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 چکیده

 .گرفذ  مذورد رررسذی اذرار گذاارهای تخمپس از تولک مرغ جیرهدر فرنگی تفاله گوجهسطوح مختلف زمینه مطالعاتی: 

عملکذرد تولیذو ک فیفیذ   رذرهای تخمگذاار در جیره پس از تولک مرغفرنگی سطوح مختلف تفاله خشک گوجه اثراتهدف: 

 اطعذه مذرغ 120آزمایشذی رذا  روش کاار:. مورد ارزیاری ارار گرف  های مختلف نگهواریمرغ در دما ک زمانداخلی تخم

دک  مذرغ در 8 تکذرار ک 5تیمذار ک  3 تصذادفی رذا در االب طرح فامالًهفتگی(  78) رریگاار لگهورن پس از دکره تولکتخم

سذطوح ( ک ، صذفر درصذوفرنگی)روکن تفاله گوجهشاهوغاایی جیره  شاملآزمایشی های جیرهطراحی شو.   افس مجاکر

ر مذورد ارزیذاری اذراعملکذرد تولیذوی پرنذوگان رذر هفتذه  8ره موت اثرات آن فه  رود درصو تفاله گوجه فرنگی 15ک  5/7

ز ارکز پذس  30ک  7، 1هذای درجذه سذانتیگراد ک زمذان 25ک  4از هر تکذرار در دماهذای  مرغتخم 6دکره،  گرف . درپایان

-مذرغیی غاا جیره درصو 15تا سطح فرنگی استفاده از تفاله گوجهنتایج: شو. تعیین  تولیو، نگهواری ک فیفی  داخلی آنها 

 ک، مصذر  خذورا  تولیذوی مذرغتخمگرم  مرغ، کزن تخم رکز مرغ، مرغ تخم صو تولیو، درهفته 8ره موت گاار های تخم

یذ  هذای مختلذف نمرغ در دمذا ک زمذان. نتایج نگهواری تخمنوادداری تح  تاثیر ارار را رطور معنی خورا ضریب تبویل 

ا رذ ک ( >05/0P)دار رذود معنذیهاک رذر کاحذومرغ ک زمان نگهواری تخمفرنگی تفاله گوجهسطح ثرات اصلی ا فه نشان داد

هش فذا مذرغتخمکاحوهاک ،زمان نگهواریاف ایش ک را اف ایش مرغ تخمکاحوهاک  در جیره، فرنگیسطح تفاله گوجهاف ایش 

رذود دارسفیوه معنی pHهای نگهواری هم رر رکی کاحوهاک هم اثرات متقارل سطوح تفاله گوجه فرنگی را موت زمان .یاف 

(05/0P< )طوریکه نشان داد اگرچه را اف ایش زمان، رهpH  مرغکلی در میان تخم یاف فاهش ک کاحو هاک اف ایش سفیوه-

درصذو  فرنگذی نبذب  رذه صذفردرصو تفاله گوجه 15گرکه تغایه شوه را کاحو هاک  رکز،  30ی نگهواری شوه ره موت ها

وه در جیذره شذفرنگذی خشذک درصو از تفاله گوجه 15توان تا سطح می گیری نهایی:نتیجه .داری ریشتر رودرطور معنی

ودن اثذرات ردار دلیل معنیره گاار در دکره پس از تولک را روکن تاثیر منفی رر عملکرد تولیو استفاده فرده کهای تخممرغ

وه ک سفی pHفرنگی توانب  اف ایش درصو تفاله گوجه 15مرغ، های نگهواری تخمزمانفرنگی را متقارل سطوح تفاله گوجه

 مرغ را تاحوکدی حفظ فنو.مرغ را محوکد فرده ک فیفی  داخلی تخمفاهش کاحو هاک تخم
 

   کاحو هاکنگهواری، رری، مرغ، تولکتخمتولیو، فرنگیجهوگتفاله  :کلیدی واژگان
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 مقدمه

منارع  ترینشناخته شوهره عنوان یکی از فرنگی گوجه

، رنگوانه لیکوپن از غنیمنبع گیاهی،  افبیوانآنتی

، کنوئیویترفیبات فال، Cکیتامین ،Aکیتامین اسیوفولیک،

-فریومن) فیتوفالکن ک رتافارکتن مىراشو، فیتون

ترین ک راارزشمهمترین یکی از . (2000 رانهمکاک

 فهاس  لیکوپن ، فرنگیموجود در گوجههای رنگوانه

فرنگى هاى گوجهدفارکتنوئیدرصو  93/3-68/6 حوکد

رات فیراوىترین تک یکی از را تشکیل مىدهو 

اهمی  نی  اس . یوان طبیعى شناخته شوه ذذافبآنتی

دک ررارر ها چررییون ذلیکوپن در ممانع  از پرافبیواس

گیوکانوسی )راشو فارکتن ک ده رراررآلفاتوفوفرکل مى

ت محصوالفرنگی ره عنوان یکی از تفاله گوجه(. 2002

عالکه رر اینکه  ،فرنگیفرعی فارخانجات تولیو رب گوجه

ل خام ک انرژی اارتوانو مقواری از پرکتئینمی

و، حاکی مقادیر زیادی متارولیبم جیره را تامین فن

را توان می رنارراین ،راشومینی  فرنگی هبته گوجه

گاار، جیره را از نظر تغایه مرغ تخماستفاده از آن در 

افبیوانی آن تر فرده ک از خاصی  آنتیدی ارزانااتصا

شاهین ک  ک )جالیبالر ک اکیگور خوری رهره رردهنی  ر

( ک سالجقه 2010جالیبالر ک اکیگور ) (.2008همکاران 

-20تا سطوح  فرنگی را( تفاله گوجه2012ک همکاران )

استفاده فردنو ک عوم  گاارهای تخمدرصو جیره مرغ 19

گ ارش فردنو. تولیو عملکرد را رر آن دارتاثیر معنی

افبیوانی ترفیبات فالکنوئیوی منارع اثرات مثب  آنتی

-فرنگی رر حفظ ک فیفی  تخمگیاهی هماننو تفاله گوجه

مرغ ک تخم رلورچین توسط ررخی محققان گ ارش شوه 

ک اکگانبایار ک همکاران  2008اس  )شاهین ک همکاران 

-تخم هایر استرس در مرغهای پ(. یکی از دکره2005

فه را ایجاد  رری اجباری اس های تولکگاار، دکره

، ره نوعی یهای محرکمی  غاایی، آری ک نوراسترس

فنو )سیگل های افبیواتیو میپرنوگان را دچار تنش

-ره تنش آنهاها نی ، مقاکم  (. را اف ایش سن مرغ1980

( 1980)فیر  ک همکاران  شودهای افبیواتیو فمتر می

ها ره می ان فافی در این رنارراین کجود آنتی افبیوان

های کارده توانو تا حوکد زیادی اثرات استرسمی ،دکره

مرغ آنها را در طول را فاهش ک فیفی  تخم پرنوهره 

وان ک همکاران یزمان نگهواری در انبارحفظ فنو )اسکر

 یمرغ در دماتخم یداخل  یفیفاینکه  ( مخصوصا2010

 رنارراین .شودیاتاق ک را گاش  زمان دچار اف  م

 افبیوانیک آنتیرا استفاده از رتوان فه  رکدیاحتمال م

را . فنوتر فردنی  مرغ را تخم  یفیرکنو اف  ف نیا ،گیاهی

فیفی   فرنگی رر حفظتوجه ره اینکه اثرات تفاله گوجه

مرغ در زمان نگهواری تخممرغ در طول موت داخلی تخم

فرض این تحقیق رر این دمای اتاق رررسی نشوه اس ، 

عنوان یک محصول فرعی فرنگی رهتفاله گوجهفه رود 

نو تواعالکه رر اینکه میفارخانجات صنایع غاایی 

خام ک انرژی اارل متارولیبم جیره را مقواری از پرکتئین

گاار تامین ک تخم هایرری مرغدر دکره پس از تولک

، رلکه ره دلیل دهورا فاهش  مرغتخم تولیوه ینه 

رکنو اف  رتوانو احتماال ، آن اویافبیوانی خاصی  آنتی

در زمان نگهواری در دمای  مرغ راتخمداخلی فیفی  

 . محوکدترفنونی اتاق 
 

 هامواد و روش

 لگهورن گاارتخم اطعه مرغ 120از ،این آزمایش در

 در سن رریپس از دکره تولک Hy-line  ،W-36سویه 

. ره موت یک هفته ابل از شرکع استفاده شو گیهفت 78

-ها ک یکنواخ دهی ره جیره ک افسآزمایش، عمل عادت

ها در افس انجام گرف  ک در شرکع سازی کزن مرغ

تصادفی ره  اطعه مرغ در االب طرح فامالً 120آزمایش

ررای هر گاار اطعه مرغ تخم 8تکرار ک  5تیمار را  3

، مرغ در هر افس( 4ا دک افس مجاکر هم ک تکرار )ر

تفاله از هایی نمونه در ارتوا،اختصاص داده شونو. 

-محصول فرعی تهیه رب گوجه)فرنگی گوجهخشک 

فرنگی رب گوجه از یکی از فارخانجات تهیه( فرنگی

 تهیه شو. غرری آذررایجاناستان 
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 آزمایشی هایجیره شیمیایی ترکیب و دهنده تشکیل اجزای  -1 جدول
Table 1- Feed ingredients and composition of experimental diets 

 

درصو15  

تفاله گوجه فرنگی   
15 % tomato pulp 

درصو  5/7  

 تفاله گوجه فرنگی
7.5 % tomato pulp 

 جیره شاهو
Control diet 

 (%) جیره اج ای
Feed ingredients (%) 

46.58 52.39 56.01 Corn grain ,دانه ذرت 

20.41 23.09 24.92 , Soybean meal (44)(44) سویا فنجاله 

1 1 2.5 ,Wheat branسبوس گنوم 

3.3 2.4 2 , Soybean oilرکغن سویا 

15 7.5 0 ,Tomato pulpتفاله گوجه فرنگی 

2.10 2.06 1.99 , Dicalcium phosphateفبفات دی فلبیم 

10.43 10.4 11.43 , Oyster shells معونی صو 

0.25 0.24 0.23 , Common saltنمک معمولی 

0.15 0.15 0.15 , Sodium bicarbonateریکررنات سویم 

0.17 0.16 0.16 ,Dl-Methionine تیونینم-دی ال 

0.005 0.004 0.005 , L-Lysine HCLفلرایوهیورک لی ین -ال 

0.3 0.3 0.3 Vitamin premix, 1کیتامینی مخلوطپیش 

0.3 0.3 0.3 Mineral premix, 2معونی مواد پیش مخلوط  

2700 2700 2700 ,ME (kcal/kg)فیلوفالری رر فیلوگرم( کساز سوخ  اارل انرژی( 

16 16 16 , Crude protein (%) خامپرکتئین )%(  

4.4 4.4 4.4 , Calcium (%) فلبیم )%( 

0.5 0.5 0.5 , Available phosphorusدسترساارل فبفر  )%( 

6.9 4.9 3.2 , Crude fiber (%) )%( فیبرخام 

0.17 0.17 0.17 , Sodium (%) )%( سویم 

0.45 0.45 0.45 , Methionine (%) متیونین )%( 

0.7 0.7 0.72 , Met+Cys (%ینسیبت +متیونین )%( 

0.84 0.84 0.85  ,Lysine (%))% (لی ین 

0.54 0.54 0.54 , Threonine (%)ترئونین )%( 

204 208 210 
 (فیلوگرم رر کاالن افی میلی)جیره  فاتیون-آنیون تعادل

Dietary anion cation balance (Meq/kg) 
 3B ،8رم؛ گمیلی 2B ،4گرم؛ میلی 1B ،2/2؛ E، IU 10؛ 3D ،IU 2500؛ A ،IU 10000های تامین شوه در هر فیلوگرم خورا : می ان کیتامین1

 گرم.میلی 200گرم؛ فولین فلرایو، میلی B12 ،015/0گرم؛ میلی B9 ،56/0گرم؛ میلی B6 ،2گرم؛ میلی

میلی 1گرم؛ یو، یلیم 12گرم؛ مس، میلی 60گرم؛ رکی، میلی 50گرم؛ آهن، میلی 80می ان مواد معونی تامین شوه در هر فیلوگرم خورا : منگن ، 2 

  گرم.میلی 3/0گرم؛ ک سلنی  سویم، 
Supplied vitamins per kilogram of diet: mg: A, 10000 IU, D3 2500 IU, E 10 IU, B1 2.2 mg, B2 4 mg, B3 8mg, B6 2  1

mg, B9 0.56 mg, B12, 0.015 mg, Cholin 200mg. 

. Supplied minerals per kilogram of diet: Mn, 80 mg, Fe 50 mg, Zn 60 mg, Cu 12 mg, Sodium Selenite 0.3 mg 2
 

 

 Memmertرا استفاده از آکن ) ماده خشک آن،

 Foss 2040)) (، نیترکژن را استفاده ازفلوال854مول

detectorرمب فالریمتر  خام را استفاده از، انرژی

ساخ  آمریکا( ک فیبرخام را استفاده از  Parr) آدیاراتیک

( Fibertec fiber analyzer, Foss) دستگاه فایبرتک 

های آزمایشی در آزمایشگاه علوم در فضوالت ک جیره
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-گیری ک  انرژی اارلدامی دانشگاه تبری  انوازه

های رالغ متارولیبم حقیقی نی  را استفاده از خرکس

 .(1976طبق رکش سیبالو انوازه گیری شو)سیبالو 

%،  92تفاله   خامخشک، فیبرخام ک پرکتئینمقادیر ماده

 1730این تفاله نی    nTMEک می ان  %19ک  %30/9

 آزمایشیهایجیرهفیلوفالری رر فیلوگرم روس  آمو. 

های منورج سویا مطارق توصیهفنجاله-ذرت نی  رر پایه

،  Hy-lineسویه  ای مویری  پرکرشراهنم در فاتالوگ

W-36 اف ار جیره نویبی را استفاده از نرمUFFDA 

های آزمایشی شامل جیره جیره (.1تنظیم شو )جوکل

 15ک  5/7فرنگی( ک سطوح شاهو)روکن تفاله گوجه

هفته  8فرنگی رود فه ره موت درصو تفاله گوجه

 ررعملکرد تولیوی پرنوگان مورد ارزیاری ارار گرف .

 1000سالن مورد استفاده، سالن مرغواری را ظرفی  

ردیف افس سه طبقه  5گاار مجه  ره اطعه مرغ تخم

صورت فالیفرنیایی دک طرفه رود. سیبتم دانخوری ره

های ک خورا  رصورت دستی توسط پیمانه ناکدانی

شو ک سیبتم آرخوری آن نی  ره مخصوص ریخته می

متر سانتی 45×45×45ها افسارعاد صورت نیپل رود. 

اطعه مرغ استفاده  4ها رود ک داخل هر یک ازسلول

گردیو. در داخل دانخوری رین هر افس )فه شامل چهار 

اطعه مرغ رود( یک صفحه پالستیکی گااشته شو تا 

خورا  انجام گیرد. ررنامه فنترل دایق مصر  

 8ساع  رکشنایی ک  16رکشنایی  سالن رصورت 

آکری پس از جمعهر هفته ساع  تاریکی رود. 

کزن ک خورا ، درصوتولیو، میانگین، مصر هامرغتخم

مرغ رفوردررداری ک رر اساس رکز می ان توده تخم

انجام هفته  8مرغ محاسبه ک رفوردررداری ره موت 

 گرف . 

ی فرنگی رر مانوگارگوجه در آزمایش دکم، اثرات تفاله

های مختلف دما ک زمانها در مرغفیفی  داخلی تخم

در پایان دکره نگهواری رررسی شو. روین منظور 

-تخم 6گرکه شاهو ک  مرغ از هر تکرارتخم 6آزمایشی، 

گرکهی فه سطح راالی تفاله گوجه مرغ از هر تکرار 

فرنگی را روکن تاثیر رر عملکرد تولیو دریاف  فردنو 

این  شو. فرنگی( جمع آکریدرصو تفاله گوجه 15)سطح 

اد( ک گردرجه سانتی 27های اتاق )در دما هامرغتخم

های مختلف در زماندرجه سانتی گراد( ک 4یخچال )

)یک رکز، یک هفته ک یک ماه پس از تولیو(، نگهواری ک 

مرغ شامل کاحو هاک، ترین صفات فیفی داخلی تخممهم

pH .سفیوه ک شاخص زرده انوازه گیری شو 

پس از تعیین کزن دایق گیری صفات فیفی، ررای انوازه

ک زرده ک سفیوه آنها جوا مرغ شکبته مرغ، تخمهر تخم

نتقل شونو ک م تمی  ک صا  رشقاب ها ره درکنک سفیوه

در فاصله  سنج )دستگاه هاک( سپس توسط نو  ارتفاع

 ارتفاع ک گرفته ارار زرده انتهای ازمتری یک سانتی

پایه سفیوه در محل ررخورد را انتهای سه  متناسب

 گ ارش مترمیلی ررحبب ک ارائ  مرروطه عود ک تنظیم

گردیو. پس از تعیین ارتفاع سفیوه ک رر اساس کزن 

مرغ، طبق رارطه زیر کاحو هاک محاسبه شو همان تخم

 (:1937)ها  
HU = log (AH -1.7 EW0.37+ 7.57) 

HU   ،واحد هاو= 

AH  متر= ارتفاع سفيده بر حسب ميلي 

 EW مرغ بر حسب گرم= وزن تخم 

 

 7متر توسط رافر  pHسفیوه نی  ارتوا   pHررای تعیین 

گرم سفیوه را در داخل  2فالیبره ک سپس حوکد  11ک 

ررارر آن آب مقطر ریخته شو. در کااع  9رشر ریخته ک 

ررارر رایق شو ک سپس توسط هم ن ررای  10سفیوه 

پنج دایقه ره هم زده شو تا یکنواخ  شود، سپس زمانی 

متر  pHفه فف ایجاد شوه تقریبا از رین رف  سنبور 

  pHداخل آن ارارگرفته کزمانی فه عود موجود دردر 

 (.1948)فانک متر ثار  شو آن عود گ ارش گردیو
زرده  اطرشاخص زرده نی  از تقبیم ارتفاع زرده ره 

  (.1948حاصل شو )فانک  100در ضرب
YI = (YH/YD) ×100 
 

YH=ارتفاع زرده 

YD=اطر زرده 
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های آزمایش اکل  تحلیل داده مول آماری ررای تج یه ک

 :رودره صورت زیر 
Yij= = µ + Ti +eij 

 
Yij=مقوار هر مشاهوه 

µ=   مشاهواتین گمیان

Ti=اثر تیمار 

 ije =اشتباه آزمایشی مرروط ره مشاهوه 
 :آماری آزمایش دکم نی  رصورت زیر رودمول 

 
yijk = µ +Ai +Bj+Ck+(AB)ij+(BC)jk+(AC)ik+(ABC)ijk+εijk 

 
  ijky  =k  اُمین مشاهده مربوط بهj  اُمین سطح فاکتورB   وi  اُمین

 Aسطح فاکتور 

 iA  اثر =i  اُمین سطح عاملA 

 jB اثر =j  اُمین سطح عاملB 

 ij(AB) اثر متقابل عامل =A  وB 

 ik(BC) اثر متقابل عامل =B  وC 

ik(AC) اثر متقابل عامل =A  وC 

ij(ABC)= اثر متقابل عاملA  وB  وC 

ijkε باشند. = خطاي آزمایشی با میانگین صفر و واریانس می 

گهداري همان دماي ن Bفرنگی، فاکتور همان سطح تفاله گوجه Aفاکتور 
 همان زمان نگهداري بود.  Cو فاکتور 

 
 اف ار آماریهای حاصله را استفاده از نرمداده ،در پایان

SAS 9.2 (2009 ) ک  گرف ارار  آماریمورد تج یه

 توفیآزمون  ها ازرین میانگین تفاکت همقایب ررای

 .گردیواستفاده 
  ij+e i= µ + TijY 

 

 نتایج و بحث

 عملکرد تولید

فرنگذی در جیذره ایج اثرات سطوح مختلف تفاله گوجذهنت

 4وگان در دکره اکل )پرنذ فلیه صفات عملکذرد تولیذورر 

هفتذه(  8ک فذل دکره )دکم( هفتذه 4دکره دکم )اکل(، هفته

فذه اگرچذه داد ارائه شوه اس . نتایج نشذان  2در جوکل

درصذذو تفالذذه  15هفتذذه(، اسذذتفاده از  4) اکلدر دکره 

مذرغ را رطذور درصذو تولیذو تخذمفرنگی در جیره، گوجه

کلذی در فذل داد داری نبب  ره گرکه شاهو فاهش معنی

مذوت، دار نبود ک در دراز، این تفاکت معنیهفته( 8) دکره

مذرغ را درصو تولیذو تخذماستفاده از تفاله گوجه فرنگی 

کاسذذوپن ک  .نذذواد داری تحذذ  تذذاثیر اذذرار رطذذور معنذذی

( نی  موافق را این آزمایش، را استفاده از 2013همکاران )

درصذو  رذرداری معنذی اثرفرنگی، درصو تفاله گوجه 10

مرغ گ ارش نکردنو. ررخی از محققان، حتی رذا تولیو تخم

تغییذرات نیذ  فرنگی تفاده از سطوح راالتر تفاله گوجهاس

مرغ گ ارش نکردنو مثال درصو تولیو تخم در داریمعنی

( نشان دادنذو فذه اسذتفاده از 2010جالیبالر ک اکیگور )

 هذایمذرغدرصذو جیذره  20تفاله گوجه فرنگی تا سذطح 

داری رذر عملکذرد تولیذو معنذیتغییرگاار، نتوانبذ  تخم

( نی  رذا 2012داشته راشو. سالجقه ک همکاران )مرغ تخم

-مذرغجیره  فرنگی دردرصو تفاله گوجه 19فار رردن ره

مرغ داری رر عملکرد تولیو تخمگاار، تاثیر معنیتخم های

ررخذذی از انذو کلذی گذاار گذ ارش نکذردهتخذم هذایمذرغ

رذا اسذتفاده از حتی ( 2011محققان )صفامهر ک همکاران 

داری در تولیذو فرنگی، اف ایش معنیگوجهدرصو تفاله  8

جعفذذری ک  . از طرفذذی نیذذ نذذوه امذذرغ گذذ ارش فذذردتخذذم

( نشان دادنو استفاده از  سذطوح رذاالتر 2006همکاران )

فرنگذی راعذک فذاهش درصذو درصو تفالذه گوجذه 15از 

. تنااضذاتی شودگاار میتخم هایمرغمرغ در تولیو تخم

ر مورد اثذرات تفالذه فه در ررخی از گ ارشات محققان د

فرنگی کجود دارد ممکن اس  رذه دلیذل تفذاکت در گوجه

فرنگذی )مقذوار نوع فرآکری گوجذه فرنگی، کاریته گوجه

 زمان اسذتفاده، موتسن مرغ دانه، پالپ، پوس  ک ررگ(،

 (.2003)پرسیا ک همکاران  جیره پایه راشونوع ک 

 دهذو در هذی نشان مذی 2در جوکل نتایج کزن تخم مرغ 

تحذ  تذاثیر مذرغ های آزمایشذی، کزن تخذمیک از دکره

فرنگذی اذرار نگرفتذه اسذ . سطوح مختلف تفالذه گوجذه

( نی  مشاره نتایج این آزمایش 2006جعفری ک همکاران )

-فرنگی، تذاثیر معنذیدرصو تفاله گوجه 15را رکار رردن 

مذذرغ گذذ ارش نکردنذذو. کاسذذوپن ک داری رذذر کزن تخذذم

-درصذو تفالذه گوجذه 10ر رردن ( را رکا2013همکاران )

درصذذو ک  19( رذذا 2012فرنگذذی، سذذالجقه ک همکذذاران )
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درصذو تفالذه گوجذه  20( رذا 2010جالیبالر ک اکیگور )

داری رذر اار، تذاثیر معنذیگتخم هایمرغفرنگی در جیره 

 گاار گ ارش نکردنو. تخم هایمرغمرغ کزن تخم

 

 هفتگی( بر عملکرد تولید  78ر ) گذا تخم هایمرغدر جیره پس از تولک تفاله خشک گوجه فرنگی  اثرات سطوح مختلف  -2جدول
Table 2- Effects of different levels of dried tomato pulp in post-molting diet of laying hens (78 w) on production 

performance 
 

 (8تا0)هفته  فل دکره
Total period(0-8 weeks) 

 8تا  4هفته 
Week 4-8 

 4تا  0هفته 
Week 0-4 

 تفاله گوجه فرنگی )%(
Tomato pulp (%) 

         (%) hen day egg production)%( رکزمرغ مرغدرصو تولیو تخم

79.85 74.81 a84.89 0 (control) 

78.41 71.02 a85.63 7.5 

74.60 70.61 b78.57 15 

2.11 1.73 1.18 SEM )اشتباه استانوارد میانگین( 

0.089 0.108 0.017 P-value )داریسطح معنی( 

  egg weight (g) مرغ )گرم(      کزن تخم

65.34 65.77 64.91 0 (control) 

65.55 65.72 65.38 7.5 

65.11 65.71 64.50 15 

0.293 0.289 0.455 SEM )اشتباه استانوارد میانگین( 

0.813 0.956 0.591 P-value )داریسطح معنی( 

  egg mass (g)  مرغ )گرم(     توده تخم

52.16 49.21 a55.11 0 (control) 

51.39 46.70 a55.99 7.5 

48.57 46.39 b50.67 15 

1.307 0.670 0.816 SEM )اشتباه استانوارد میانگین( 

0. 097 0.101 0.021 P-value )داریسطح معنی( 

  feed intake (g)مصر  خورا  )گرم(     

102.6 102.4 102.6 0 (control) 

101.8 102.4 102.4 7.5 

102.4 101.6 101.8 15 

0.312 0.429 0.469 SEM )اشتباه استانوارد میانگین( 

0.321 0.219 0.352 P-value )داریسطح معنی( 

  feed conversion ratio (g:g))گرم:گرم(    خورا ضریب تبویل 

1.97 2.08 b1.86 0 (control) 

1.98 2.19 b1.83 7.5 

2.10 2.19 a2.01 15 

0.059 0.033 0.026 SEM )اشتباه استانوارد میانگین( 

0.104 0.129 0.038 P-value )داریسطح معنی( 

(P<0.05)Means within same column with different letters differ significantly a,b  
 a,bدارنو داریمعنی تفاکت آماری نظر در هر ستون، از مشاره غیر حر  را هایمیانگین (05/0<P). 

 

مرغ ریشتر تح  تذاثیر مصذر  خذورا ، کزن کزن تخم

مرغ، می ان انرژی اارل متارولیبم جیره، پذرکتئین خذام 

اسذیوهای آمینذه  جیره، می ان اسیولینولئیک ک ررخذی از

هذا از ارتذوای  راشو. را توجه ره اینکذه کزن مذرغجیره می

دکره یکبان سذازی شذوه ک همذه جیذره هذا رذر مبنذای 

-انرژی، پرکتئین ک اسیوهای آمینه یکبان فرمولذه شذوه

توانبذ  در ایذن انو، رنارراین تنها مصذر  خذورا  مذی

ک مشذاره  2مورد تاثیرگاار راشو فه را توجه رذه جذوکل 
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مذرغ ودن مصر  خورا ، دلیلی ررای تفاکت کزن تخمر

( را رکذار رذردن 2011کجود نوارد. صفامهر ک همکاران )

گاار، تخم هایمرغفرنگی در جیره درصو تفاله گوجه 12

مرغ گذ ارش فردنذو فذه داری در کزن تخماف ایش معنی

دلیل آن نی  مصذر  خذورا  رذاالتر رذود کلذی در ایذن 

تحذ  تذاثیر تیمارهذا تغییذر آزمایش، مصذر  خذورا  

 داری نواش . معنی

گذاار مرغ مهمترین فافتور ااتصذادی گلذه تخذمتوده تخم

مرغ حاصل ضرب درصو تولیو در کزن تخم فه راشومی

توانو رنارراین تغییرات هر یک از این دک فافتور، می اس 

جذوکل نتایج دهو. مرغ را تح  تاثیر ارارمی ان توده تخم

-مرغ دردکره اکل در گذرکهاگرچه توده تخم نشان داد 2

فرنگذذی درصذذو تفالذذه گوجذذه 15هذذای تغایذذه شذذوه رذذا 

داری داری نبب  ره گرکه شاهو فاهش معنذیمعنیرطور

 15اده از کلذذی در فذذل دکره، اسذذتف( >05/0P)داشذذ  

داری رذر درصذو اثیر معنذی، تذدرصو تفاله گوجه فرنگی

اسذتفاده از تفالذه دراز موت، ک در نواش  مرغ توده تخم

مرغ را تح  تذاثیر ه تخمفرنگی نتوانب  می ان تودگوجه

نتذایج جالیبذالر ک  ارار دهو فذه ایذن نتذایج نیذ  موافذق

کلذی ( رذود 2012ک سالجقه ک همکاران )( 2010اکیگور )

مذرغ، ( هماننو نتایج کزن تخم2011ران )صفامهر ک همکا

 8تغایه شوه را های مرغده تخمداری در تواف ایش معنی

نذذورلی  ک فرنگذذی گذذ ارش فردنذذو. درصذذو تفالذذه گوجذذه

فرنگذی ( گ ارش فردنو فذه تفالذه گوجذه2005همکاران )

توانذذو راعذذک افذذ ایش اشذذتهای حیذذوان ک رذذاالرفتن مذذی

. جالیبالر ک گاار شودتخم هایمرغمصر  خورا  در 

 10رذذاالتر از  ( نیذذ  گذذ ارش فردنذذو فذذه2010یگذذور )اک

گذاار، تخذم هذایمذرغفرنگی در جیره وجهدرصو تفاله گ

داری مصذر  خذورا  پرنذوگان را توانب  رطور معنی

اف ایش دهو. ررخی دیگر از محققان نی  اف ایش مصذر  

فرنگی )صذفامهر خورا  را در اثر رکار رردن تفاله گوجه

( گذ ارش 2006جعفری ک همکذاران  ک 2011ک همکاران 

هذا رذه رایذق مذرغ دهذیعذادتو کدلیل آن را نیذ  ناهفرد

در ایذن آزمذایش  کلذی در و نذسازی جیره گذ ارش فرد

پرنوگان های آزمایشی، مصر  خورا  دکرههی  یک از

  تح  تاثیر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی ارار نگرف

نتایج سالجقه ک همکاران . ها هم انرژی رودنوچون جیره

نی  تغییر زمایش رود ک آنها ( موافق را نتایج این آ2012)

گاار در اثذر تخم هایمرغداری در مصر  خورا  معنی

 گذذ ارشدرصذذو تفالذذه گوجذذه فرنگذذی  19اسذذتفاده از  

در فذل دکره  نیذ  ضریب تبویل خورا  پرنوگان نکردنو. 

تح  تاثیر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی ارار نگرف  

کلی راالترین ضریب تبذویل مررذوط رذه پرنذوگان تغایذه 

درصذو( رذود  15راالی تفاله گوجه فرنگی ) شوه را سطح

مذرغ پذایین در ی  درصو تولیو ک کزن تخذمفه دلیل آن ن

این گرکه از پرنوگان نبب  ره پرنوگان تیمارهذای دیگذر 

( موافذق رذا ایذن 2010نتذایج جالیبذالر ک اکیگذور )رود. 

فرنگذی تذا دادنو فه استفاده از تفاله گوجه آزمایش نشان

گاار، نتواس  تذاثیر تخم هایمرغدرصو جیره  20سطح 

داشذذته راشذذو.  خذذورا داری رذذر ضذذریب تبذذویل معنذذی

 19فذذار رذذردن هرذذا رذذ( نیذذ  2012سذذالجقه ک همکذذاران )

تخمگذاار،  هذایمذرغفرنگی در جیذره درصو تفاله گوجه

 هذایمذرغ خذورا داری رذر ضذریب تبذویل تاثیر معنذی

هر ک تخمگذذذذاار گذذذذ ارش نکردنذذذذو کلذذذذی صذذذذفام

داری در ضذریب تبذویل ( اف ایش معنذی2011هممکاران)

درصو تفالذه  12گاار تغایه شوه را تخم هایمرغ خورا 

 فرنگی گ ارش فردنو.گوجه

-مرغ پس از نگهداری در دما و زماانصفات کیفی تخم

 های مختلف

مان، ارتفاع سذفیوه ک کاحذوهاک ثار  شوه فه را گاش  ز

-مصورت سذفیوه تخذیارو فه در این مرغ فاهش میتخم

رر رکی سذطح صذا  مرغ ره دلیل اوام نواشتن سفیوه، 

( گ ارش فردنذو فذه 1999شود. آن ک همکاران)پخش می

مذرغ در انبذار، رذا طول موت نگهذواری طذوالنی تخذمدر 

ها رین تقال یونهای غشای کیتلین، انافبیوه شون چرری

ه، دلیل تغییرات اسیویتمرغ انجام ک رهسفیوه ک زرده تخم

فیوه ضعیف شوه ک فیفیذ  داخلذی پیونوهای مولکولی س

سذفیوه  pHتوانذو فذاهش یارذو. مرغ )کاحو هاک( مذیتخم
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کلذی رذا  اسذ   6/7 حذوکدمرغ تذازه گااشذته شذوه تخم

مذرغ در انبذار، اف ایش طول مذوت زمذان نگهذواری تخذم

رذه  pHاف ایش یارو ک ایذن افذ ایش  7/9توانو حتی تا می

های پوسذته افبذیوفررن از رکزنذهدلیل خذرکج گذاز دی

(. رذا افذ ایش 2011مرغ اسذ  )رذانرجی ک همکذاران تخم

pH های سذفیوه ماننذو سفیوه نی ، اتصاالت رین پرکتئین

لی کزیم ک اککموسذین سبذ  شذوه ک رذا فذاهش اذوام 

یارو. هذر سفیوه، ارتفاع سفیوه فم ک کاحو هاک فاهش می

، سذرع  مذرغ رذاالتر راشذوچقور دمذای نگهذواری تخذم

مذرغ های پوسته تخمافبیوفررن از رکزنهخرکج گاز دی

ریشتر ک سرع  پایین آمون فیفی  داخلی تخم مذرغ نیذ  

(. جهذ  2011همکاران  تر خواهو رود )چوفوکفا کسریع

مذرغ ها رر رکی حفظ فیفیذ  تخذمافبیوانآزمایش آنتی

آزمایشذذاتی رذذا  ،در زمذذان ک دماهذذای مختلذذف نگهذذواری

چون سلنیوم ها ک منارع معونی همافبیوانیررخی از آنت

هذای گیذاهی را آنتی افبیوان انجام شوه کلی آزمایشات

ها را در مرغ( تخم2005) پاپاس ک همکاران محوکد اس .

رکز نگهواری فردنو ک مشاهوه فردنذو  28ک  1های زمان

-مذرغ درتخذمفه تغییرات کاحوهاک ک صفات فیفی  تخذم

فننذوه مکمذل سذلنیوم فمتذر رذود.   یافذمرغ پرنوگان در

مذرغ ( نی  پس از نگهواری تخم2009ان )گاژکی  ک همکار

 رکز، نشذذان دادنذذو فذذه کاحذذو هذذاک 28ک  14، 1مذذوت رذذه

افبذیوان در جیذره رذا پرنوگان دریاف  فننوه مکمل آنتی

اثرات اصذلی ک متقارذل تفالذه  شیب فمتری فاهش یاف . 

رر رکی  نگهواری های مختلففرنگی را دما ک زمانگوجه

 4ک  3مرغ در جذواکل ترین صفات فیفی  داخلی تخممهم

داد فذه اثذرات ارائه شوه اس . نتایج اثرات اصلی نشذان 

ترین صفات فیفی  فرنگی رر مهماصلی سطح تفاله گوجه

دار سذفیوه معنذی pHمرغ ماننو کاحو هذاک ک داخلی تخم

 pHک راعک اف ایش کاحو هذاک ک فذاهش  (>05/0P) رود

هبذته هذای افبذیوانخوری تاثیر آنتیهک رسفیوه گردیو 

د. از طرفذی دامذرغ نشذان فرنگی را رر فیفی  تخذمگوجه

 pHداری نی  رذا افذ ایش زمذان نگهذواری، رطذور معنذی

اف ایش ک کاحو هاک فذاهش یافذ  فذه موافذق رذا سفیوه 

( ک رذذانرجی ک همکذذاران 1999نظذذرات آن ک همکذذاران )

جذه رذذه اینکذه شذاخص زرده ریشذذتر ( رذود. رذا تو2011)

راشو کلی نتذایج نشذان مرروط ره ارتفاع ک اطر زرده می

داد اثرات اصلی هی  یکی ازفافتورها )سطح تفاله گوجذه 

فرنگذذی، زمذذان نگهذذواری ک دمذذای نگهذذواری( رذذر رکی 

دار نبذذود. یکذی از نتذذایج مهذم ایذذن شذاخص زرده معنذی

وجذه فرنگذی  اثرات متقارل سطوح تفالذه گنتایج آزمایش، 

ک  7، 1هذای نگهذواری )درصو( را موت زمان 15)صفر ک 

اگرچذه فه ایذن اثذرات متقارذل رود رکز پس از تولیو(  30

داری نواش  کلی هم رذر یمعنرکی شاخص زرده اثر رر

 (>05/0P)سفیوه معنذی دار رذود  pHهاک هم رکی کاحو

سذفیوه  pHطوریکه نشان داد اگرچه را اف ایش زمان، هر

-درصو تفاله گوجذه 15کلی  یارومیک کاحو هاک اف ایش 

تغییرات آنها را فنتذرل داری معنیرطور  توانومیفرنگی، 

هذایی مذرغخوری مشخص رود فه در میان تخذمهفنو ک ر

رکز نگهواری شوه رودنو، در گرکه تغایه شوه رذا  30فه 

فرنگی نبب  ره صفر درصو تفالذه درصو تفاله گوجه 15

داری ریشذتر رذود ک جه فرنگی کاحو هاک رطور معنذیگو

رکز نگهذواری  30ک  7 هایی فهمرغهمچنین در میان تخم

صذو تفالذه در 15شوه رودنو، در گذرکه تغایذه شذوه رذا 

 ،فرنگذیفرنگی نبب  رذه صفردرصذو تفالذه گوجذهگوجه

pH فذه ایذن نتیجذه  داری فمتر رود، طور معنیهسفیوه ر

فرنگذی را در تفاله گوجه هبته های افبیواناهمی  آنتی

مرغ در طول دکره نگهواری تخذم حفظ فیفی  داخلی تخم

تذوان طوریکذه مذیهرذ داد خوری نشان هرکز( ر 30مرغ )

توان را استفاده از یذک فذرآکرده گف  عالکه رر اینکه می

صذرفه جذویی فذرد، فرعی فارخانجات، در ایم  جیذره 

مرغ ماننذو کاحذو تخمترین صفات فیفی  داخلی مهمرلکه 

تذا تذوان مذیک  نی  اارذل فنتذرل رذودهسفیوه  pHهاک ک 

از تغییذذرات آنهذذا در طذذول مذذوت نگهذذواری حذذوکدی 

فرنگی رذا د. اثرات متقارل سطوح تفاله گوجهجلوگیری فر

دمای نگهواری رر رکی هی  یک از صفات فیفی  داخلذی 

ره همین دلیذل نتذایج آن گذ ارش  دار نبودمرغ معنیتخم

 نشو.
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 هایغ درمرغمرفات کیفی داخلی تخمفرنگی، مدت زمان نگهداری و دمای نگهداری بر صاثرات اصلی سطوح تفاله گوجه -3جدول

  هفته 78 با سن
Table 3- Main effects of tomato pulp levels, storage duration times and temperatures on egg internal quality 

traits in 78 weeks old hens 
  

 
  شاخص زرده

Yolk index 

pH سفیوه 

Albumen pH 

 کاحو هاک

Haugh unit 

  

 اصلی سطح تفاله گوجه فرنگی اتاثر

Main effects of tomato pulp inclusion level 
 37.28 a9.33 b81.00  0 % tomato pulp 

  صفر درصوتفاله گوجه فرنگی

 37.33 b9.09 a82.75  15 % tomato pulp 

 درصوتفاله گوجه فرنگی15

 0.184 

 

0.318 

0.032 

 

0.039 

0.286 

 

0.022 

 اشتباه استانوارد میانگین 
SEM 

 سطح معنی داری

     p-value 

 نگهداری اصلی مدت زمان اتاثر
Main effects of storage duration time  

 36.17 c9.08 a82.87  1 رکز پس از تولیو  

1 day after production 
 37.65 b9.24 b81.86  7 رکز پس از تولیو  

7 days after production 
 37.96 a9.39 c80.12  30 رکز پس از تولیو  

30 days after production 
 اشتباه استانوارد میانگین  0.328 0.006 0.201 

SEM 
 سطح معنی داری  0.018 0.027 0.183 

p-value 
 اصلی دمای نگهداری اتاثر

Main effects of storage temperature 
 درجه سانتیگراد 4  81.76 9.22 37.59 

4ºC 
 درجه سانتیگراد 27  81.98 9.26 36.92 

27ºC 
 میانگیناشتباه استانوارد   0.276 0.013 0.164 

SEM 
 سطح معنی داری  0.187 0.725 0.572 

p-value 
a,b,c دارنو داری معنی تفاکت آماری نظر در هر ستون، از مشاره غیر حر  یک حواال را های میانگین میانگین (05/0<P). 

a,b,c Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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 78های با سن درمرغ مرغمدت زمان نگهداری بر صفات کیفی داخلی تخم با فرنگیتفاله گوجهاثرات متقابل سطوح  -4جدول

  هفته
Table 4- Interaction effects of tomato pulp levels and storage times on egg internal quality traits in 78 weeks old 

hens  
  شاخص زرده

Yolk index 
pH سفیوه 

Albumen pH 
 کاحو هاک

Haugh unit 
 

36.98 ab9.28 ab81.39  رکز1*تفاله گوجه فرنگیصفردرصو 
0% tomato pulp*1d 

37.86 a9.32 ab81.47  رکز7*تفاله گوجه فرنگی صفردرصو 
0% tomato pulp *7d 

37.09 a9.38 b80.14  رکز30*تفاله گوجه فرنگی صفردرصو 
0% tomato pulp *30d 

36.96 c9.09 a83.14 15 رکز1*تفاله گوجه فرنگی درصو 
15% tomato pulp *1d 

37.55 bc9.15 a82.65 15 رکز7*درصو تفاله گوجه فرنگی 
15% tomato pulp *7d 

37.19 b9.22 a82.46 15 رکز30*درصو تفاله گوجه فرنگی 
15% tomato pulp *30d 

 میانگیناشتباه استانوارد  0.490 0.022 0.244

SEM 
 سطح معنی داری 0.022 0.046 0.289

p-value 
a,b,c دارنو داری معنی تفاکت آماری نظر در هر ستون، از مشاره غیر حر  یک حواال را هایمیانگین میانگین (05/0<P). 

a,b,c Means within same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 کلی نتیجه گیری

توان در شود فه میگیری میاز این آزمایش چنین نتیجه

درصذو  15جیره پس از تولک مرغان تخمگاار تا سذطح 

شذوه رذوکن تذاثیر منفذی رذر  تفاله گوجه فرنگذی خشذک

عملکرد تولیذو اسذتفاده فذرد ک در فنذار آن افذ  فیفیذ  

مذرغ در زمان نگهذواری تخذممرغ را در موت داخلی تخم

 انبار نی  تا حوکدی فنترل فرد.
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Introduction Tomato, one of the most popular vegetable used in food preparations is used to 

processing and production of tomato juice. During processing, large amount of pulp including seeds 

is produced which can be used in poultry feeding. Tomato pulp is known as a protein source in 

poultry diets but its seeds have strong antioxidant such as ß-carotene and lycopene) Friedman et al, 

2000). Some researchers used tomato pulp up to 19-20% in laying hen diet and reported no 

significant changes in performance criteria (Salajegheh et al, 2012; Calislar and Uygu, 2010). The 

positive effects of antioxidant compounds in some plants such as tomato on egg quality have been 

reported previously by some researchers (Sahin et al, 2008; Uuganbayar, 2005). It have been 

documented that layer hens meet some oxidative attacks during force molting, cause to depressing 

production performance and egg internal quality traits  (Siegel 1980), therefore, adding antioxidant 

to diets, may be useful after force molting phase (Skrivan et al, 2010). The aim of this study was to 

evaluate the effect of different levels of tomato pulp in post molted laying hens on egg production 

performance and egg internal quality traits during different storage times and temperatures.  

Material and methods One hundred and twenty W-36 White leghorn laying hens in post-molting 

phase (78 week) were assigned to 3 treatments with 5 replications and 8 birds each based on 

completely randomized design. Some dried tomato pulps were obtained from a commercial tomato 

processor in West Azarbaijan province. After chemical analysis of dry matter, crude protein, crude 

fiber and also determining TMEn of tomato pulp, three isocaloric and isonitrogenous diets 

formulated to have 0, 7.5 and 15 % of tomato pulp and fed to birds for 8 weeks. Egg production, 

egg weight, feed consumption, egg mass and feed conversion ratio were recorded weekly and 

reported as monthly or total period. Six egg samples from each replicates of control group and 

group having best production performance (15 % tomato pulp) collected and stored in different 

temperatures (4 and 27° C) and duration times (1 day, 1 week and 1 month after production) then 

evaluated for their internal quality traits such as  albumen pH, Haugh unit and yolk index. 

Results and discussion Results showed that using tomato pulp up to 15 % of diet could not affect 

egg production of post-molted hens during 8 weeks of production (P>0.05). Similar findings have 

been reported by Calislar and Uygu (2010), who used up to 20 % tomato pulp in layers diet, but 

reported no significant effect on egg production performance, but some researchers (Jafari et al, 

2006) reported decrease in egg production performance of birds fed 15% tomato pulp. In agreement 

with Salajegheh et al. (2012), egg weight, egg mass, feed intake and feed conversion ratio of hens 

were not affected significantly by use of tomato pulp up to 15 % in diet. Results of egg quality traits 

during different times and temperatures showed that main effects of usage levels and storage 

duration times were significant (P<0.05) on albumen pH and Haugh unit.With increasing tomato 

pulp usage level, Haugh unit increased and Haugh unit decresed when egg storage duration time 

incresed. Interaction effect of tomato pulp usage level and duration time were significant (P<0.05) 

on albumen pH and Haugh unit. Although with increase storage duration time, albumen pH 

increased and Haugh unit decreased, but among eggs stored 30 days in room temperature, the 
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Haugh unit of treatments fed diet containing 15 % tomato pulp, was significantly (P<0.05) higher 

compared to ones fed diet with 0% tomato pulp.  

Conclusion: It is possible to use 15 % tomato pulp in post-molting diets of layer hens with no 

significant adverse effects on production performance and due to significant interaction effect of 

tomato pulp usage level and duration time on albumen pH and Haugh unit, the use of 15 % tomato 

pulp could restrict fluctuations of egg internal quality traits during storage. 
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