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 چکيده

و  مرغتخم کيفی بر عملکرد، صفاتهاي بر پايۀ گندم جيره با تفالۀ ليموسطوح مختلف  استفاده از اثرات در اين تحقيق

با   آزمايشاين . گرفت قرار مورد ارزيابی گذارتخم هايمرغ خونهاي ايمنی ح سلولوهاي بيوشيميايی و سطفراسنجه

 3تيمار و  1تصادفی با  در قالب طرح کامالًهفتگی  77تا  56از سن  (W36)الين  گذار سويۀ هايقطعه مرغ تخم 411تعداد 

 ( تيمار شاهد )بدون استفاده از4هاي آزمايشی عبارت بودند از: گرديد. جيره ء( اجرامرغقطعه  41تکرار )هر تکرار داراي 

نتايج بدست آمده  .تفالۀ ليمو %5حاوي جيرۀ ( 1و  ،تفالۀ ليمو %1حاوي جيرۀ ( 3 ،تفالۀ ليمو %1حاوي جيرۀ ( 1 ،(ليموتفالۀ 

 دار بر عملکردگذار داراي اثرات معنیهاي تخمهاي غذايی مرغدر جيره تفالۀ ليمواستفاده از از اين آزمايش نشان داد که 

و  توليدي مرغتخم گرمو وزن  مقدار شترينيمرغ، بباالترين درصد توليد تخم (.P<56/5) باشدمرغ میصفات کيفی تخم و

مرغ توليدي درصد تفالۀ ليمو و حداقل هزينۀ خوراك به ازاي هر کيلوگرم تخم 5بهترين ضريب تبديل غذايی با استفاده از 

نگ زرده و بيشترين درصد رالترين مرغ، بادرصد تفالۀ ليمو بدست آمد. بيشترين وزن مخصوص تخم 1با استفاده از 

استفاده از تفالۀ ليمو باعث کاهش درصد زرده شد که کمترين ليمو مشاهده شد.  درصد تفالۀ 5سفيده نيز با استفاده از 

داري بر مختلف تفالۀ ليمو اثرات معنیاستفاده از سطوح . درصد تفالۀ ليمو بدست آمد 5درصد زرده با استفاده از 

هاي در مرغشود که گيري میچنين نتيجه (.P<56/5)ها نداشت خون مرغايمنی هاي بيوشيميايی و سلولهاي فراسنجه

هاي فراسنجه بر بدون داشتن اثرات سوء ،شاهدجيره در مقايسه با  جيره درصد 5تا  تفالۀ ليمواستفاده از  ،گذارتخم

مرغ و کاهش هزينۀ خوراك به ازاي هر ت کيفی تخمموجب بهبود عملکرد، صفا ،خون ايمنی هايبيوشيميايی و سلول

   گردد.مرغ توليدي میکيلوگرم تخم

 

 هاي خون، متابوليتگذار، عملکرد، مرغ تخمتفالۀ ليمومرغ، صفات تخم کليدي:هاي واژه
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 مقدمه

ضايعات کشاورزي و صنايع غذايی بخشی از مناابع  

ي غاذايی  هاغذايی هستند که استفاده از آنها در جيره

طيور به علل مختلفی اهميت پيادا کارده اسات. قيمات     

هاااي زيساات پااايين، خوشااخوراکی، کاااهش آلااودگی

محيطاای و کاااهش خااروا ارز از کشااور بااراي وارد 

از جملاه ماواردي    ،نمودن اقالم خوراکی ماورد نيااز  

اساات کااه موجااب توجتااه بيشااتر بااه اياان بخااش از   

 هااي از جملاه محادوديت  ضايعات غذايی شده است. 

حجايم باودن و    ضايعات کشاورزي و صنايع غذايی،

گذار هاي تخمباشد. در مرغداشتن الياف خام باال می

هااي گوشاتی   دستگاه گوارش در مقايسه باا جوجاه  

بيشتري يافته و لذا تحمل آنها به اليااف خاام    توسعۀ

(. در 4373فرخاوي و همکااران   جيره بيشاتر اسات )  

ضااايعات  يتعااداد هاااي قبلاای اسااتفاده از پااهوهش

گاذار  هااي تخام  کشاورزي و صنايع غاذايی در مارغ  

اساتفاده از تفالاۀ   نتايج مثبتی را در پی داشته اسات.  

درصاد اثارات ساوبی بار عملکارد       9زيتون به مقدار 

و اساتفاده از   (1545)زارع و همکاران  ها نداشتمرغ

درصد  نه تنها اثارات   45فرنگی به مقدار  تفالۀ گوجه

مارغ نداشات، بلکاه    و صافات تخام  سوبی بر عملکرد 

 مارغ نياز شاد   کمی و کيفای تخام  صفات باعث بهبود 

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

اثاارات سااوء باار  نباادون داشااتجيااره،  درصاادي 45

هاا در تذذياۀ آنهاا ماورد اساتفاده قارار       عملکرد مرغ

گذشاته از تایمين   . (4335)نوبخت و همکااران   گرفت

جملاه علال بهباود عملکارد در زماان       الياف خاام، از 

هاااي غااذايی اسااتفاده از گياهااان داروياای در جيااره 

اکسايدان در  آنتی  گذار، دارا بودن موادهاي تخممرغ

نوبخاات و اياان گياهااان داروياای هکاار شااده اساات ) 

؛ جاادري و  4395همکااران   و ؛ سايدپيران 4339ناواز  مهمان

 (.4395همکاران 

هااي  به خصوص در اساتان  هاي که در کشوراز جمله ميوه

شاود، مرکباات   بوفاور تولياد مای    کشاور  شمالی و جناوبی 

ميلياون   6حادود   اقالم مختلف آنکه توليد ساليانۀ  دباشمی

. مرکباات  (1545)نازيا  و همکااران    شاود تن بارآورد مای  

مواد معدنی  هاي محلول در چربی و آب،سرشار از ويتامين

سافر باوده و نياز حااوي     از قبيل پتاسيم، منيزيم، کلسيم و ف

صمصاام  باشد )نوبيدها، پکتين و تانن میوموادي نظير فالو

درصاد از ضاايعات مرکباات باه      15(. حدود 4333شريعت 

در  آبمياوه  ۀماناد کاه حاصال تهيا    صاورت تفالاه بااقی مای    

بااه صااورت تااازه مصاارف  نيااز هااا وکارخانجااات، کارگاااه

کباات نياز   کم و بايش در تفالاۀ مر   ،باشد که ترکيبات باالمی

گياري در  است که به مقدار چشم ۀپکتين مادد. نشويافت می

(. عاالوه  1545اوگو و همکاران شود )مرکبات يافت می تفالۀ

بر مصارفی که پکتاين در صانايع مختلاف از جملاه صانايع      

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

لکه در کاهش کند، بتنها به سالمتی دستگاه گوارش کم  می

سط  کلسترول خون نياز مارثر اسات )ناريا  و همکااران      

(. فالوونوبيااادهاي موجاااود در مرکباااات خاصااايت  1545

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

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

هاي گوشتی نداشته است )چودراي سوبی بر عملکرد جوجه

پرتذاال شايرين    تفالاۀ  C(. مقدار ويتاامين  1545همکاران و 

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

پرتذااال  در اياان وزن هرت مقاادار آن صاافر بااوده و تفالااۀ  

درصااد جااايگزين هرت در  46شاايرين توانسااته اساات تااا  

هاااي گوشااتی شااود )اول رماای و همکاااران ي جوجااهجيااره

درصد هرت  15ديگري اين جايگزينی تا  (. در آزمايش1557

(. اينچناين  1545نيز گزارش شاده اسات )اوگاو و همکااران     
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هاا نياز باا    هااي غاذايی خرگاوش   جايگزينی در جيره

(. 1544موفقيت همراه بوده است )ابراهيم و همکاران 

درصااد هرت  15در جدياادترين مطالعااه، جااايگزينی  

يرين ها با تفالۀ خش  شدۀ پرتذال شا جيرۀ خرگوش

هااي  نداشته و فراسنجهاثرات سوبی بر عملکرد آنها 

)اوجاابو و همکااران   ها را تذيير نداد خونی خرگوش

درصادي   45ي در آزمايش ديگاري اساتفاده  (. 1541

هاي گوشتی موجاب  جوجه ۀمرکبات در جير ۀاز تفال

کاااهش وزن، افاازايش خااوراك مصاارفی و ضااريب  

 (.1553اران مورا و همکتبديل غذايی آنها شده است )

مرکباات تاا    ۀگزارش شده است کاه اساتفاده از تفالا   

گاذار، اثارات   هااي تخام  درصد جيارۀ مارغ   41سط  

بر عملکرد آنها نداشته و باعث کااهش ساط     بیسو

)ناازك و همکااران    گاردد گليسريد خون نيز مای تري

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

 155واع آن افاازون باار بااوده کااه توليااد ساااليانۀ اناا 

خاوري، خشا    تاازه  باشد که به صورتهزارتن می

گيرد. آبليمو مورد استفاده قرار می تهيۀ شده و يا در

تهيۀ کارگااهی و خاانگی آبليماو موجاب شاده      رواا 

هی از ليماوي توليادي در   ساليانه مقاادير قابال تاوجت   

هاي جنوبی کشور به شمال و به خصوص در استان

رسااال شااده و تفالااۀ حاصااله از   شااهرهاي ديگاار ا 

 ۀمانده و باه حجام انباو    بدون استفادهاز آن آبگيري 

هاي شهري توليادي افازوده شاده و در نتيجاه     زباله

وري، آهااي جماع  زيسات محيطای و هزيناه    مشکالت

انتقال و دفن بهداشتی زباله را نياز افازايش دهاد. در    

جاويی باه ايان مشاکل و همچناين امکاان       جهت چاره

از اين ضايعات غذايی، در آزمايشای اثارات    استفاده

ساطوح مختلاف تفالاۀ ليماو بار عملکارد،       استفاده از 

و هزيناۀ   هااي خاون  متابوليت ،مرغصفات کيفی تخم

هااي  مارغ  مارغ توليادي  خوراك به ازاي هار کيلاوگرم تخام   

ماورد ارزياابی قارار    هاي بار پاياۀ گنادم    در جيرهگذار تخم

هااي الزم  توصايه  ،جاه گرفت تا در صورت مثبات باودن نتي  

هاااي غااذايی آوري و اسااتفاده از آن در جياارهجمااعبااراي 

   گذار به عمل آيد.هاي تخممرغ

 

 هامواد و روش

گردياد.   ءاجارا  4395ساال   و پاييز تابستاناين آزمايش در 

 -گذار سويۀ هايمرغ تخمقطعه  411از  آزمايشبراي انجام 

 3تيماار و   1باا  تصاادفی   در قالب طارح کاامالً   (W36)الين 

تفالۀ ليموي . شداستفاده در هر تکرار(  مرغقطعه  41تکرار )

گياري در تابساتان   هاي آبميوهتازه بعد از آبگيري، از مذازه

آوري و بعد از اينکاه در ساايه خشا  شاد،     جمع4395سال 

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

ر آزمايشاگاه آنااليز ماواد    د 1551سال   AOACاستفاده از

در  غذايی تعيين گرديد. نتايج آناليز آزمايشگاهی تفالاۀ ليماو  

  آمده است: 4جدول 

 

 ترکيبات شيميايي تفالۀ ليموي مورد استفاده در  – 1جدول 

 آزمايش )درصد(

مااااادۀ 

 خش 

اناااااااار ي 

 متابوليسمی

(Kcal/Kg) 

پاروت ين  

 خام

الياف 

 خام

فسفر  کلسيم

 کل

39/35 4665 11/3 3/13 54/5 33/5 

 

( تيمار شااهد )بادون   4هاي آزمايشی عبارت بودند از: جيره

( 3، تفالاۀ ليماو   %1حااوي  جيارۀ  ( 1(، تفالۀ ليماو استفاده از 

 .تفالۀ ليماو  %5حاوي جيرۀ ( 1 و ،تفالۀ ليمو %1حاوي جيرۀ 

و  قاباال متابوليساام هاااي آزمايشاای بااا اناار يجيااره ۀهماا

بااه پيشاانهادات جااداول  هيکسااان و بااا توجتاا خااام پااروت ين

و با  گذارهاي تخمبراي مرغ (13)استاندارد احتياجات غذايی 
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 (.  1)جدول  ندتنظيم گرديد UFFDAافازار جياره نويسای    استفاده از برنامۀ نرم

 

 ي گندم )درصد(هاي حاوي تفالۀ ليمو بر پايهترکيبات جيره -2جدول 

  ليمو ۀدرصد تفال  شاهد خوراکی  ۀماد

2 4 6 

 33/53 55/55 79/53 61/74 گندم

 57/45 71/46 33/46 51/46 سويا ۀکنجال

 31/3 15/3 93/1 66/1 روغن سويا

 5 1 1 5 ليمو ۀتفال

 4 4 4 4 نرم( ۀاينرت )ماس

 51/7 53/7 51/7 56/7 صدف ۀپوست

 36/4 35/4 33/4 15/4 دي کلسيم فسفات

 16/5 16/5 16/5 16/5 نم  طعام

 16/5 16/5 16/5 16/5 *معدنیواد م مکمل

 16/5 16/5 16/5 16/5 **مکمل ويتامينی

 55/5 53/5 53/5 59/5 ليزين هيدروکلرايد -ال

ترکيبات شيميايی محاسبه شده 

 (درصد)

    

  هزينۀ خوراك به ازاي هر کيلوگرم 

 مرغ توليدي )تومان(تخم

134 139 195 649 

 1355 1355 1355 1355  (Kcal/Kg) انر ي قابل متابوليسم

 41 41 41 41 پروت ين خام

 13/3 13/3 13/3 13/3 کلسيم 

 34/5 34/5 34/5 34/5  قابل دسترس فسفر

 13/1 71/3 47/3 51/1 خام فيبر

 46/5 46/5 46/5 46/5 سديم

 51/5 51/5 51/5 51/5 ليزين 

 61/5 61/5 61/5 61/5 ن يمتيونين + سيست

 47/5 47/5 47/5 47/5 تريپتوفان 

 155گرم يد و ميلی 357گرم مس، ميلی 555/5گرم روي، ميلی 576/51گرم آهن، ميلی 555/76گرم منگنز، ميلی 155/71معدنی داراي  مواد ر کيلوگرم از مکمله*

 باشد.گرم سلنيوم میميلی

، Eالمللی ويتامين واحد بين 3D ،555/44المللی ويتامين واحد بين A ،555565/1المللی ويتامين واحد بين 555/655/3هر کيلوگرم از مکمل ويتامينی داراي **

 5B ،151/1گرم ويتامين ميلی 3B ،565/31 گرم ويتامينميلی 2B ،315/7گرم ويتامين ميلی 1B ،555/1گرم ويتامين ميلی 3K ،177/4گرم ويتامين ميلی 155/1

 باشد.گرم کولين کلرايد میميلی 12B ،555/155 گرم ويتامينميلی 9B ،54/5 گرم ويتامينميلی 6B،445/5گرم ويتامين ميلی
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هاي آزمايشی يکسان گروه ۀشرايط محيطی براي هم

سااعت روشانايی در    46 شاامل  ناوري  ۀ. برناما بود

 45هاي بعادي باه   ه و در هفتهبود اوتل آزمايش ۀهفت

درجه حرارت محيط کنترل شاده  ساعت رسانده شد. 

بااه صااورت آزاد بااه غااذا و آب   هاااماارغامی و تماا

داشتند. واکسيناسايون و سااير   دسترسی  آشاميدنی

عمليات بهداشتی نيز به صورت معماول در منطقاه و   

 .دامپزش  مس ول اعمال گرديد ۀبا توصي

ها مرغمرغ و نيز وزن متوسط تخمتخم توليد مقدار

 ايبه طور روزانه از طريق توزين و توليد توده

و نيز خوراك مصرفی به  (Egg mass)غ مرتخم

گرديده و از روي گيري صورت هفتگی اندازه

مرغ، اي تخمخوراك مصرفی و نيز توليد توده

ضريب تبديل غذايی براي هر ي  از واحدهاي 

 گرديد.آزمايشی مشخص می

مرغ از هر تکارار  عدد تخم 3 تعداد پايان آزمايش،در 

وزن مخصاوص   به تصادف انتخاب و بعد از توزين،

در محلاول   4سازي ورآنها با استفاده از روش غوطه

، 571/4، 553/4، 551/4هااااي باااا غلظااات آب نمااا 

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

فرخوي و همکااران  ) تعيين شدليتر گرم بر ميلیميلی

هاي مختلاف محلاول آب   (. در اين روش غلظت4373

هااي  سنج در سطلگاه چگالینم  با استفاده از دست

پالستيکی تهيه شده و غلظت محلول محتوي هر يا   

هااي  هاا بار روي آن نوشاته شاده و ساطل     از سطل

شادند و  مزبور در کنار همديگر به ترتياب چياده مای   

باارداري شااده از هاار ياا  از  هاااي نمونااهماارغتخاام

تارين آنهاا   واحدهاي آزمايشی ابتداء در داخل رقياق 

د و در صورت شناور شدن هر ي  شدنقرار داده می
                                                           

1.  Floating Method 

هاا بار روي آب، غلظات مزباور باه عناوان وزن       مرغاز تخم

گردياد و در صاورت   داشات مای   ها يااد مرغمخصوص تخم

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

شااادند. در پاياااان وزن تااار بعااادي قااارار داده مااایغلاااي 

حاد  هار وا  يهاا مارغ هاي حاصله براي کال تخام  مخصوص

ها تقسيم شده مرغبا هم جمع شده و بر تعداد تخمآزمايشی 

آنهاا بدسات   مارغ  و بدين ترتيب وزن مخصوص نهايی تخم

 Haugh) ها شکسته شده و واحد هاومرغتخمآمد. سپس می

unit) گيري براي اندازه شد. گيريغلي  آنها اندازه ۀسفيد در

مکااران  فرخاوي و ه واحد هاو از فرمول زير اساتفاده شاد )  

4373). 

(37/5w 7/4- 67/7  +H )Log455واحد هاو = 

غلي  بار   ۀعبارت است از ارتفاع سفيد Hکه در اين فرمول 

مرغ بار حساب   تخم برابر است با وزن Wمتر و حسب ميلی

از دسااتگاه  ساافيدۀ غلااي گيااري ارتفاااع گاارم. بااراي اناادازه

داء استفاده شد. که ابتا   (CE 300)سنج استاندارد مدلارتفاع

صااف شکساته شاده و ارتفااع      ۀها بر روي صافح مرغتخم

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

مارغ و ارتفااع   گياري شاده و باا توجتاه باه وزن تخام      اندازه

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

هاا محاسابه شاده و تماام واحادهاي حاصاله از       مرغاز تخم

هاااي همااان واحااد آزمايشاای بااا هاام جمااع و باار  ماارغتخاام

شد و ميانگين حاصله به عناوان واحاد   تعدادشان تقسيم می

باراي   شاد. هاو گروه آزمايشی مزباور در نظار گرفتاه مای    

اسااتفاده شااد   1مشااخص کااردن رنااگ زرده از واحااد رش 

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

هاا،  ه باه ترتياب باا افازايش رناگ     نوارهاي رنگی مختلف کا 

شد، استفاده گردياد  نمرات اختصاصی به آنها نيز اضافه می

آوري شاده از  مارغ جماع  هاي تخمو براي اين منظور، نمونه

                                                           
2. Roch Unit  
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اي شافافی  واحدهاي آزمايشی بر روي ظرف شيشاه 

شکسته شده و رنگ زردۀ آنها، توسط چند نفر مورد 

موجاود در   ارزيابی قرار گرفته و با نوارهااي رنگای  

صفحه مقايسه شده و نمرات اختصاصی توسط چند 

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

نهاايی باراي آن واحاد آزمايشای در      به عنوان نمارۀ 

نظر گرفته شده و در تجزياۀ آمااري ماورد اساتفاده     

محتوياات  (. 4373فرخاوي و همکااران   قرار گرفات ) 

 13ها باه مادت   و پوستهها تميز شده مرغتخمۀ پوست

 ساعت براي خش  شادن در دمااي اطااگ نگهاداري    

وزن آنهاا باا تارازوي     ،بعد از خش  شدن .شدندمی

بعاد   .گردياد گياري  گرم اندازه 54/5با دقت  ديجيتالی

هاا، زرده باه دقات جادا شاده و      مارغ خمت ناز شکست

هاااي زرده و تااوزين گرديااد. بااا کساار نمااودن وزن 

، وزن سفيده به دست آمد که غمرپوسته از وزن تخم

 مرغ محاسبه شدند.به صورتی درصدي از وزن تخم

بااراي تعيااين هزينااۀ خااوراك بااه ازاي هاار کيلااوگرم 

هااي آزمايشای،   مرغ توليدي در هر ي  از گاروه تخم

هزينۀ هر کيلوگرم از خوراك در ضريب تبديل غذايی 

آن ضرب شده و در تجزياۀ آمااري ماورد اساتفاده     

 قرار گرفت.  

آزمايش از هر واحد آزمايشی تعاداد   ۀپايان دورر د

دو قطعه مرغ به صورت تصادفی انتخااب شاده و از   

گياري باه عمال آماده و خاون      ها خاون وريد بالی آن

 ۀآزماايش کاه يکای حااوي مااد      ۀحاصله در دو لولا 

و نسابت   جهت تعيين درصاد  ،بود EDTAضدانعقاد 

هماتوکريااات، هموگلاااوبين، هااااي خاااونی )سااالول

هتروفياال،  هاااي ساافيد، گلبااولهاااي قرمااز، لگلبااو

و ديگاري  و نسبت هتروفيل به لمفوسايت(   لمفوسيت

گياري پارامترهااي   براي اخذ سرم به منظاور انادازه  

گليساريد، کلساترول، آلباومين، پاروت ين     )تاري  بيوشيميايی

 خااون ريختااه شااده و آناااليز   ( HDLاساايداوري  و کاال،

هااي  فاده از کيات هااي بيوشايميايی خاون باا اسات     فراسنجه

ۀ بار پايا   آزمايشگاهی تهيه شده از شرکت پارس آزماون و 

و توساااط دساااتگاه آزمايشاااگاهی  اساااتانداردهااااي روش

هااي  . تعيين سلولانجام گرديدند( 355-اتوآنااليزر )آليسون

خونی از طرياق رناگ آميازي و تفرياق سالولی و شامارش       

چشمی در زير ميکروساکو  ناوري انجاام گردياد )نظيفای      

هاي حاصله با اساتفاده از نارم افازار    در پايان داده. (4375

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و  41/9 نسخۀ SAS آماري

اي ها از آزمون چناد دامناه  تفاوت بين ميانگين ۀبراي مقايس

مادل رياضای    .اساتفاده شاد  ( 4373زاده و مقدم )ولی دانکن

 :باشدمی صورت زيرطرح به 

.     Yij = µ + Ti + εij  

 که در فرمول فوگ:

  ijY = در آزمايش هاهمقدار عددي هر ي  از مشاهد ،µ  

خطاي  اثر =  ijεي غذايی،  اثر جيره  = iT ،ميانگين جمعيت=

 آزمايش در نظر گرفته شده است.

 

 نتايج 

 گذارهاي تخمبر عملکرد مرغ تفالۀ ليمواثرات سطوح مختلف 

 ارايه گرديده است. 3در جدول  هاي بر پايۀ گندمدر جيره

داري بر عملکرد داراي اثرات معنی تفالۀ ليمواستفاده از 

تا  تفالۀ ليمواستفاده از  (.P<56/5)گذار بود هاي تخممرغ

درصد توليد، مرغ، باعث افزايش وزن تخم ،درصد 5سط  

بهبود ضريب تبديل غذايی و کاهش هزينۀ اي، توليد توده

نسبت به  مرغ توليديتخم وراك به ازاي هر کيلوگرمخ

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

با استفاده از مرغ توليدي، به ازاي هر کيلوگرم تخمخوراك 

داري در تفاوت معنیدست آمد. ه درصد تفالۀ ليمو ب 1
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 (.<56/5P) ود نداشتمختلف آزمايشی وجهاي خصوص مقدار خوراك مصرفی بين گروه

 

 گذارهاي تخمبر عملکرد مرغ تفالۀ ليمواثرات سطوح مختلف  -3جدول 

تفالۀ درصد 

 ليمو

 مرغوزن تخم

 )گرم(

 توليد

 مرغتخم

 درصد

 ايتوليد توده

 )گرم(

 خوراک مصرفي

 )گرم(

 ضريب تبديل

 غذايي

 هزينۀ خوراک 

 مرغ/تومانتخم هر کيلوگرم

 b31/56 b59/66 b16/35 34/441 a41/3 a4644 صفر

1 ab54/55 b51/66 b55/35 31/444 a45/3 a4645 

1 a36/55 a19/55 a35/15 54/443 b35/1 c4395 

5 a13/55 a44/54 a53/15 51/443 b73/1 b4116 

SEM 13/5 51/5 1/5 33/5 53/5 79/41 

P value 53/5 5551/5 5554/5 71/5 5554/5 5554/5 

a-c     : دار دارندداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنیدر هر ستون اع (56/5>P.) 

 

بر صفات  تفالۀ ليمواثرات استفاده از سطوح مختلف 

 خالصه شده است. 1مرغ در جدول کيفی تخم

داراي اثرات  تفالۀ ليمواستفاده از سطوح مختلف 

هاي مرغ در مرغداري بر صفات کيفی تخممعنی

تفالۀ درصد  5استفاده از  (.P<56/5)گذار بود تخم

مرغ، رنگ وزن مخصوص تخمداري به صورت معنی ليمو

مرغ را افزايش و درصد زرده را زرده و درصد سفيدۀ تخم

و واحد  درصد پوستهدر خصوص  (.P<56/5) کاهش داد

هاي مختلف آزمايشی داري بين گروههاي معنیهاو، تفاوت

  (.<56/5P) وجود نداشت

 

 گذارهاي تخممرغ در مرغبر صفات کيفي تخم تفالۀ ليمواثرات سطوح مختلف  -4جدول 

درصد تفالۀ 

 ليمو

 وزن مخصوص

 مکعب( ليترميلیگرم بر )ميلی

درصد  رنگ زرده

 پوسته

 

درصد 

 سفيده

 واحد هاو درصد زرده 

 

 b575/4 c55/1 65/3 b13/55 a34/35 31/35 صفر

1 b573/4 bc11/1 91/3 b46/54 ab91/19 55/36 

1 a579/4 ab11/1 11/3 a63/51 a93/15 55/79 

5 a535/4 a66/1 71/3 a36/56 b95/16 31/36 

SEM 551/5 551/5 596/5 114/5 4 753/1 

P value 54/5 546/5 179/5 549/5 516/5 133/5 

a-b     : دار دارنددر هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنی (56/5>P.) 
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بر  تفالۀ ليمواثرات استفاده از سطوح مختلف 

آورده  6هاي بيوشيميايی خون در جدول فراسنجه

 شده است.

هاي داري بر فراسنجهاثرات معنی تفالۀ ليمواستفاده از 

  (.P>56/5)ها نداشت بيوشيميايی خون مرغ

 

 گذارتخم هايدر مرغ يميايي خونهاي بيوشبر فراسنجه تفالۀ ليمواثرات سطوح مختلف  -5جدول 

تفالۀ درصد 

 ليمو

 گليسريدتري

 گرم بر دسی ليتر()ميلی

 کلسترول

 گرم بر دسی ليتر()ميلی

 آلبومين

 ليتر()گرم بر دسی

 پروت ين تام

 ليتر()گرم بر دسی

 اسيد اوري 

 ليتر()گرم بر دسی

HDL 
 ليتر()گرم بر دسی

 56/41 63/5 63/1 95/1 66/441 55/951 صفر

1 95/4544 91/417 13/3 35/6 31/7 55/44 

1 15/4339 53/415 35/3 95/1 54/7 53/44 

5 55/4499 59/471 57/3 35/6 53/7 33/45 

SEM 77/113 477/46 473/5 111/5 464/4 666/1 

P value 176/5 456/5 143/5 613/5 335/5 937/5 

 

بر  تفالۀ ليمواثرات استفاده از سطوح مختلف 

 شود.ديده می 5هاي ايمنی خون در جدول لولس

هاي داري بر فراسنجهاستفاده از تفالۀ ليمو اثرات معنی

  (.P>56/5)ها نداشت بيوشيميايی خون مرغ

 

 گذارهاي تخمهاي ايمني خون در مرغبر سلول تفالۀ ليمواثرات سطوح مختلف  -6جدول 

تفالۀ درصد 

 ليمو

 هماتوکريت

 )درصد(

 هموگلوبين

 )درصد( 

 هاي قرمزگلبول

متر )ميليون در ميلی

 مکعب(

 هاي سفيدگلبول

متر )ميليون در ميلی

 مکعب(

 هتروفيل

 )درصد(

 لمفوسيت

 )درصد(

 لمفوسيت/هتروفيل

 465/5 35 31/43 17/13 17/3 17/44 31 صفر

2 57/36 77/44 13/3 17/11 45 33 491/5 

4 36 51/44 33/3 55/13 31/47 31 147/5 

6 31/35 45/41 15/3 11 43 31 463/5 

SEM 615/4 641/5 443/5 315/5 461/1 633/1 533/5 

P value 717/5 713/5 767/5 537/5 151/5 534/5 139/5 

 

 بحث

در ها مرغبر عملکرد  تفالۀ ليموسطوح مختلف  تیثير

طوري که در جدول همان .شده است ارابه 3جدول 

 5تا  تفالۀ ليموز استفاده ا ،شودفوگ مشاهده می

مرغ، درصد توليد، دار وزن تخمباعث بهبود معنیدرصد 

اي، ضريب تبديل غذايی و هزينۀ خوراك به ازاي توليد توده

ولی تیثيري در مقدار  شدهمرغ توليدي هر کيلوگرم تخم
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بهبود  (.<56/5P) خوراك مصرفی نداشته است

ماهيت  تواند باعملکرد در استفاده از تفالۀ ليمو می

ارتباط داشته  آنمواد مذذّي و غيرمذذّي موجود در 

از بين مواد مذذّي موجود در تفالۀ ليمو  .باشد

عالوه بر اينکه ماهيت غذايی    Cو  Aهاي ويتامين

که به  اکسيدانی بودهدارند، داراي خاصيت آنتی

)چه  اکسيد شدن مواد مذذّي نوبيدها ازوهمراه فالو

آماده شده و جه بعد از قبل از مصرف در جيرۀ 

 ،جلوگيري نموده و با جذب بيشتر آنها مصرف(

)اوگو و همکاران  موجب بهبود عملکرد شده است

کم . ليموترش داراي ماهيت اسيدي بوده که با (1545

ضمن کاهش جمعيت  ،ستگاه گوارشد pH نمودن

ميکروبی مضر، محيط آن را مساعد براي جذب 

 و الياف خام پکتينترکيبات ديگري نظير  .کندمی

موجود در تفالۀ ليمو از طريق تذيير ميکروسکپی 

 نمايندبافت روده، آن را مساعد براي جذب بيشتر می

؛ نازي  و 4936؛ کارمن و همکاران 4931)کارلم 

تیثير جمعی اين عوامل موجب شده  .(1545همکاران 

دار در مقدار خوراك رغم عدم افزايش معنیعلی

مرغ افزايش يافته و توليد تخم مصرفی روزانه،

بهبودي در ضريب تبديل غذايی بوجود آمده و به 

 علت کاهش هزينۀ خوراك با استفاده از تفالۀ ليمو،

مرغ توليدي هزينۀ خوراك به ازاي هر کيلوگرم تخم

دار هزينۀ خوراك به افزايش معنی نيز کاهش يابد.

 5ز تخم مرغ توليدي با استفاده ا ازاي هر کيلوگرم

درصدي آن در  1درصد تفالۀ ليمو، نسبت به سط  

نتيجۀ گران تمام شدن هر کيلوگرم از جيرۀ اين 

گروه آزمايشی به علت استفادۀ بيشتر از اقالم 

و روغن سويا بوده است.  هغذايی گران قيمت کنجال

تیثير عدم تذيير در مقدار خوراك مصرفی روزانه بی

راکی تفالۀ ليمو را در بودن الياف خام باال و نيز خوشخو

 دهد. مقدار خوراك مصرفی نشان می

در جيرۀ  تفالۀ ليمودرصد  5استفاده از  1مطابق جدول  

 مرغ،تخم وزن مخصوصدار ها باعث افزايش معنیمرغ

شاخص رنگ زرده، و درصد سفيده شده در حالی که 

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

تواند ناشی از افزايش جذب مرغ نيز میصفات کيفی تخم

مرغ، تخم مواد مذذّي باشد. افزايش وزن مخصوص

باشد. بدين مرغ میشاخصی جهت تعيين کيفيت پوستۀ تخم

 ،مرغ باال باشدصورت که هر چقدر وزن مخصوص تخم

. باشدحاکی از جذب و رسوب بيشتر کلسيم بر روي آن می

 Aتنوبيدها و ويتامين وراز آنجا که تفالۀ ليمو غنی از کا

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

. تر شدن آن گرديده استزرده منتقل شده و موجب رنگين

بهبود رنگ زرده با استفاده از گياهان سبز حاوي 

نيز گزارش شده است )نوبخت و  Aتنوبيدها و ويتامين وکار

 سفيده (.4395مکاران سيدپيران و ه ؛4339نواز مهمان

دهد با افزايش جذب مرغ را تشکيل میبخش پروت ينی تخم

گردد که اين با استفاده مقدار آن بيشتر می اسيدهاي آمينه،

درصد تفالۀ ليمو صورت گرفته است. کاهش در  5از 

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

ده باشد، ولی به عبارتی مقدار آن ممکن است تذيير ننمو

، نسبت به آن کاهش نشان سفيدهعلت افزايش درصد 

 دهد. می

اثرات باعث  تفالۀ ليمواستفاده از  5و   6ول اجد بر اساس

 ه استها نداشتهاي خون مرغداري بر متابوليتمعنی

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

الۀ پرتذال دار استفاده از تفخصوص عدم تیثير معنی

ها مطابقت هاي هماتولو يکی خرگوششيرين بر فراسنجه

( در رابطه با 1545دارد ولی با گزارش نازي  و همکاران )
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   اثر مثبت تفالۀ مرکبات در کاهش سط 

گذار همخوانی ندارد. هاي تخمگليسريد خون مرغتري

هاي وجود اختالف در نتايج اين آزمايش با آزمايش

توان با نوع حيوان، سط  استفاده از تفالۀ قبلی را می

 و نوع تفالۀ مورد استفاده مرتبط دانست.

که  دهندنشان میدست آمده ه به طور کلی نتايج ب

هاي درصد جيره 5سط   تا  تفالۀ ليمواز استفاده 

اينکه اثرات سوبی بر  بدونگذار، هاي تخممرغ غذايی

بهبود سبب داشته باشد، آنها هاي خون متابوليت

 مرغ شده و هزينۀصفات کيفی تخم، و عملکرد

مرغ توليدي را نيز کاهش خوراك به ازاي هر کيلوگرم تخم

در اغلب نقاط به تفالۀ ليمو با توجته به دسترسی  دهد.می

به عنوان فرآوردۀ ارزان قيمت در آن توان از کشور، می

آن  گذار استفاده کرده و از مزاياي ديگرتخم هايتذذيۀ مرغ

             به عنوان Cو  Aهاي از جمله محتوي ويتامين

هاي طبيعی در فصول گرم سود برد. در عين اکسيدانآنتی

هاي اقتصادي حال، براي استفاده از سطوح باالتر، ارزيابی

آوري و استفاده از آن در حيواناتی با تر، عملدقيق

و و شترمرغ پذيري باال به الياف خام نظير غاز، اردك تحمل

و ماندگاري  ههمچنين اثر آن در بهبودي طعم و مز

 هاي بيشتر وجود دارد.نياز به آزمايشمحصوالت توليدي 

 

 مورد استفاده منابع

کيفيت   اثرات استفاده از پروبيوتي ، اسيد آلی و مخلوط چند گياه دارويی بر عملکرد، .4395 ،و خدايی ص ،سيدپيران س ع، نوبخت ع
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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. 
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