوص نهايی تخممارغ آنهاا بدسات

با توصيۀ دامپزش مس ول اعمال گرديد.

میآمد .سپس تخممرغها شکسته شده و واحد هاو (Haugh

مقدار توليد تخممرغ و نيز وزن متوسط تخممرغها

) unitدر سفيدۀ غلي آنها اندازهگيري شد .براي اندازهگيري

به طور روزانه از طريق توزين و توليد تودهاي

واحد هاو از فرمول زير اساتفاده شاد (فرخاوي و همکااران

تخممرغ ) (Egg massو نيز خوراك مصرفی به

.)4373

صورت هفتگی اندازهگيري گرديده و از روي

( =455Log )H + 7/67 -4/7 w5/37واحد هاو

خوراك مصرفی و نيز توليد تودهاي تخممرغ،

که در اين فرمول  Hعبارت است از ارتفاع سفيدۀ غلي بار

از واحدهاي

حسب ميلیمتر و  Wبرابر است با وزن تخممرغ بار حساب

ضريب تبديل غذايی براي هر ي
آزمايشی مشخص میگرديد.

گاارم .بااراي اناادازهگيااري ارتفاااع ساافيدۀ غلااي از دسااتگاه

در پايان آزمايش ،تعداد  3عدد تخممرغ از هر تکارار

ارتفاعسنج استاندارد مدل ) (CE 300استفاده شد .که ابتاداء

به تصادف انتخاب و بعد از توزين ،وزن مخصاوص

تخممرغها بر روي صافحۀ صااف شکساته شاده و ارتفااع

آنها با استفاده از روش غوطهور سازي 4در محلاول

سفيده در محل اتصال آن به زرده باا  5/54ميلایمتار دقات

آب نما ا باااا غلظاااتهااااي ،4/571 ،4/553 ،4/551

اندازهگياري شاده و باا توجتاه باه وزن تخاممارغ و ارتفااع

 4/595 ،4/591 ،4/533 ،4/531 ،4/.53 ،4/575و 4/4

سفيده ،با قرار دادن در فرمول باال ،واحد هاو براي هار يا

ميلیگرم بر ميلیليتر تعيين شد (فرخوي و همکااران

از تخممرغهاا محاسابه شاده و تماام واحادهاي حاصاله از

 .)4373در اين روش غلظتهاي مختلاف محلاول آب

تخاامماارغهاااي همااان واحااد آزمايشاای بااا هاام جمااع و باار

با استفاده از دستگاه چگالیسنج در سطلهااي

تعدادشان تقسيم میشد و ميانگين حاصله به عناوان واحاد

نم

پالستيکی تهيه شده و غلظت محلول محتوي هر يا

هاو گروه آزمايشی مزباور در نظار گرفتاه مایشاد .باراي

از سطلهاا بار روي آن نوشاته شاده و ساطلهااي

مشااخص کااردن رنااگ زرده از واحااد رش 1اسااتفاده شااد

مزبور در کنار همديگر به ترتياب چياده مایشادند و

(فرخوي و همکااران  .)4373در ايان روش از صافحهاي باا

تخاامماارغهاااي نمونااهباارداري شااده از هاار ي ا از

نوارهاي رنگی مختلف کاه باه ترتياب باا افازايش رناگهاا،

واحدهاي آزمايشی ابتداء در داخل رقياقتارين آنهاا

نمرات اختصاصی به آنها نيز اضافه میشد ،استفاده گردياد

قرار داده میشدند و در صورت شناور شدن هر ي

و براي اين منظور ،نمونههاي تخممارغ جماعآوري شاده از

. Floating Method

1

. Roch Unit

2
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واحدهاي آزمايشی بر روي ظرف شيشاهاي شافافی

بيوشيميايی (تاريگليساريد ،کلساترول ،آلباومين ،پاروت ين

شکسته شده و رنگ زردۀ آنها ،توسط چند نفر مورد

کاال،اساايداوري و  )HDLخااون ريختااه شااده و آناااليز

ارزيابی قرار گرفته و با نوارهااي رنگای موجاود در

فراسنجههااي بيوشايميايی خاون باا اساتفاده از کياتهااي

صفحه مقايسه شده و نمرات اختصاصی توسط چند

آزمايشگاهی تهيه شده از شرکت پارس آزماون و بار پاياۀ

فرد به هر ي از آنها با هم جمع شده و متوسط آنها

روشهااااي اساااتاندارد آزمايشاااگاهی و توساااط دساااتگاه

به عنوان نمارۀ نهاايی باراي آن واحاد آزمايشای در

اتوآنااليزر (آليسون )355-انجام گرديدند .تعيين سلولهااي

نظر گرفته شده و در تجزياۀ آمااري ماورد اساتفاده

خونی از طرياق رناگ آميازي و تفرياق سالولی و شامارش

قرار گرفات (فرخاوي و همکااران  .)4373محتوياات

چشمی در زير ميکروساکو ناوري انجاام گردياد (نظيفای

پوستۀ تخممرغها تميز شده و پوستهها باه مادت 13

 .)4375در پايان دادههاي حاصله با اساتفاده از نارم افازار

شادن در دمااي اطااگ نگهاداري

آماري  SASنسخۀ  9/41مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و

میشدند .بعد از خش شدن ،وزن آنهاا باا تارازوي

براي مقايسۀ تفاوت بين ميانگينها از آزمون چناد دامناهاي

ديجيتالی با دقت  5/54گرم اندازهگياري گردياد .بعاد

دانکن (ولیزاده و مقدم  )4373اساتفاده شاد .مادل رياضای

از شکستن تخممارغهاا ،زرده باه دقات جادا شاده و

طرح به صورت زير میباشد:

ساعت براي خش

Yij = µ + Ti + εij

تااوزين گرديااد .بااا کساار نمااودن وزنهاااي زرده و
پوسته از وزن تخممرغ ،وزن سفيده به دست آمد که
به صورتی درصدي از وزن تخم مرغ محاسبه شدند.

.

که در فرمول فوگ:
 = Yijمقدار عددي هر ي

از مشاهدهها در آزمايشµ ،

بااراي تعيااين هزينااۀ خااوراك بااه ازاي هاار کيلااوگرم

=ميانگين جمعيت = Ti ،اثر جيرهي غذايی = εij ،اثر خطاي

تخم مرغ توليدي در هر ي از گاروههااي آزمايشای،

آزمايش در نظر گرفته شده است.

هزينۀ هر کيلوگرم از خوراك در ضريب تبديل غذايی
آن ضرب شده و در تجزياۀ آمااري ماورد اساتفاده

نتايج

قرار گرفت.

اثرات سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر عملکرد مرغهاي تخمگذار

در پايان دورۀ آزمايش از هر واحد آزمايشی تعاداد

در جيرههاي بر پايۀ گندم در جدول  3ارايه گرديده است.

دو قطعه مرغ به صورت تصادفی انتخااب شاده و از

استفاده از تفالۀ ليمو داراي اثرات معنیداري بر عملکرد

وريد بالی آنها خاونگياري باه عمال آماده و خاون

مرغهاي تخمگذار بود ( .)P>5/56استفاده از تفالۀ ليمو تا

حاصله در دو لولاۀ آزماايش کاه يکای حااوي ماادۀ

سط  5درصد ،باعث افزايش وزن تخممرغ ،درصد توليد،

ضدانعقاد  EDTAبود ،جهت تعيين درصاد و نسابت

توليد تودهاي ،بهبود ضريب تبديل غذايی و کاهش هزينۀ

سااالولهااااي خاااونی (هماتوکريااات ،هموگلاااوبين،

خوراك به ازاي هر کيلوگرم تخممرغ توليدي نسبت به

گلبااولهاااي قرمااز،گلبااولهاااي ساافيد ،هتروفياال،

شاهد شد ( .)P>5/56در بين کليۀ تيمارها ،کمترين هزينۀ

لمفوسيت و نسبت هتروفيل به لمفوسايت) و ديگاري

خوراك به ازاي هر کيلوگرم تخممرغ توليدي ،با استفاده از

براي اخذ سرم به منظاور انادازهگياري پارامترهااي

 1درصد تفالۀ ليمو به دست آمد .تفاوت معنیداري در

اثرات استفاده از سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر عملکرد و فراسنجههاي خونی مرغهاي تخمگذار با جيره هاي بر پا یۀ گندم

خصوص مقدار خوراك مصرفی بين گروههاي
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مختلف آزمايشی وجود نداشت (.)P>5/56

جدول  -3اثرات سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر عملکرد مرغهاي تخمگذار
درصد تفالۀ

وزن تخممرغ

توليد

توليد تودهاي

خوراک مصرفي

ضريب تبديل

هزينۀ خوراک

ليمو

(گرم)

تخممرغ

(گرم)

(گرم)

غذايي

هر کيلوگرم تخممرغ/تومان

درصد
صفر

56/31b

66/59b

35/16b

441/34

3/41a

4644a

1

55/54ab

66/51b

35/55b

444/31

3/45a

4645a

1

a

55/36

a

55/19

a

15/35

443/54

b

1/35

c

5

55/13a

54/44a

15/53a

443/51

1/73b

4116b

SEM

5/13

5/51

5/1

5/33

5/53

41/79

P value

5/53

5/5551

5/5554

5/71

5/5554

5/5554

4395

 :a-cدر هر ستون اع داد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنیدار دارند (.)P>5/56

اثرات استفاده از سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر صفات

ليمو به صورت معنیداري وزن مخصوص تخممرغ ،رنگ

کيفی تخممرغ در جدول  1خالصه شده است.

زرده و درصد سفيدۀ تخممرغ را افزايش و درصد زرده را

استفاده از سطوح مختلف تفالۀ ليمو داراي اثرات

کاهش داد ( .)P>5/56در خصوص درصد پوسته و واحد

معنیداري بر صفات کيفی تخممرغ در مرغهاي

هاو ،تفاوتهاي معنیداري بين گروههاي مختلف آزمايشی

تخمگذار بود ( .)P>5/56استفاده از  5درصد تفالۀ

وجود نداشت (.)P>5/56

جدول  -4اثرات سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر صفات کيفي تخممرغ در مرغهاي تخمگذار
درصد تفالۀ

وزن مخصوص

ليمو

(ميلیگرم بر ميلیليتر مکعب)

رنگ زرده

درصد

درصد

پوسته

سفيده

درصد زرده

واحد هاو

صفر

4/575b

1/55c

3/65

55/13b

35/34a

35/31

1

4/573b

1/11bc

3/91

54/46b

19/91ab

36/55

1

4/579a

1/11ab

3/11

51/63a

15/93a

79/55

5

a

4/535

a

1/66

3/71

a

56/36

b

16/95

36/31

SEM

5/551

5/551

5/596

5/114

4

1/753

P value

5/54

5/546

5/179

5/549

5/516

5/133

 :a-bدر هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنیدار دارند (.)P>5/56
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اثرات استفاده از سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر

استفاده از تفالۀ ليمو اثرات معنیداري بر فراسنجههاي

فراسنجههاي بيوشيميايی خون در جدول  6آورده

بيوشيميايی خون مرغها نداشت (.)P<5/56

شده است.
جدول  -5اثرات سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر فراسنجههاي بيوشيميايي خون در مرغهاي تخمگذار
اسيد اوري

HDL
(گرم بر دسیليتر)

درصد تفالۀ

تريگليسريد

کلسترول

آلبومين

پروت ين تام

ليمو

(ميلیگرم بر دسی ليتر)

(ميلیگرم بر دسی ليتر)

(گرم بر دسیليتر)

(گرم بر دسیليتر)

(گرم بر دسیليتر)

صفر

951/55

441/66

1/95

1/63

5/63

41/56

1

4544/95

417/91

3/13

6/35

7/31

44/55

1

4339/15

415/53

3/35

1/95

7/54

44/53

5

4499/55

471/59

3/57

6/35

7/53

45/33

SEM

113/77

46/477

5/473

5/111

4/464

1/666

P value

5/176

5/456

5/143

5/613

5/335

5/937

اثرات استفاده از سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر

استفاده از تفالۀ ليمو اثرات معنیداري بر فراسنجههاي

سلولهاي ايمنی خون در جدول  5ديده میشود.

بيوشيميايی خون مرغها نداشت (.)P<5/56

جدول  -6اثرات سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر سلولهاي ايمني خون در مرغهاي تخمگذار
درصد تفالۀ

هماتوکريت

هموگلوبين

گلبولهاي قرمز

گلبولهاي سفيد

هتروفيل

لمفوسيت

ليمو

(درصد)

(درصد)

(ميليون در ميلیمتر

(ميليون در ميلیمتر

(درصد)

(درصد)

مکعب)

مکعب)

لمفوسيت/هتروفيل

صفر

31

44/17

3/17

13/17

43/31

35

5/465

2

36/57

44/77

3/13

11/17

45

33

5/491

4

36

44/51

3/33

13/55

47/31

31

5/147

6

35/31

41/45

3/15

11

43

31

5/463

SEM

4/615

5/641

5/443

5/315

1/461

1/633

5/533

P value

5/717

5/713

5/767

5/537

5/151

5/534

5/139

بحث
تیثير سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر عملکرد مرغها در

درصد باعث بهبود معنیدار وزن تخممرغ ،درصد توليد،

جدول  3ارابه شده است .همانطوري که در جدول

توليد تودهاي ،ضريب تبديل غذايی و هزينۀ خوراك به ازاي

فوگ مشاهده میشود ،استفاده از تفالۀ ليمو تا 5

هر کيلوگرم تخممرغ توليدي شده ولی تیثيري در مقدار
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اثرات استفاده از سطوح مختلف تفالۀ ليمو بر عملکرد و فراسنجههاي خونی مرغهاي تخمگذار با جيره هاي بر پا یۀ گندم

خوراك مصرفی نداشته است ( .)P>5/56بهبود

بودن الياف خام باال و نيز خوشخوراکی تفالۀ ليمو را در

عملکرد در استفاده از تفالۀ ليمو میتواند با ماهيت

مقدار خوراك مصرفی نشان میدهد.

مواد مذذّي و غيرمذذّي موجود در آن ارتباط داشته

مطابق جدول  1استفاده از  5درصد تفالۀ ليمو در جيرۀ

باشد .از بين مواد مذذّي موجود در تفالۀ ليمو

مرغها باعث افزايش معنیدار وزن مخصوص تخممرغ،

ويتامينهاي  Aو  Cعالوه بر اينکه ماهيت غذايی

شاخص رنگ زرده ،و درصد سفيده شده در حالی که

دارند ،داراي خاصيت آنتیاکسيدانی بوده که به

درصد زرده را کاهش داده است ( .)P>5/56بهبودي در

همراه فالوونوبيدها از اکسيد شدن مواد مذذّي (چه

صفات کيفی تخممرغ نيز میتواند ناشی از افزايش جذب

قبل از مصرف در جيرۀ آماده شده و جه بعد از

مواد مذذّي باشد .افزايش وزن مخصوص تخممرغ،

مصرف) جلوگيري نموده و با جذب بيشتر آنها،

شاخصی جهت تعيين کيفيت پوستۀ تخممرغ میباشد .بدين

موجب بهبود عملکرد شده است (اوگو و همکاران

صورت که هر چقدر وزن مخصوص تخممرغ باال باشد،

 .)1545ليموترش داراي ماهيت اسيدي بوده که با کم

حاکی از جذب و رسوب بيشتر کلسيم بر روي آن میباشد.

نمودن  pHدستگاه گوارش ،ضمن کاهش جمعيت

از آنجا که تفالۀ ليمو غنی از کاروتنوبيدها و ويتامين A

ميکروبی مضر ،محيط آن را مساعد براي جذب

میباشد ،لذا با جذب بيشتر اين مواد ،مقادير بيشتري نيز به

میکند .ترکيبات ديگري نظير پکتين و الياف خام

زرده منتقل شده و موجب رنگينتر شدن آن گرديده است.

موجود در تفالۀ ليمو از طريق تذيير ميکروسکپی

بهبود رنگ زرده با استفاده از گياهان سبز حاوي

بافت روده ،آن را مساعد براي جذب بيشتر مینمايند

کاروتنوبيدها و ويتامين  Aنيز گزارش شده است (نوبخت و

و

مهماننواز 4339؛ سيدپيران و همکاران  .)4395سفيده

همکاران  .)1545تیثير جمعی اين عوامل موجب شده

بخش پروت ينی تخممرغ را تشکيل میدهد با افزايش جذب

علیرغم عدم افزايش معنیدار در مقدار خوراك

اسيدهاي آمينه ،مقدار آن بيشتر میگردد که اين با استفاده

مصرفی روزانه ،توليد تخممرغ افزايش يافته و

از  5درصد تفالۀ ليمو صورت گرفته است .کاهش در

بهبودي در ضريب تبديل غذايی بوجود آمده و به

درصد زرده ،به علت افزايش حجم سفيده بوده است .به

علت کاهش هزينۀ خوراك با استفاده از تفالۀ ليمو،

عبارتی مقدار آن ممکن است تذيير ننموده باشد ،ولی به

هزينۀ خوراك به ازاي هر کيلوگرم تخممرغ توليدي

علت افزايش درصد سفيده ،نسبت به آن کاهش نشان

نيز کاهش يابد .افزايش معنیدار هزينۀ خوراك به

میدهد.

ازاي هر کيلوگرم تخم مرغ توليدي با استفاده از 5

بر اساس جداول  6و  5استفاده از تفالۀ ليمو باعث اثرات

درصد تفالۀ ليمو ،نسبت به سط  1درصدي آن در

معنیداري بر متابوليتهاي خون مرغها نداشته است

نتيجۀ گران تمام شدن هر کيلوگرم از جيرۀ اين

( )P>5/56که با گزارش اوجابو و همکاران ( )1541در

گروه آزمايشی به علت استفادۀ بيشتر از اقالم

خصوص عدم تیثير معنیدار استفاده از تفالۀ پرتذال

غذايی گران قيمت کنجاله و روغن سويا بوده است.

شيرين بر فراسنجههاي هماتولو يکی خرگوشها مطابقت

عدم تذيير در مقدار خوراك مصرفی روزانه بیتیثير

و همکاران ( )1545در رابطه با

(کارلم 4931؛ کارمن و همکاران 4936؛ نازي

دارد ولی با گزارش نازي
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تفالۀ

مرکبات

در

کاهش

سط

خوراك به ازاي هر کيلوگرم تخممرغ توليدي را نيز کاهش

تريگليسريد خون مرغهاي تخمگذار همخوانی ندارد.

میدهد .با توجته به دسترسی به تفالۀ ليمو در اغلب نقاط

وجود اختالف در نتايج اين آزمايش با آزمايشهاي

کشور ،میتوان از آن به عنوان فرآوردۀ ارزان قيمت در

قبلی را میتوان با نوع حيوان ،سط استفاده از تفالۀ
و نوع تفالۀ مورد استفاده مرتبط دانست.
به طور کلی نتايج به دست آمده نشان میدهند که
استفاده از تفالۀ ليمو تا سط  5درصد جيرههاي
غذايی مرغهاي تخمگذار ،بدون اينکه اثرات سوبی بر

تذذيۀ مرغهاي تخمگذار استفاده کرده و از مزاياي ديگر آن
از جمله محتوي ويتامينهاي  Aو  Cبه عنوان
آنتیاکسيدانهاي طبيعی در فصول گرم سود برد .در عين
حال ،براي استفاده از سطوح باالتر ،ارزيابیهاي اقتصادي
دقيقتر ،عملآوري و استفاده از آن در حيواناتی با
تحملپذيري باال به الياف خام نظير غاز ،اردك و شترمرغ و

متابوليتهاي خون آنها داشته باشد ،سبب بهبود

همچنين اثر آن در بهبودي طعم و مزه و ماندگاري

عملکرد ،و صفات کيفی تخممرغ شده و هزينۀ

محصوالت توليدي نياز به آزمايشهاي بيشتر وجود دارد.
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In this study the effects of different levels of lemon pulp in wheat-based diets on egg production,
egg quality traits and blood biochemical parameters and levels of immune cells of laying hens was
conducted. This experiment designed according to completely randomized design with 4 treatments,
3 replicates and 12 hens in each replicate using 144 Hi- line strain (W36) of laying hens from 65-77
weeks of age. Experimental diets included: 1) control diet (without lemon pulp), 2) diet with 2% of
lemon pulp, 3) diet with 4% of lemon pulp, and 4) diet with 6% of lemon pulp. The results showed
that using lemon pulp in diets had significant effects on performance and egg quality traits of laying
hens (P<0.05). The highest egg production percent, the highest of egg weight and egg mass, the best
feed conversion were observed by using 6% of lemon pulp and the lowest feed price for production
of each kilogram of egg was obtained by using 4% of lemon pulp. The highest egg specific gravity,
highest egg yolk color index and the highest Albumin percent were observed using 6% of lemon
pulp. Using lemon pulp decreased significantly the egg yolk percent, the lowest percent of egg yolk
was also observed by using 6% of lemon pulp. Using different levels of lemon pulp were not
significant effects on blood biochemical parameters and blood immunity cells of laying hens.
Generally, the results showed that using 6% of lemon pulp without having any adverse effects on
blood biochemical parameters and blood immunity cells of laying hens in comparison with control
diet, improved their performance, egg quality traits and decreased feed price per kilogram of egg.
Keywords: Blood metabolites, Egg traits, Lemon pulp, Laying hen, Performance

