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 بررسي اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و 
مولتي آنزیم کمبو بر عملکرد، فراسنجه هاي خون و 

صفات کیفي  تخم مرغ  و در مرغ هاي تخم گذار 

چکید ه
این آزمایش جهت بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي  آنزیم کمبو در جیره مرغ های تخم گذار 
تجاري بر عملکرد، صفات کیفي تخم مرغ و فراسنجه هاي بیوشیمیایي و سلول هاي خون انجام گرفت. این آزمایش با 384 
قطعه مرغ  تخم گذار سویه  های- الین )W36(، در قالب طرح کاماًل تصادفي با آرایش فاکتوریل )2×4( با چهار سطح تفاله 
چغندرقند )صفر، 2، 4 و 6 درصد( و دو ســطح مولتي  آنزیم کمبو )صفر و 0/05 درصد( در 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ 
در هر تکرار، به مدت 12 هفته )از ســن 35 تا 46 هفتگي( انجام گرفت. استفاده از تفاله چغندرقند و مولتي  آنزیم کمبو به 
طورمعني  داري عملکــرد تخم گذاري و صفات کیفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار را تحت تأثیر قرار داد )P>0/05(. تیمار 4 
درصد تفاله چغندرقند بیشــترین عملکرد تخم گذاري، بهترین ضریب تبدیل غذایي و کمترین هزینه خوراك به ازاي هر 
کیلوگرم تخم مرغ تولیدي را به خود اختصاص داد. اســتفاده از 0/05 درصــد مولتي  آنزیم کمبو نیز باعث افزایش عملکرد 
تخم گــذاري، بهبود ضریب تبدیل غذایي و کاهش هزینه خوراك بــه ازاي هر کیلوگرم تخم  مرغ تولیدي گردید. در اثرات 
متقابل ســطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي  آنزیم کمبو بیشترین عملکرد تخم گذاري، بهترین ضریب تبدیل غذایي 
و کمتریــن هزینه خوراك به ازاي هر کیلوگرم تخم  مرغ تولیدي با اســتفاده از 4 درصد تفالــه چغندرقند و 0/05 درصد 
مولتي  آنزیم کمبو مشــاهده شد. استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند در مقایسه با سایر سطوح آن موجب افزایش شاخص 
رنگ زرده، واحد هاو، وزن پوســته، سفیده و زرده و کاهش ضخامت پوسته تخم  مرغ شد. در اثرات مقابل تفاله چغندرقند 
و مولتي  آنزیــم کمبو بهترین صفات کیفي تخم  مرغ با جیره حاوي 4 درصد تفاله چغندرقند و 0/05 درصد مولتي  آنزیم کمبو 
مشاهده گردید. استفاده از مولتي  آنزیم کمبو اثرات معني  داري بر صفات کیفي تخم  مرغ نداشت )P<0/05(. سطوح مختلف 
 .)P<0/05( تفاله چغندرقند و مولتي  آنزیم کمبو بر فراســنجه هاي بیوشیمیایي و سلول هاي خون تأثیر معنی داری نداشت
نتایج حاصل از این آزمایش نشــان داد که استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند به همراه 0/05 درصد مولتي  آنزیم کمبو در 

جیره مرغ هاي تخم گذار موجب بهبود عملکرد، صفات کیفي تخم  مرغ و کاهش هزینه تولید گردید.         

کلمات کلید ي: تفاله چغندرقند،  صفات کیفی تخم مرغ، عملکرد، مرغ تخم گذار، مولتي  آنزیم
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This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of sugar beet pulp and combo 
multi-enzyme in diet on performance, egg traits, biochemical parameters and blood cells of commercial 
laying hens. This experiment carried out with 384 Hi-line (W36) laying hens in a completely randomized 
design as (4×2) factorial arrangement with four levels of sugar beet pulp (0, 2, 4 and 6%) and two levels 
of combo multi-enzyme (0 and 0.05%) in 8 treatments, 4 replicates and 12 birds per replicate for 12 weeks 
(35-46 weeks). Using 0.05% of combo multi-enzyme in diets improved the egg production performance, 
feed conversion efficiency and decreased the feed cost for each kilogram of egg production. In interaction 
effects, the best egg production performance and feed conversion ratio and the lowest feed cost for each 
kilogram of egg production were resulted with 4% of sugar beet pulp and 0.05% of combo multi-enzyme. 
The highest values of egg yolk color index, eggshell, albumin, egg yolk and Haugh unit were observed by 
4% sugar beet pulp. Using 4% sugar beet pulp decreased the eggshell thickness. In interaction effects the 
best egg traits were obtained with diet contained 4% sugar beet pulp and 0.05% combo multi-enzyme. Using 
combo multi-enzyme in diets could not change the egg traits (P>0.05). Different levels of sugar beet pulp and 
combo multi-enzyme did not have any significant effects on blood biochemical and immune cells of laying 
hens (P>0.05). The overall results indicated that in laying using 4% of sugar beet pulp and 0.05% of combo 
multi-enzyme improve their performance, egg traits and reduced the production cost. 

Keywords: Egg quality traits, Commercial laying hens, Multi-enzyme, Performance, Sugar beet pulp

مقد مه
هزینه هــاي مربوط به تغذیه به تنهایــي بالغ بر 70 درصد 
هزینه هاي واحدهاي پرورش طیور را تشــکیل مي  دهد، لذا هر 
گونه تدبیر تغذیه  اي كه منجر به كاهش هزینه خوراک شــود، 
مي  تواند در سودآوري پرورش طیور نیز مؤثر واقع گردد. استفاده 
از اقالم غذایي با قیمت پایین از جمله راهکارهاي كاهش هزینه 
خوراک مي  باشد )6(. استفاده از محصوالت فرعی كشاورزی با 
قیمــت پایین در در جیره هاي غذایــي طیور مي تواند منجر به 
كاهش هزینه خوراک و كسب سود اقتصادي بیشتر شود )10(. 
از جمله خصوصیات محصوالت فرعی كشاورزی محتوای الیاف 
خام باالو مواد مغّذي پایین مي  باشد )5(. مرغ هاي تخم گذار در 
مقایســه با جوجه هاي گوشتي به دلیل توسعه دستگاه گوارش 
داراي توانمنــدي   بیشــتري در تحمل فیبرخــام جیره غذایي 
مي  باشــند )1(. تفاله  ها گروهي از محصوالت فرعی كشاورزی 
حاصل از فرآیند اســتخراج قند و شــربت از محصوالتي نظیر 
گوجه فرنگي، مركبات، ســیب و چغندرقند مي باشند )6(. در 
ارتبــاط با اســتفاده از تفاله  ها در جیره  هــاي غذایي مرغ هاي 

تخم گــذار پژوهش  هاي زیادي صورت گرفتــه كه بیانگر اثرات 
مثبــت این ضایعــات در عملکرد مرغ هاي تخم گــذار تجاري 
مي  باشد. استفاده از تفاله گوجه  فرنگي تا سطح 10 درصد جیره 
مرغ هاي تخم گذار نه تنها اثــرات منفي بر عملکرد آنها ندارد، 
بلکه باعث بهبود نیز مي  گــردد )10(. افزودن 16 درصد تفاله 
گوجه  فرنگي عمل  آوری شده با قلیا در جیره مرغ هاي تخم گذار 
بومي، موجب بهبود عملکرد و صفات كیفي تخم  مرغ شــد )2(. 
اســتفاده از تفاله مركبات تا سطح 12 درصد در جیره مرغ هاي 

تخم  گذار اثرات سوئي در عملکرد مرغ ها نداشت )15(.
از آنزیم ها بــا اهداف مختلفي در جیره  هــاي غذایي طیور 
استفاده مي  شود كه از جمله آنها مي  توان به تقویت اثر آنزیم  هاي 
داخلي در كاهش اثــرات بازدارنده  هاي موجود در اقالم غذایي 
اشاره نمود )1(. تفاله  ها داراي مقادیر زیادي سلولز، همي  سلوز و 
پکتین بوده كه آنزیم  هاي تجزیه كننده این مواد به اندازه كافي 
در دستگاه گوارش طیور وجود ندارد، لذا ممکن است آنزیم  هاي 
اختصاصي موجب بهبود استفاده از تفاله  ها و سایر اقالم غذایي 
به كار رفته در جیره  ها شــوند. صفامهــر و همکاران )2010( 
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گزارش نمودند كه اســتفاده از 8 درصــد تفاله گوجه  فرنگي به 
همراه چنــد مولتي  آنزیم در جیره مرغ هــاي تخم گذار موجب 
بهبــود عملکرد و صفــات كیفي تخم مــرغ و كاهش معني  دار 
كلسترول سرم خون  شد و استفاده از مولتي آنزیم هاي تجاري 
اثرات مثبتي در اثربخشــي تفاله گوجه  فرنگي نداشــتند )16(. 
افزودن 5 درصد تفاله سیب به همراه مولتي  آنزیم اثرات سوئي 
بــر عملکرد و صفات كیفي تخم  مرغ نداشــت ولي ســطح 15 

درصدي از آن عملکرد را كاهش داد )7(.  
 تفالــه چغندرقند به مقــدار قابل توجهــي در كارخانجات 
تولید كننده شــکر و قند در كشــور تولید مي  شود كه حاوي 
الیاف خام محلول، قندهاي محلولي چون ســاكاروز و فركتوز، 
مواد معدني و بعضي از ویتامین  ها مي  باشد. عالوه بر استفاده آن 
در صنایع غذایــي، عمده كاربرد اصلي آن در جیره  هاي غذایي 
نشــخواركنندگان مي  باشــد. در آزمایشــي كه در جوجه هاي 
گوشــتي با اســتفاده از تفاله چغندرقند به عنــوان منبع فیبر 
محلول صورت گرفت، مشــخص شــد كه در مقایسه با جیره 
شــاهد تفاله چغندرقند اثرات سوئي بر ضریب تبدیل غذایي و 
صفات الشه جوجه هاي گوشتي ندارد )4(. با توجه به توانمندي 
مناســب مرغ هاي تخم گذار در اســتفاده از جیره  هاي با الیاف 
خام باال و موفقیت  هاي كه به دنبال استفاده از سایر تفاله  ها در 
جیره مرغ هاي تخم گذار به دست آمده است، در آزمایش حاضر 
اثرات ســطوح مختلف تفاله چغندرقند بــه همراه مولتي  آنزیم 
كمبو بر عملکرد، صفات كیفي تخم  مرغ و فراسنجه هاي خوني 

مورد ارزیابي قرار گرفت.

مواد و روش ها
این آزمایش با 384 قطعه مرغ  تخم گذار سویه  های- الین 
در قالب طرح كاماًل تصادفي با آرایش فاكتوریل )2×4( با چهار 
ســطح تفالــه چغندرقند )صفر، 2، 4 و 6 درصد( و دو ســطح 
مولتي  آنزیــم كمبو )صفر و 0/05 درصد( در 8 تیمار، 4 تکرار و 
12 قطعه مرغ در هر تکرار، به مدت 12 هفته )از ســن 35 تا 
46 هفتگي( انجام گرفت.  نمونه تفاله چغندرقند مورد استفاده 
توسط روش هاي  AOAC)2002( مورد تجزیه شیمیایي قرار 
گرفت كه حاوي 7/3 درصد پروتئین خام، 19 درصد فیبرخام، 
0/6 درصد چربي خام، 0/6 درصد كلســیم، 0/01 درصد فسفر 
و 2210 كیلوكالري بر كیلوگرم انرژي قابل متابولیســم بود كه 
نتایــج حاصل در تنظیم جیره  هاي غذایي مورد اســتفاده قرار 
گرفتند. جیره های غذایی برای گروه های مختلف آزمایشــی بر 
اســاس توصیه های مواد مغذي NRC )1994( و با اســتفاده 
از برنامه جیره نویســی UFFDA تنظیم گردید. در جدول 1 
جیره های غذایی مورد اســتفاده در گروه های مختلف آزمایشی 

ذكر شده اند.
در طول آزمایش، شرایط محیطی برای همه  گروه های آزمایشی 
یکسان بود. برنامه  نوری شامل روشنایی 16 ساعته در طول دوره 
آزمایش بود. درجه  حرارت محیط كنترل شــده و دسترســی به 

خوراک و آب آشــامیدنی به صورت آزاد بــود. خوراک مصرفی و 
مقــدار تولیــد تخم  مرغ به صورت هفتگی و بــا تعیین روز مرغ با 
در نظــر گرفتن تلفات روزانه محاســبه گردیــده و از روي درصد 
تولید و وزن تخم  مرغ ها، تولید توده ای تخم  مرغ محاســبه شده و 
با در نظــر گرفتن مقدار خوراک مصرفــی، ضریب تبدیل غذایی 
تعیین گردید. برای محاسبه هزینه خوراک به ازای هر كیلوگرم از 
تخم  مرغ تولیدی، قیمت تمام شده هر كیلوگرم از خوراک )تومان( 
در ضریــب تبدیل غذایی ضرب گردیده و نتیجه حاصله در تجزیه 
داده ها مورد اســتفاده قرار گرفت. در پایان آزمایش، تعداد 3 عدد 
تخم  مرغ از هر تکرار به تصادف انتخاب و بعد از توزین، تخم  مرغ ها 
شکســته شده و واحد هاو آنها تعیین شد. برای اندازه گیری ارتفاع 
سفیده در محل چسبیدن به زرده از دستگاه ارتفاع  سنج استاندارد 
مدل)CE 300(  استفاده شد. زرده نیز با دقت جدا شده و توزین 
گردید. پوسته تخم  مرغ ها بعد از تخلیه محتویات داخلی، به مدت 
48 ساعت در دمای اتاق نگهداری شده و بعد از خشك شدن، وزن 
آنها با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت 0/01 گرم اندازه گیری 
شــد و معدل آنها به عنوان میانگین گروه های آزمایشی در تجزیه 
داده هــا مورد مورد تجریه و تحلیل آمــاری قرار گرفت. از تفاضل 
وزن مجموع پوســته و زرده از وزن تخم  مرغ وزن سفیده به دست 

آمد.
 در پایان دوره  آزمایش از هر واحد آزمایشی تعداد دو قطعه 
مرغ به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از خونگیری از ورید 
بال آن ها، پالسمای آنها با استفاده از لوله های آزمایش حاوی 
ماده  ضدانعقاد EDTA جهت تعیین درصد و نسبت سلول های 
خونی )هماتوكریت، هموگلوبین، گلبول هاي قرمز،  گلبول هاي 
ســفید،  هتروفیل، لنفوسیت  و نســبت هتروفیل به لنفوسیت( 
جــدا گردید و پس از جداســازی ســرم خــون، پارامترهای 
بیوشیمیایی خون )تري  گلیسرید، كلسترول، آلبومین، پروتئین 
كل،  اسیداوریك و HDL( با استفاده از كیت های آزمایشگاهی 
تهیه شده از شركت پارس آزمون و بر پایه  روش های استاندارد 
آزمایشــگاهی و توســط دســتگاه اتوآناالیزر )آلیسون-300( 
اندازه  گیری شدند. تعیین سلول های خونی از طریق رنگ  آمیزی 
و تفریق سلولی، از طریق شمارش چشمی در زیر میکروسکوپ 

نوری انجام گردید )9(.
  SASدر پایان، داده های حاصله با اســتفاده از نرم  افزار آماری
SAS Institute), 2005( مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت 
و برای مقایسه میانگین ها از آزمون توكي )11( استفاده شد. مدل 

آماري آن به صورت زیر می باشد: 
yijk = µ +Ai +Bj+(AB)ij+εijk  

كه در فرمول فوق:
 i و B اُمین ســطح فاكتور j اُمین مشــاهده مربوط به yijk = k  
اُمین سطح فاكتور Ai ،  A= اثر i اُمین سطح عامل  Bj ،  A= اثر 
 =εjjkو  Bو A اثر متقابل عامل =B، )AB(ij اُمین ســطح عامل j

خطای آزمایشی با میانگین صفر و واریانسα 2 می باشند.

بررسي اثرات سطوح مختلف تفاله   ...
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*تركیب  مکمل معدنی استفاده شده به ازای هر كیلوگرم شامل:
 ،625  mg 0/5، كولین  mg 25، سلنیوم  mg 25، یدات كلسیم  mg 211، سولفات مس mg 125، اكسید روی mg 8/2، سولفات آهن  m gسولفات منگنز

2/5  mg آنتی  اكسیدان
** تركیب مکمل ویتامین های  استفاده شده به ازای هركیلوگرم شامل: 

 ،0/04  mg B12 16/5، ویتامین mg B2  4/3، ویتامین mg  B1 5،، ویتامینmg  K45، ویتامینIU  E5000، ویتامین  IU   D3 22500، ویتامینIU  Aویتامین
7/3 )mg( 74، پریدوكسین mg 2/5، نیاسین mg 24/5، اسیدفولیك g اسیدپانتوتنیك

***مولتي  آنزیم كمبو حاوي آنزیم هاي سلوالز، همي  سلوالز، بتاگلوكاناز، آمیالز، پروتئاز، آلکالین پروتئاز، زایالناز و لیپاز بود كه به مقدار 0/05 درصد بعد از محاسبه در 
گروه هاي آزمایشي حاوي آنزیم به جیره پایه اضافه گردید.

جدول 1- ترکیبات جیره هاي غذایي )درصد(

                  شاهدماده خوراکي )%(

                                            
                                     درصد تفاله چغندرقند                        

                                                                                                       6                                       4                                      2                 

55/0055/0055/0055/00ذرت
11/679/126/574/02گندم

20/1320/3120/5020/71كنجاله سویا
3/253/634/034/41روغن سویا

0246تفاله چغندرقند

7/417/407/397/38پوسته صدف

1/701/691/671/66پودر استخوان

0/310/300/290/28نمك طعام

0/250/250/250/25مکمل معدني*

0/250/250/250/25مکمل ویتامیني**

0/030/030/040/04دي ال - متیونین

تركیبات شیمیایي محاسبه شده )درصد(

853863873883قیمت هر كیلوگرم )تومان(

2900290029002900انرژي قابل متابوسیم )كیلوكالري بر كیلوگرم(

14/514/514/514/5پروتئین خام )%(
3/403/403/403/40كلسیم )%(

0/330/330/330/33فسفر در دسترس )%(

0/160/160/160/16سدیم )%(

2/572/923/363/74فیبر )%(

0/720/720/720/72لیزین )%(

0/550/550/550/55متیونین + سیستئین )%(

0/170/170/170/17تریپتوفان )%(
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نتایج
 نتایج حاصل از ســطوح مختلف تفاله چغندرقند، مولتي  آنزیم 
كمبــو و اثرات متقابــل تفاله چغندرقنــد و مولتي  آنزیم كمبو بر 
عملکرد مرغ های تخم گذار در جدول 2 آمده اســت. اســتفاده از 
ســطح 4 درصدي تفاله چغندرقند نسبت به جیره شاهد موجب 
افزایــش عملکرد تخم گــذاري، بهبود ضریب تبدیــل غذایي و از 
لحاظ عددي موجب كاهش هزینه خــوراک به ازاي هر كیلوگرم 
تخم  مرغ تولیدي شــد )P <0/05). اســتفاده از سطح 6 درصدي 
تفالــه چغندرقند عملکرد تخم گــذاري را كاهش و ضریب تبدیل 
غذایي و هزینه خــوراک به ازاي هر كیلوگــرم تخم  مرغ تولیدي 

را افزایش داد. اســتفاده از 0/05 درصــد از مولتي  آنزیم كمبو در 
مقایســه با زمان عدم استفاده از آن نیز بدون اینکه اثر معني  داري 
بر مقدار خوراک مصرفي روزانه داشــته باشد، عملکرد تخم  گذاري 
را اصالح نمود، ضریب تبدیل غذایي را بهبود داد و موجب كاهش 
هزینه خوراک به ازاي هر كیلوگرم تخم  مرغ تولیدي شد. در رابطه 
با اثرات متقابل ســطوح تفاله چغندرقنــد و مولتي  آنزیم كمبو بر 
عملکرد مرغ هاي تخم  گذار، باالترین عملکرد تخم  گذاري، بهترین 
ضریب تبدیل غذایي و كمترین هزینه  خوراک به ازاي هر كیلوگرم 
تخم  مرغ تولیدي با جیره حاوي 4 درصد تفاله چغندرقند و 0/05 
درصد مولتي  آنزیم كمبو بدست آمد. استفاده از كلیه سطوح تفاله 

بررسي اثرات سطوح مختلف تفاله   ...

جدول2- اثر جیره های آزمایشی بر عملکرد مرغ های تخم  گذار تجاري در سن 46-35 هفتگي

تیمار
سطح تفاله چغندرقند                                             

وزن تخم مرغ         تولید تخم مرغ       تولید توده اي           خوراك مصرفي       ضریب تبدیل
    )گرم(                         )درصد(                 )گرم(                       )گرم(                  غذایي                               

هزینه خوراك به ازاي هر 
کیلو از تخم مرغ )تومان(

60/92c69/18b42/13b110/48b2/62ab2237/43bصفر

261/34b72/71a44/62a110/84b2/49c2145/49b

461/59a72/30a44/54a111/82a2/53bc2205/22b

661/56a68/20b41/98b110/88b2/64a2333/69a

SEM0/040/920/580/190/0329/80
P Value0/00010/00650/00460/00120/01380/0033
سطح آنزیم

61/20b68/01b41/62b11/152/67a2317/12aصفر

0/0561/51a73/19a45/01a110/852/46b2143/79b درصد

SEM0/030/650/410/140/0221/07
P Value0/00010/00010/00010/13770/00010/0001

60/79d68/07ab41/40b110/792/68a2280/36aتفاله صفر × آنزیم صفر

61/06c70/30ab42/86ab110/162/57a2194/50abتفاله صفر × آنزیم 0/05 درصد

61/19bc69/77ab42/70b110/802/59a2235/17abتفاله 2 درصد × آنزیم صفر

61/51a75/65a46/54a110/882/382055/82bcتفاله 2 درصد  × آنزیم  0/05 درصد

61/37b67/59b47/47b111/992/70a2357/10aتفاله 4 درصد × آنزیم صفر

61/81a77/01a47/60a111/652/35bc2053/34تفاله 4 درصد × آنزیم 0/05 درصد
61/47ab66/60b40/92b111/042/72a2395/88aتفاله 6 درصد × آنزیم صفر

61/65a69/80ab43/04ab110/722/57a2271/50aتفاله 6 درصد × آنزیم 0/05 درصد

SEM0/051/310/810/270/0542/14
P Value0/04480/05920/04750/64190/09640/0928

 .)P<0/05(   در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنی دار دارند :  a-d 
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چغندرقنــد بدون مولتي  آنزیم كمبو در مقایســه بــا جیره بدون 
تفاله چغندرقند اثرات مثبتي بر عملکرد نداشــت، لیکن استفاده 
از مولتي  آنزیم كمبو كارآیي تفاله چغندرقند اســتفاده شــده در 
جیره  ها را بهبود بخشید. سطوح مختلف تفاله چغندرقند به همراه 
مولتي  آنزیم كمبــو  اثرات معني  داري بر مقــدار خوراک مصرفي 

.(P <0/05( روزانه مرغ ها نداشت
اثر تفاله چغندرقند، مولتي  آنزیــم كمبو و اثرات متقابل تفاله 
چغندرقند و مولتي  آنزیم كمبو بر صفات كیفي تخم  مرغ مرغ ها در 
جدول 3 خالصه شــده است. استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند 
در مقایسه با سایر سطوح تفاله و جیره شاهد موجب افزایش شاخص 

رنگ زرده، بهبود اوزان پوســته، ســفیده و زرده و واحد هاو شــد 
 .(P <0/05( در حالي كه ضخامت پوســته تخم  مرغ را كاهــش داد
مولتي  آنزیم كمبــو در جیره اثراتي معنــي  داري بر صفات كیفي 
تخم  مــرغ نداشــت  )P <0/05). در ارتباط متقابل ســطوح تفاله 
چغندرقند و مولتي  آنزیم كمبو، بیشترین مقادیر وزن پوسته، سفیده 
و زرده تخم  مرغ و واحد هاو در جیره حاوي 4 درصد تفاله چغندرقند 
و 0/05 درصد مولتي  آنزیم كمبو به دســت آمد )P <0/05). شاخص 
رنگ زرده و ضخامت پوســته تخم  مرغ  تحت تأثیر سطوح مختلف 
تفاله چغندرقنــد و 0/05 درصد مولتي  آنزیــم كمبو قرار نگرفت 

.(P <0/05(

جدول3- اثر جیره های آزمایشی بر صفات کیفي تخم مرغ در مرغ های تخم  گذار تجاري در سن 46-35 هفتگي

تیمار
سطح تفاله چغندرقند                                             

    شاخص رنگ           وزن پوسته         وزن سفیده             وزن زرده                 واحد هاو
         زرده                     )گرم(                 )گرم(                       )گرم(                                                   

          ضخامت پوسته 
           )میلي متر(

2/17b5/97c37/90c16/61c73/07a0/388aصفر

22/28b6/25b39/14b17/67b73/40b0/383a

43/00a6/55a40/44a18/89a74/55a0/367b

62/55ab6/10bc39/12b17/07bc73/57b0/379
SEM0/1510/0590/3930/2060/1380/004

P Value0/00610/00010/00320/00010/00010/0090
سطح آنزیم

2/506/1638/9517/6073/690/379صفر
0/052/506/2639/3517/5173/810/379 درصد

SEM0/1070/0420/2780/1460/0980/003
P Value0/99570/11950/32470/67330/39770/9667

2/115/80bc36/86ab16/69ab72/75bc0/391تفاله صفر × آنزیم صفر
2/226/13ab38/93a16/52ab73/40ab0/386تفاله صفر × آنزیم 0/05 درصد

2/336/11ab38/35a17/50ab73/49ab0/378تفاله 2 درصد × آنزیم صفر

2/226/33ab39/94a17/84a74/10a0/387تفاله 2 درصد  × آنزیم  0/05 درصد
2/786/47a40/33a18/72a74/45a0/371تفاله 4 درصد × آنزیم صفر

3/226/63a40/56a19/07a74/65a0/362تفاله 4 درصد × آنزیم 0/05 درصد
2/786/28ab40/28a17/50ab74/06bc0/376تفاله 6 درصد × آنزیم صفر

2/335/9137/97a17/63ab73/090/380تفاله 6 درصد × آنزیم 0/05 درصد
SEM0/4140/0840/5560/2910/1950/07

P Value0/24560/00260/00520/16470/00240/3861

 .)P<0/05(   در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنی دار دارند :  a-c 
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 اثرات اســتفاده از ســطوح مختلــف تفالــه چغندرقند، 
مولتي  آنزیم كمبو و اثرات متقابل تفاله چغندرقند و مولتي  آنزیم 
كمبو بر فراســنجه هاي بیوشــیمیایي خون در جدول 4 آورده 

شده است.
در استفاده از ســطوح مختلف تفاله چغندرقند و نیز اثرات 
متقابل تفالــه چغندرقند و مولتي  آنزیم كمبو اثرات معني  داري 
بر فراســنجه هاي بیوشــیمیایي خون مرغ ها مشــاهده نشــد 

 .)P<0/05(
 اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله چغندرقند، مولتي  آنزیم 
كمبــو و اثرات متقابــل تفالــه چغندرقنــد و مولتي  آنزیم كمبو 
بر ســلول هاي خون در جدول 5 نشــان داده شده است. سطوح 
مختلــف تفاله چغندرقند و نیز اثرات متقابــل تفاله چغندرقند و 
مولتي  آنزیم كمبــو تأثیر معني  داري بر ســلول هاي خون مرغ ها 

 .)P<0/05( نداشت

بررسي اثرات سطوح مختلف تفاله   ...

 جدول 4- اثرات جیره هاي آزمایشي بر فراسنجه هاي بیوشیمیایي خون مرغ هاي تخم گذار تجاري در سن 46-35 هفتگي

تیمار
سطح تفاله چغندرقند                                             

تري گلیسرید           کلسترول                 آلبومین               پروتئین تام            اسید اوریک                      
)میلي گرم بر         )میلي گرم بر               )گرم بر                    )گرم بر                  )گرم بر 

دسي لیتر(               دسي لیتر                دسي لیتر(              دسي لیتر(             دسي لیتر                               

HDL
      )گرم بر دسي لیتر(

1554/81167/722/935/864/1113/49صفر

21692/52148/322/545/744/8610/51
41652/91151/852/745/635/869/23
61301/95155/552/805/293/4113/75

SEM299/9423/490/1460/2620/7553/09
P Value0/79490/94140/33020/47010/16460/6734
سطح آنزیم

1489/51154/322/795/774/9612/01صفر
0/051611/65157/402/725/494/1611/47 درصد

SEM212/5916/160/1030/1860/5342/19
P Value0/68920/89710/64260/32000/3820/8601

1756/56177/782/885/673/9510/67تفاله صفر × آنزیم صفر

1353/12157/672/996/064/2816/32تفاله صفر × آنزیم 0/05 درصد

1666/24146/382/776/335/7611/10تفاله 2 درصد × آنزیم صفر

1718/71150/262/325/163/969/92تفاله 2 درصد  × آنزیم  0/05 درصد

1354/84125/572/855/517/299/71تفاله 4 درصد × آنزیم صفر

1950/96178/132/645/764/458/75تفاله 4 درصد × آنزیم 0/05 درصد

1180/21167/552/675/572/8516/63تفاله 6 درصد × آنزیم صفر

1423/66143/562/945/022/9810/88تفاله 6 درصد × آنزیم 0/05 درصد

SEM424/1833/230/2070/3711/0684/37
P Value0/69930/64810/35020/16570/2570/6394
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جدول 5- اثرات جیره هاي آزمایشي بر سلول هاي خون در مرغ هاي تخم گذار در سن 46-35 هفتگي

تیمار
سطح تفاله چغندرقند                                             

هماتوکریت
  )درصد(

هموگلوبین           گلبول هاي                 گلبول هاي              هتروفیل            لنفوسیت                      
 )درصد(                     قرمز                        سفید                     )درصد(             )درصد( 

                           )میلیون در میلي        )میلیون در میلي 
                               متر مکعب(                 متر مکعب(                               

هتروفیل به
  لنفوسیت

28/009/172/5426/5014/0085/840/295صفر

227/349/992/7321/0811/1787/840/128
429/179/472/8925/8414/6783/830/178
629/179/542/7123/4217/6781/000/234

SEM1/1900/3450/1322/1002/1002/120/070
P Value0/63550/64860/35920/28450/22550/18400/4507
سطح آنزیم

28/679/342/7425/9215/5886/080/193صفر
0/0528/179/242/7023/5013/1782/920/221 درصد

SEM0/8420/2440/0931/491/491/5000/049
P Value0/68000/79360/77950/12340/26670/15440/6836

27/679/002/3928/5016/6780/340/225تفاله صفر × آنزیم صفر

28/349/342/7024/5011/3490/340/365تفاله صفر × آنزیم 0/05 درصد

27/008/872/7119/8410/3487/340/118تفاله 2 درصد × آنزیم صفر
تفاله 2 درصد  × آنزیم  0/05 

درصد
27/679/102/7622/3412/0087/340/138

29/349/542/9329/5016/0087/340/156تفاله 4 درصد × آنزیم صفر

29/009/402/4422/1713/3486/000/223تفاله 4 درصد × آنزیم 0/05 درصد

30/679/942/9225/8417/3481/340/224تفاله 6 درصد × آنزیم صفر

27/679/142/9021/0018/0080/670/099تفاله 6 درصد × آنزیم 0/05 درصد
SEM1/6820/4870/1862/972/972/9920/8117

P value0/66850/65250/29910/42040/27920/25560/1826

 بحث
 بــا توجه بــه نتایج جدول 2 اســتفاده از تفاله چغندرقند در 
مقایســه با جیره شــاهد موجب بهبود عملکرد شده است كه این 
بهبودي با اســتفاده از سطح 4 درصدي از تفاله چغندرقند بیشتر 
از بقیه ســطوح است. استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند موجب 
افزایش مقدار خوراک مصرفي شده است. با افزایش مقدار خوراک 
مصرفي احتماالً مواد مغذي بیشــتري نیز توسط مرغ دریافت شد 
و موجــب افزایش وزن تخم  مرغ هاي تولیــدي و درصد تولید آنها 
شــده است. تولید توده  اي از حاصل ضرب وزن تخم  مرغ در درصد 
تولید به دست مي  آید كه موجب شده بیشترین تولید توده  اي نیز 
با اســتفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند در جیره  ها  بدست آید. از 

آنجا كه ضریب تبدیل غذایي از تقســیم مقدار خوراک مصرفي بر 
تولید توده  اي به دســت مي  آید، با توجه به باالترین تولید توده  اي 
بــا 4 درصد تفاله چغندرقند در جیره، لــذا بهترین ضریب تبدل 
غذایــي و كمترین هزینه خوراک به ازاي هــر كیلوگرم تخم  مرغ 
تولیدي نیز در این گروه آزمایشــي حاصل شــد. این بهبودي در 
عملکرد را مي  توان ناشــي از عوامــل مختلف از جمله فیبر تأمین 
شــده دانست. وجود فیبر در جیره از طریق بهبود كارآیي دستگاه 
گوارش اثرات مثبتي بر هضم و جذب مواد مغذي محتوي جیره  ها 
دارد )12(. بهبود عملکرد ناشــي از اســتفاده از تفاله  ها در جیره 
 Nazic( مركبات ،)مرغ ها گوجه فرنگي )نوبخت و جاللي نســب
و همکاران، 2010( قباًل گزارش شــده اســت. در این آزمایش  ها 
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نیز گذشــته از مواد مغــذي خاص موجود در ایــن تفاله  ها، فیبر 
جیره  ها از جمله عوامل دخیل در بهبود عملکرد دســتگاه گوارش 
و افزایــش كارآیي هضم و جذب و اســتفاده از مواد مغّذي عنوان 
شده است. ســلولز، همي  سلولز و پکتین از جمله تركیبات موجود 
در تفاله چغندرقند مي  باشــند كه آنزیم  هاي تجزیه كننده آنها به 
اندازه كافي در دســتگاه گوارش طیور وجود ندارد )6(. با توجه به 
كمبود آنزیم هاي تجزیه كننده این تركیبات، از آنزیم هاي تجاري 
در جیره هاي حاوي سطوح باالي الیاف خام استفاده مي  شود )6(. 
در این آزمایش نیز اســتفاده مولتي  آنزیم تجــاري كمبو احتماالً 
توانســته اســت با تجزیه این تركیبات از اثرات سوء ناشي از آنها 
بر هضم و جذب مواد مغذي كاســته و موجــب افزایش عملکرد 
تخم گذاري، بهبود ضریــب تبدیل غذایي و كاهش هزینه خوراک 
به ازاي هر كیلوگرم تخم  مرغ تولیدي شود. بهبود عملکرد مشاهده 
شــده با افزایش آنزیم به جیره ها با یافته  هــاي قائمي و همکاران 
)1391( در مــورد اثرات مثبت مولتي  آنزیــم كمبو  با جیره  هاي 
حاوي تفاله ســیب بر عملکرد مرغ هــاي تخم گذار بومي مطابقت 
دارد در حالــي كه با گــزارش صفامهر و همــکاران )2010( در 
خصوص عدم تأثیر مثبت اســتفاده از مولتي  آنزیم هاي تجاري بر 
عملکرد مرغ هــاي تخم گذار با جیره  هاي حاوي تفاله گوجه  فرنگي 
مغایر اســت. تفاوت  هاي موجود را مي  توان با نوع و ســطح تفاله 
استفاده شــده، سویه مرغ، سطح تولید و سایر اجزاء جیره مرتبط 
دانســت. در اثرات متقابل تفاله چغندرقند و مولتي  آنزیم كمبو نیز 
مرغ ها بهترین عملکرد را با ســطح 4 درصدي از تفاله چغندرقند 
به همراه 0/05 درصد از مولتي  آنزیم كمبو داشــتند كه با گزارش 
قائمي و همکاران )1391( مبني بر امکان افزایش استفاده از تفاله 
سیب با استفاده از مولتي  آنزیم تجاري در جیره مرغ هاي تخم گذار 

بومي مطابقت دارد. 
مطابق جدول 3 اســتفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند موجب 
بهبود شــاخص رنگ زرده، اوزان پوسته، سفیده و زرده تخم مرغ و 
واحد هاو شده است در حالي كه از ضخامت پوسته تخم  مرغ كاسته 
شــده اســت. مصرف خوراک بیشتر با اســتفاده از 4 درصد تفاله 
چغندرقند و نیز بهبود كارآیي دســتگاه گوارش در هضم و جذب 
مواد مغذي احتمــاالً موجب دریافت مواد مغذي و رنگدانه زیادي 
شده و موجب افزایش شــاخص رنگ زرده، اوزان پوسته، سفیده 
و زرده تخم مرغ و نیز واحد هاو شــده است. كاهش مشاهده شده 
در ضخامت پوســته تخم  مرغ ناشي از افزایش اندازه تخم  مرغ ها با 
جیره حاوي 4 درصد تفاله چغندرقند  مي  باشد كه موجب گردیده 
به علت پخش كلســیم اختصاص یافته بــه ازاي هر تخم  مرغ در 
سطح وسیع، ضخامت پوسته كاهش یابد. بهبود مشاهده شده در 
صفات كیفي تخم  مرغ با اســتفاده از تفاله گوجه  فرنگي )2( و تفاله 
سیب )7( در جیره مرغ هاي بومي مطابقت، در حالي كه با گزارش 
صفامهــر و همکاران )2010( با اســتفاده از تفاله گوجه  فرنگي در 
جیره مرغ هاي تخم گذار تجاري مطابقت ندارد. تفاوت هاي موجود 
بیــن نتایج آزمایش حاضر با این گزارش  هــا را مي  توان مربوط به 
نوع و ســطح تفاله مورد اســتفاده، وضعیت تولید مرغ ها و ســایر 

اقالم غذایي استفاده شده در جیره   دانست. استفاده از مولتي  آنزیم 
كمبــو در جیره  هاي غذایي مرغ هاي تخم گــذار اثرات معني  داري 
بر صفات كیفي تخم  مرغ ها نداشــته است كه شاید ناشي از سطح 
پایین مولتي  آنزیم اســتفاده شــده و یا ظرفیت تولید مرغ ها باشد 
كه با یافته هــاي صفامهر و همکاران )2010( مطابق در حالي كه 
مخالــف گزارش درماني  كوهي و همکاران )1389( مي باشــد آنها 
گزارش نمودند كه استفاده از آنزیم  هاي تجاري در جیره مرغ هاي 
تخم  گــذار موجب بهبود صفات كیفي تخم  مرغ مي  گردد. در اثرات 
متقابل تفاله چغندرقند و مولتي  آنزیم كمبو بیشترین اوزان پوسته، 
ســفیده و زرده تخم  مرغ و نیز واحد هاو با استفاده از جیره حاوي 
4 درصد تفالــه چغندرقند و 0/05 درصــد مولتي  آنزیم كمبو به 
دســت آمد كه بیانگر اثر مثبت اســتفاده از مولتي  آنزیم در جیره 
حاوي تفاله چغندرقند مي  باشــد. كاهش ضخامت پوسته تخم  مرغ 
مشــاهده شده با جیره حاوي 4 درصد تفاله چغندرقند با استفاده 
از مولتي  آنزیم كمبو برطرف گردید كه بیانگر اثر مثبت مولتي  آنزیم 
كمبو در كاهش اثرات مواد بازدارنده و افزایش آزاد شــدن و هضم 

و جذب مواد مغذي مي  باشد.  
در بررســي اثرات ســطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي 
آنزیم كمبو بر فراسنجه هاي بیوشیمیایي و سطح سلول هاي ایمني 
خون مرغ هاي تخم  گذار )جداول 4 و 5( اثراتي معني  داري ناشي از 
ســطوح تفاله چغندرقند، مولتي آنزیم كمبو و نیز در اثرات متقابل 
بین آنها مشــاهد نشد )P <0/05(. در حالي كه بر اساس گزارش 
صفامهر و همکاران 2010 اســتفاده از تفاله گوجه  فرنگي در جیره 
مرغ هاي تخم  گذار مي  تواند موجب كاهش ســطح كلسترول خون 
مرغ ها شود. در گاوهاي شــیري استفاده از حدود 8 تا 18 درصد 
تفاله چغندرقند در جیره آنها در اواخر دوره شــیردهي نسبت به 
گروه شاهد موجب كاهش سطح كلســترول و پروتئین تام خون 
گاوها شد )8(. تفاوت مشاهده شده در این آزمایش با آزمایش  هاي 
قبلي را مي  توان ناشــي از نوع حیوان مورد مطالعه، نوع و ســطح 

تفاله مورد استفاده دانست. 
به طور كلي با توجه به نتایج این آزمایش مي  توان گفت كه در 
جیره مرغ هاي تخم گذار تجاري در سن 35 تا 46 هفتگي استفاده 
از 4 درصــد تفاله چغندرقند به همــراه 0/05 درصد مولتي  آنزیم 
كمبــو موجب افزایــش عملکرد، بهبود صفــات كیفي تخم  مرغ و 

كاهش هزینه تولید مي  گردد.
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