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  عملکرد و گذار برهاي تخماثرات استفاده از چند نوع افزودنی در جیره غذایی مرغ

  مرغ  هاي کیفی تخمفراسنجه

 محمد زارعی
1
 محمد احسانی،

2 
 ترکی و مهران

3*  

  13/12/90: رش مقالهی ، تاریخ پذ3/11/89: تاریخ وصول مقاله

(E-mail: torki@razi.ac.ir)

  چکیده 

  

 ک نوعیو) فرمکتو و اي ماکس( پربیوتیک دو نوع، )یسچرتپاکس و (پروبیوتیک اثرات استفاده از دو نوع به منظور مطالعه 

 بر عملکرد )م گرم بر کیلوگر145 کیلوکالري بر کیلوگرم و پروتئین خام 2720 متابولیسمانرژي قابل( ره غذایییدر ج) بیومین(سینبیوتیک 

.  قفس توزیع شدند36در  هفتگی 76گذار نژاد لوهمن در سن  قطعه مرغ تخم216مرغ، تعداد تخمهاي کیفی گذار و فراسنجههاي تخممرغ

استفاده از . مرغ و در هفته ششم مورد ارزیابی قرار گرفت هاي کیفی تخمگیري شد و فراسنجهبه مدت شش هفته اندازهصفات عملکردي 

مصرف خوراك، ضریب تبدیل خوراك و توده تخم مرغ نداشت، ولی مرغ،   تخمتولیدبر اثري  و سینبیوتیک ها، پربیوتیکهاپروبیوتیک

حاوي هاي هایی که جیرهمرغضخامت و وزن پوسته در ). >P 05/0 (افزودنی بیشتر بود گروه هاي دریافت کنندهمرغ در  وزن تخم

هاي استفاده از افزودنینشان داد که ز این آزمایش نتایج حاصل ا. )>P 05/0 (در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بوددریافت کردند، افزودنی 

ضخامت و وزن ،  تخم مرغوزن ولی ردگذار نداهاي تخماثر مثبتی بر عملکرد تولیدي مرغ  اي ماکس و بیومین،یسچر، فرمکتو تپاکس،

   .بخشدآن را بهبود میپوسته 

  گذارمرغ تخم مرغ،هاي کیفی تخمفراسنجهردي، هاي عملکفراسنجه، ، سینبیوتیکپربیوتیک، پروبیوتیک: کلمات کلیدي

  

   ایران-کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز، الیگودرز  دانش آموخته - 1

2
  یران  ا–کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه رازي، کرمانشاه  دانش آموخته - 

نویسنده مسئول مکاتبات ( ایران – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه رازي، کرمانشاه  دانشیار- 3
*

(  
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1390، پاییز 2، شماره 13مجله تولیدات دامی، دوره 

  مقدمه

مین مواد خوراکی مورد نیاز جمعیت رو به رشد أبه منظور ت

رسد که افزایش سطح زیرکشت اقالم خوراك  به نظر نمی،جهان

داري و مرغداري به دام دام و طیور و افزایش تعداد واحدهاي

حل مناسبی باشد، بنابراین هاي موجود راهعلت محدودیت

تري به نظر حل مناسباستفاده بهینه از منابع خوراکی موجود، راه

ها از قدمت بیوتیک استفاده از آنتی،در این راستا. رسدمی

رشد و بهبود ضریب بیشتري برخوردار است که منجر به افزایش

 يگردند که در مورد برخی اجزای شده و باعث میتبدیل غذای

جویی ها و تعدادي از مواد معدنی صرفهمانند ویتامین غذایی

ها استفاده از آنتی بیوتیکامروزه در بیشتر کشورها . ردیصورت گ

در جیره غذایی طیور به علت نگرانی در مورد ایجاد مقاومت در 

اي حذف وانات مزرعهزا، از جیره طیور و دیگر حیعوامل بیماري

هاي بال جایگزیندنه رو محققین باز این). 9 و 8(شده است

اند که بتوانند عملکردي مشابه و ها بودهبیوتیکمناسب براي آنتی

ها، ها، پروبیوتیکآنزیم. ها ایجاد کنندبیوتیکیا حتی بهتر از آنتی

 لیهاي گیاهی و اسیدهاي آها، عصارهها، سینبیوتیکپربیوتیک

 .اندهایی بودند که به تدریج توسط محققین توصیه شدهجایگزین

برايمعنايبه بیوتیکوپرویونانی کلمهدوازپروبیوتیکواژه

معنیبهبیوتیکآنتیواژهبادر تضادوست اشدهگرفته زندگی

سال درپژوهشگرانتعریفطبق). 11(باشدمی ضدحیات

 بهکههستندهضمیقابلغیرییغذاترکیباتها، پربیوتیک1995

 تعداد یایکفعالیتیاورشدانتخابی تحریکباثريؤم طور

 مستقربزرگ روده درقبلازکهباکتریاییهايگونهازمحدودي

حفظ درلذادهند ویمقرارثیرأتتحترا میزبانحیوانند،ابوده

 ترینسادهسینبیوتیک، در یک). 11(دارند  میزبان نقشسالمتی

 بقايتواندمیپربیوتیک است که وپروبیوتیک ازترکیبیتعریف،

نتایج متناقضی در ). 30 و 6(بخشد بهبود راپروبیوتیکارگانیسم

مرغ و  هاي مذکور بر صفات کیفی تخمثیر افزودنیأمورد ت

در برخی . گذار گزارش شده استهاي تخمعملکرد تولیدي مرغ

بیوتیک و پربیوتیک با افزایش تولید از مطالعات استفاده از پرو

همراه بوده است، در مرغ و بهبود ضریب تبدیل غذایی تخم

تخم مرغ، وزن  تولید تخم بر اثات مثبتیکه در برخی دیگر حالی

 پروبیوتیک در اثر افزودنخوراكو ضریب تبدیل مرغ، مصرف 

در  همچنین .استنداشته گذار هاي تخمبه جیره غذایی مرغ

ها بر رنگ پروبیوتیکا خیلی کمیها اثرات مثبت و ژوهش پبرخی

، 22، 18، 16، 5، 4 (شده استمرغ را گزارش صفات کیفی تخم

در آزمایشی که از پربیوتیک اینولین و . )32  و23

گذار استفاده شد، هاي تخمره مرغیفروکتوالیگوساکارید در ج

چنین افت و همیمرغ بهبود میزان افزایش وزن و تولید تخم

ثیر قابل توجهی بر أافت، ولی تیضریب تبدیل غذایی کاهش 

 اي استفاده ازدر مطالعه). 5( مرغ دیده نشدصفات کیفی تخم

سینبوتیک بیومین در جیره جوجه گوشتی باعث بهبود صفات 

، هاپروبیوتیک ازروزافزون استفاده.)19(عملکردي گردید

بازار،درمحصوالت اینتنوعوهاها و سینبیوتیکپربیوتیک

  اینمقایسه وارزیابی منظوربهپژوهشانجامضرورت

ایجاب راکنندهمصرفبه آنهاترینمناسبمعرفیوهاافزودنی

استفاده از اثرات  مقایسه ،حاضر لذا هدف از آزمایش. کردمی

، )Yeasturer( و یسچر )®Thepax( تپاکس هايپروبیوتیک

و ) Fermacto(و فرمکتو ) A-Max(ماکس  ايهايپربیوتیک

گذار و هاي تخمبر عملکرد مرغ) ®Biomin-IMBO (سینبیوتیک

  .مرغ بودصفات کیفی تخم

  

  مواد و روشها

مجهز به سیستم گذار این مطالعه در سالن پرورش مرغ تخم

  38  38در هر قفس به ابعاد . پلکانی انجام شدها قفس

و هر دو قفس مجاور به شد قطعه مرغ قرار داده  سهمتر،سانتی

 ششبراي هر گروه آزمایشی . محسوب شدک تکرار یعنوان 

گذار نژاد  قطعه مرغ تخم216تعداد . تکرار در نظر گرفته شد

 هفتگی بر اساس وزن و 76در سن ) LSL-Lite(لوهمن سفید 

اي ها به شیوهاین مرغ. هم انتخاب شدندتولید تقریباً نزدیک به

ع شدند که میانگین وزنی و تولیدي آنها توزیع ها توزیبین قفس

براي محاسبه ضریب تبدیل غذایی به . کنواخت داشتیتقریباً 

  بر) گرم( هفته، میزان خوراك مصرفی هر هفته ششمدت 

 ،در آن هفته براي هر واحد آزمایشی) گرم(مرغ تولیدي تخم

آوري و پش از هاي تولیدي روزانه جمعتخم مرغ. تقسیم شد
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  هاي کیفی تخم مرغگذار بر عملکرد و فراسنجههاي تخماثرات استفاده از چند نوع افزودنی در جیره غذایی مرغ: زارعی و همکاران

 و توزین گردید گرم 01/0وسیله ترازو با دقت ه بش شمار

ي براي محاسبه .درصد تخم گذاري و میانگین وزن محاسبه شد

هاي تولیدي در هر دوره به توده تخم مرغ، وزن کل تخم مرغ

مرغ، گیري صفات کیفی تخمبه منظور اندازه. مرغ روز تقسیم شد

 هر تکرار در هفته ششم طی سه روز متوالی رکوردبرداري از

سنج ضخامت پوسته با استفاده از دستگاه ضخامت. انجام شد

جهت تعیین . گیري گردیدمتر اندازه میلی01/0اي با دقت عقربه

و و ها سنج استفاده شد و واحدارتفاع سفیده از دستگاه ارتفاع

  ):13(طبق فرمول زیر محاسبه گردید 

HU = 100 log10 (H – 1.7 W0.37 + 7.56)  

1(  

ارتفاع سفیده  H، وها واحددهنده  نشانHU این رابطه،در 

  .باشد میمرغ برحسب گرموزن تخم W و متربرحسب میلی

 گروه ششآزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی شامل 

هاي گروه. طراحی و اجرا گردید) هاي غذاییجیره(آزمایشی 

جیره حاوي  – 2 ، شاهد– 1آزمایشی عبارت بودند از 

 – 4 ،ماکسپربیوتیک ايجیره حاوري  – 3 ،سچریتیک پروبیو

 پربیوتیک جیره حاوي – 5 ،پروبیوتیک تپاکسجیره حاوي 

هاي جیره.  سینبیوتیک بیومینجیره حاوي – 6و  فرمکت

آزمایشی به لحاظ انرژي و پروتئین همسان و بر اساس 

احتیاجات غذایی مندرج در دفترچه راهنماي پرورش لوهمن 

   .)1جدول (تنظیم شدند 

  

  تجزیه و تحلیل آماري

افزار اعداد حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم

تجزیه و تحلیل ) GLM( با رویه مدل خطی عمومی  SASآماري

  ها با استفاده از آزمون چندآماري شدند و مقایسه میانگین

 مدل آماري طرح به صورت). 29(اي دانکن انجام گرفت دامنه

  :زیر بود

Yci = μ + Tc + εic   

  دهنده مقدار عددي هر مشاهده نشانYciاین رابطه، در 

  هايثیر گروهأتTc   میانگین مشاهدات،μدر آزمایش، 

ثیر خطاي آزمایشی أتεic و  )هاي غذاییرهیج(آزمایشی مختلف 

.باشدمی

  

  نتایج

در ضریب تبدیل خوراك نتایج مربوط به مصرف و 

.  آورده شده است)2(دول هاي آزمایشی مختلف در جگروه

سن در خوراك مصرف ،براساس نتایج حاصل از این آزمایش

ثیر استفاده از افزودنی أتحت تدوره آزمایش  80- 82 و 79-77

هاي همچنین استفاده از افزودنی. در جیره غذایی قرار نگرفت

هاي گروهضریب تبدیل خوراك در  بر در جیره اثريمختلف 

  .ختلف آزمایش نداشتهاي می دورهآزمایشی ط

هاي آزمایشی مختلف مرغ در گروه درصد تولید و وزن تخم

  طورکه مشاهدههمان.  نشان داده شده است)3(در جدول 

ها و ها، پربیوتیکپروبیوتیکاستفاده از در این آزمایش شود می

مرغ در  درصد تولید تخمبر اثري سینبیوتیک در جیره غذایی 

 شی نداشت، اما میانگین وزن تخمهاي مختلف آزمایطی دوره

داري به طور معنیدوره آزمایش   80-82 و 77- 79 سن مرغ در

بیشترین   77-79 سن که در طوريثیر قرار گرفت، به أتحت ت

ماکس و کننده ايهاي دریافتمرغ در گروه میانگین وزن تخم

هاي و بعد از آن گروه)  گرم28/63  و47/63به ترتیب (سچر ی

)  گرم12/63(یومین و کمترین وزن در گروه شاهد تپاکس و ب

ماکس، هاي اينیز گروه) سن 80-82(در دوره دوم . مشاهده شد

مرغ در مقایسه با سایر  یسچر و تپاکس داراي بیشترین وزن تخم

  ).>P 05/0(ها بودند گروه

ها و سینبیوتیک به عنوان ها، پربیوتیک پروبیوتیکافزودن

) روز /مرغ /گرم(مرغ   بر توده تخماثريی افزودنی به جیره غذای

  . )4جدول (نداشت 
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  هاي آزمایشی مورد استفاده ترکیب و اجزاي جیره- 1جدول 

  

  

  هاي آزمایشیگروه  شاهد  اجزاي جیره

67/6867/68  ذرت

00/300/3  پودر ماهی

16/1516/15  کنجاله سویا

25/125/1  دي کلسیم فسفات

48/848/8  پودر آهک

25/025/0  نمک

58/252/2  ماسه

افزودنی
1

  -05/0

مکمل ویتامینی و معدنی
2

  50/050/0

11/011/0   متیونین- دي ال

  Kcal/Kg(  2720  2720(متابولیسمانرژي قابل

  50/14  50/14  (%)پروتئین خام 

88/288/2  (%)چربی خام 

60/260/2  (%) فیبر خام 

67/367/3  (%)کلسیم 

33/033/0  (%)فسفر قابل دسترس 

  Yeasturer, Biomin-IMBO, A-Max, Fermacto ،Thepaxهاي آزمایشی گروه- 1

گرم،  میلی33000گرم، آهن میلی66000منگنز : باشد کیلوگرم از مکمل معدنی حاوي مقادیر خالص ذیل می5/2 هر - 2

 کیلوگرم از مکمل ویتامینه 5/2هر . گرم میلی300رم، سلنیم گ میلی900د یگرم،  میلی8800گرم، مس  میلی66000روي 

 B2 4400گرم، ویتامین  میلیB1 1500المللی، ویتامین  واحد بینA 7700000ویتامین : باشدحاوي مقادیر خالص ذیل می

 D3 3300000ین گرم، ویتام میلیB12 8/8گرم، ویتامین  میلیB6 3000گرم، ویتامین  میلیB3 5500یتامین وگرم، میلی

گرم،  میلیB5 22000گرم، ویتامین  میلیB9 110گرم، ویتامین  میلیK3 550گرم، ویتامین  میلیE 6600گرم، ویتامین میلی

  گرم میلی100اکسیدان گرم و آنتی میلی275000گرم، کولین کلراید  میلیH2 55ویتامین 
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  هاي کیفی تخم مرغگذار بر عملکرد و فراسنجههاي تخماثرات استفاده از چند نوع افزودنی در جیره غذایی مرغ: زارعی و همکاران

    

  )روز( هاي مختلفآزمایشی طی دورههاي  گروهدر) گرم /گرم(ضریب تبدیل خوراك  و )روز /مرغ /گرم( خوراك  مصرفمیانگین - 2جدول 

  )گرم /گرم(ضریب تبدیل خوراك   )روز /مرغ /گرم(مصرف خوراك   

  77-82  80-82  77-79  77-82  80-82  77-79  سن

  15/2 ± 06/0  00/2 ± 02/0  29/2 ± 11/0  56/112 ± 63/1  39/114 ± 82/1  73/110 ± 45/1  شاهد

  19/2 ± 06/0  07/2 ± 02/0  31/2 ± 10/0  67/112 ± 07/2  14/116 ± 09/2  21/109 ± 78/2  سچری

  12/2 ± 09/0  04/2 ± 03/0  19/2 ± 05/0  47/117 ± 74/0  17/119 ± 66/0  77/115 ± 93/0  ماکس اي

  16/2 ± 04/0  07/2 ± 06/0  25/2 ± 06/0  23/112 ± 02/2  65/114 ± 17/2  81/109 ± 03/2  تپاکس

  25/2 ± 05/0  12/2 ± 06/0  39/2 ± 06/0  64/112 ± 70/2  81/111 ± 94/3  48/113 ± 14/2  فرمکتو

  15/2 ± 05/0  12/2 ± 09/0  18/2 ± 03/0  12/116 ± 50/1  07/117 ± 31/1  18/115 ± 96/1  بیومین

a-b :05/0(دار است  معنی،تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابهP< .(  

  

  )روز(هاي مختلف آزمایشی در طی دورههاي  گروه در)گرم(مرغ وزن تخمو ) درصد( تولید میانگین - 3دول ج

  )گرم( مرغوزن تخم  )%( مرغتولید تخم  

  79-77  82-80  82-77  79-77  82-80  82-77  

  26/86 ± 76/1  06/92 ± 73/0  42/80 ± 28/3  شاهد
b

63/0 ± 12/61  
ab

62/0 ± 05/62  60/0 ± 58/61  

  20/82 ± 54/2  35/88 ± 54/1  05/76 ± 18/4  سچری
a

58/0 ± 95/62  
a

28/0 ± 47/63  40/0 ± 21/63  

  09/88 ± 51/1  32/92 ± 44/1  86/83 ± 15/2  ماکس اي
a

18/0 ± 38/63  
a

36/0 ± 28/63  24/0 ± 33/63  

  99/83 ± 59/2  49/88 ± 56/3  49/79 ± 58/2  تپاکس
ab

77/0 ± 56/62  
a

47/0 ± 07/63  62/0 ± 82/62  

  47/82 ± 60/1  50/86 ± 12/3  43/78 ± 25/1  فرمکتو
b

47/0 ± 97/61  
b

76/0 ± 17/61  54/0 ± 07/61  

  57/87 ± 11/2  35/89 ± 33/3  79/85 ± 68/1  بیومین
ab

50/0 ± 05/62  
a

29/0 ± 64/62  40/0 ± 35/62  

a-b :05/0(دار است  معنی،تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابهP< (.  

  

  )روز(هاي مختلف  آزمایشی در طی دورههايگروهدر ) روز/مرغ/گرم(مرغ  تخم تودهمیانگین - 4جدول 

  )روز /مرغ /گرم( مرغ تخمتوده  

  79-77  82-80  82-77  

  16/53 ± 25/1  16/57 ± 89/0  16/49 ± 12/2  شاهد

  98/51 ± 64/1  05/56 ± 92/0  92/47 ± 74/2  سچری

  83/55 ± 16/1  41/58 ± 16/1  25/53 ± 47/1  ماکس اي

  73/52 ± 63/1  80/55 ± 34/2  66/49 ± 37/1  تپاکس

  81/47 ± 26/1  98/52 ± 37/2  39/50 ± 73/0  فرمکتو

  20/53 ± 29/1  96/55 ± 16/2  58/54 ± 73/0  بیومین

a-b :05/0(دار است  معنی،تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابهP< .(  
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مرغ در جدول صفات کیفی تخممایشی بر اثر تیمارهاي آز

ها و ها، پربیوتیکپروبیوتیکاستفاده از .  آورده شده است)5(

شاخص مرغ، بر شاخص تخماثري  سینبیوتیک در جیره غذایی

ه  واحد هاو نداشت، ولیکن وزن پوسته و ضخامت پوسته بزرده،

ثیر استفاده از افزودنی در جیره غذایی أداري تحت تطور معنی

  که وزن پوسته در همهطوريه ، ب)>P 05/0( قرار گرفت

هایی که افزودنی دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه گروه

کننده شاهد باالتر بود، بیشترین ضخامت پوسته در گروه دریافت

ماکس و بیومین و پس از آن گروه یسچر، تپاکس، فرمکتو و اي

  .اهده شدت کمترین مقدار در گروه شاهد مشیدر نها

  

  هاي آزمایشی مختلفمرغ در گروه صفات کیفی تخم- 5جدول 

  

  

وها واحدشاخص زردهمرغشاخص تخم

  وزن پوسته

)گرم(

  ضخامت پوسته

)مترمیلی/ 100(

  80/70 ± 18/1  37/44 ± 64/0  17/75 ± 63/0  شاهد
b

37/0 ± 56/6  
c

81/0 ± 00/39  

  22/72 ± 07/1  30/44 ± 66/0  68/74 ± 66/0  سچری
a

30/0 ± 35/7  
ab

31/1 ± 16/43  

  59/71 ± 00/1  19/44 ± 35/0  82/73 ± 42/0  ماکس اي
a

37/0 ± 40/7  
a

76/0 ± 66/43  

  03/71 ± 69/1  47/44 ± 74/0  79/78 ± 02/3  تپاکس
a

36/0 ± 23/7  
ab

22/1 ± 33/42  

  31/73 ± 31/1  35/44 ± 67/0  11/74 ± 71/0  فرمکتو
ab

34/0 ± 13/7  
b

95/0 ± 33/41  

  30/71 ± 05/1  16/44 ± 21/0  23/75 ± 98/0  بیومین
a

30/0 ± 45/7  
a

70/0 ± 83/43  

a-b – 05/0(استدار ستون با حروف غیر مشابه، معنی تفاوت ارقام در هر P<(.  

  

  بحث

ضریب تبدیل خوراك،   و میزان مصرف،در این آزمایش

ا، هثیر استفاده از پروبیوتیکأتحت تمرغ درصد تولید و توده تخم

در مطالعات مشابه . ها و سینبیوتیک قرار نگرفتپربیوتیک

باسیلوس  استفاده از پروبیوتیک بیوپالس حاوي دو گونه

، )Bacillus Licheniformis(باسیلوس لیشن فورمیس و تلیسبسا

در جیره هاي پروبیوتیکی  مخلوط گونهوپروبیوتیک تپاکس 

مرغ،  تخمرغ و وزن م تولید تخمداري بر اثر معنی،هاغذایی مرغ

. )32 و 18، 16 ( نداشتخوراكو ضریب تبدیل مصرف 

در آزمایشی که پربیوتیک بیوماس به جیره بلدرچین همچنین 

مرغ گذار ژاپنی اضافه شد، ضریب تبدیل خوراك، وزن تخمتخم

از سوي دیگر در ). 7(ثیر قرار نگرفت أمرغ تحت تو توده تخم

آسپرژیلوس ثیر افزودن أ ت مصرف خوراك تحت،هاگزارشسایر 

گذار هاي تخم گوشتی و الکتوباسیلوس در مرغ در جوجهریزاوا

ساکارومایسیس قرار گرفت و افزودن پروبیوتیک حاوي 

باعث پریبوتیکی آب پنیر ترکیب و   الکتوباسیلوس وسرویزیه

- هاي تخممرغ و بهبود ضریب تبدیل در مرغافزایش تولید تخم

وتیک یعالوه افزودن سینبه ب. )22 و 20، 15، 4، 1 (شدگذار

وتیک اینولین به جیره غذایی ی و پربفاسیوم انتروکوکوسحاوي 

هاي گوشتی با افزایش وزن نهایی و بهبود عملکرد رشد جوجه

طورکه ذکر گردید نتایج همان). 2(همراه بوددر کل دوره 

ها، آنها از پروبیوتیکحاصل از مطالعات مختلف که در

ها و سینبیوتیک به عنوان افزودنی جیره غذایی طیور به کپربیوتی

زیرا عوامل زیادي در این کار گرفته شده است متفاوت است، 

ها گزارش شده است بهترین عملکرد این افزودنی. ثرندؤراستا م

در شرایط خاص نظیر بیماري، تنش، دماي باال، ازدحام و 

شود و در تولید تجاري مدیریت نامطلوب محیطی حاصل می

 علت ،عالوه بر این. طیور این شرایط کم و بیش وجود دارند

- یهها ممکن است ناشی از سوهاي متنوع به این افرودنیپاسخ

هاي مورد استفاده، سن پرنده، برنامه غذایی، ترکیب جیره پایه، 

نوع جمعیت میکروبی در دستگاه گوارش پرنده، سطح استفاده 

جیره و یا سایر  ها درها و سینبیوتیکها، پربیوتیکاز پروبیوتیک
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 از بین ،در این آزمایش). 24 و 12(شرایط محیطی متفاوت باشد 

ثیر قرار گرفت و أمرغ تحت ت تخمصفات عملکردي صرفاً وزن

هاي در گروه)  روز21- 42(و )  روز1-21(در هر دو دوره 

هاي مورد استفاده در جیره غذایی کننده انواع افزودنیدریافت

 درمرغ براي وزن تخم اينتایج مشابه. بیشتر از گروه شاهد بود

گذار زمانی که در جیره غذایی آنها از هاي تخممرغ

استفاده شد، گزارش  ساکارومایسیس سرویزیه، لوسالکتوباسی

هاي ژاپنی که در بلدرچینمطالعه مشابه در. )26 و 3 (شده است

 با افزایش وزن تخم ساکارومایسیس سرویزیهانجام شد، افزودن 

داري همراه بود، ولی برخی دیگر از محققین تفاوت آماري معنی

، رویزیهساکارومایسیس سمرغ زمانی که از در وزن تخم

باسیلوس  و تلیسبباسیلوس ساالیگوساکارید و پربیوتیک مانان

 و 31، 17، 16 ( نکردنده استفاده نمودند، مشاهد فورمیسیلیشن

ها و میزان علت احتمالی این مورد ممکن است سن مرغ. )32

مرغ ناشی افزایش وزن تخم.  افزودنی باشدمادهتراکم باکتري در 

ر جیره غذایی ممکن است ناشی از از استفاده از افزودنی د

 مضر دستگاه گوارش و یا يهاباکتري اثرات غالب شدن آنها بر

هاي مفید که ظرفیت جذب را افزایش اثرات تحریکی بر باکتري

 ازاستفادهطبق گزارشات  ).10 و 5(دهند، باشد می

 بهبودباعثگوشتی هايجوجه درروکتواولیگوساکاریدها

که با هضم و جذب بهتر مواد  شوندمیالز میآوپروتئازفعالیت

هاي مفید میکروارگانیسم زیادتعداد.)34 (غذایی همراه است

را زیاد کرده و باعث شده که  جذببرايمغذيموادفراهمی

هاي مفید دستگاه باکتري). 33(را به همراه آوردعملکرد بهتر

 تولید الکتیک با هاي تولیدکننده اسید باکتريگوارش خصوصاً

دهند و محیط را  دستگاه گوارش را کاهش میpHاسیدهاي آلی، 

 مطلوب براي فعالیت pHهایی که باسیلبراي سالمونالها و کلی

ابقا آنها در کنند و امکان تکثیر وآنها قلیایی است را نامناسب می

اولیگوساکاریدها   مانان).21(دهند دستگاه گوارش را کاهش می

یافته،پیوندمختلفزايبیماري عوامل باثريؤم طوربهتوانندمی

 دستگاهدرزايبیمارعواملاستقرارجلوي کند، لذاجذبراآنها

 امراینکنند کهمیجلوگیريآلودگیبروزگرفته و از راگوارش

است قنديمانان. سازدیمرا فراهمحیوانعملکردبهبودامکان

 هايسویه ازسیاريبهمچونمعینیهايباکتري توسط که

 شکلدراز طرفی.شودمیییشناسا سالمونالواشریشیاکلی

 قابلزا،بیماري عواملرشدجهتمانان ،ياولیگوساکارید

هاي بهبود شرایط براي میکروارگانیسم). 21(باشد نمیدسترس

دنبال ه روده، افزایش بازدهی هضم و جذب مواد غذایی را ب

مرغ د به صورت افزایش وزن تخمتواندارد که در نهایت می

ثیر أها در این آزمایش تاستفاده از افزودنی). 25( منعکس گردد

مرغ شاخص تخم، شاخص زرده و داري بر واحد هاومعنی

نداشت که مشابه این نتایج توسط بسیاري از محققین گزارش 

مرغ  وزن و ضخامت پوسته تخمدر آزمایش حاضرشده است 

از مواد افزودنی در جیره غذایی قرار گرفت ثیر استفاده أتحت ت

تر بودن که با برخی از مطالعات مطابقت دارد با توجه به سنگین

کننده افزودنی، بیشتر بودن تهاي دریافمرغ در گروهوزن تخم

 نمایدها بدیهی میمرغ در این گروهضخامت و وزن پوسته تخم

هاي مفید، یسمثیر میکروارگانأتحت ت. )35 و 18، 16، 7، 4، 3(

 و منیزیم  کلسیمویژه ه ها و مواد معدنی بمیزان جذب ویتامین

یابد که به نوبه خود باعث افزایش وزن و ضخامت افزایش می

عالوه بر این ثابت شده است که برخی از . )27(شود پوسته می

هاي میکروبی نظیر الکتوباسیلوس اسپوروژنر گونه

)Lactobacillus Sporogenes( و کلسیم عث جذب بیشتربا 

شوند و با افزایش ضخامت پوسته افزایش غلظت آن در خون می

تواند ضخامت پوسته مناسب می). 23(باشند  میهمراهمرغ تخم

مرغ است مانع مکانیکی الزم براي حفظ مواد با ارزش تخم

باشد مرغ یکی از مسائل مهمی میکیفیت پایین پوسته تخم). 14(

 10حدود . ندگان را به خود معطوف کرده استکه توجه تولیدکن

-تخم(ولیدي به خاطر مشکالت پوسته هاي تمرغدرصد از تخم

-حذف می) دار و یا پوسته نازكمرغ بدون پوسته، پوسته ترك

رسد هر عاملی که بتواند باعث بهبود وزن و شوند و به نظر می

ثیر أکیفیت پوسته شود، در جلوگیري از این ضرر و زیان منشا ت

با توجه به نتایج آزمایش حاضر استفاده از . )28 (باشدمی

تواند راهکاري مناسب براي افزایش کیفیت پوسته ها میافزودنی

  .باشد
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  گیرينتیجه                                      

هاي مورد استفاده در این بررسیدر مجموع گرچه افزودنی

بر صفات ) بیومینس وماکیسچر، فرمکتو، ايتپاکس، (

اي نداشتند، ولی وزن و ضخامت ثیر قابل مالحظهأعملکردي ت

تواند براي پوسته را بهبود دادند که بسته به هدف پرورش می

کشی یا ارائه به بازار براي مصرف خوراکی نتایج اقتصادي جوجه

.با ارزشی به همراه داشته باشد
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Effects of adding various feed additives to diets of laying hens on

productive performance and egg quality traits
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Abstract

To evaluate effects of adding two probiotics (Thepax and Yeasturer) and two prebiotics (Fermacto 

and A-Max), and one synbiotic (Biomin) to iso-caloric and iso-nitrogenous diet (ME = 2720 kcal/kg 

and CP =145 g/kg) on performance of laying hens and egg quality traits, 216 Lohmann LSL-Lite 76-

wk old laying hens were divided in 36 cages (n = 6). Productive performance of hens was recorded for 

six weeks and egg quality characteristics were measured on the last week of trial. Feed additives did 

not have significant effect on EP, FCR, FI and EM in the present study. Including diets with feed 

additives in the present experiment significantly increased EW. Egg shell weight and shell thickness 

were increased in the hens fed additive-included diets compared to hens fed the control diet. In 

conclusion, feed additives used in this investigation did have beneficial effects on egg quality 

characteristics in terms of egg shell weight and shell thickness, with no beneficial effects on hens' 

productive performance.

Keywords: Eggs quality parameters, Laying hens, Prebiotic, Probiotic, Productive parameters,

Synbiotic
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