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 ه های تولیدی مرغان تخمگذار بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر پوست انار بر فراسنج

 ، جواد نصر                                   *افتخار ابراهيمي

 آزاد اسالمي واحد ساوه، گروه علوم دامي، ،ساوه، ايران دانشگاه 
e.ebrahimi712@gmail.comEmail:  

*  

 چكیده
هفته 13قطعه مرغ تخمگذار با س   183به منظور بررسي سطوح مختلف پودرپوست انار بر فراسنجه هاي توليدي، تعداد 

قطعه پرنده مورد استفاده قرار  13تکرار و هر واحد آزمايشي حاوي  3تيمار و  6طرح كامال تصادفي با در قالب يك 

، وزن (گرم)، وزن هر تخم مرغ (هفته/كيلوگرم)، درصد توليد، مجموع وزن تخم مرغ (هفته/مرغ)تعداد تخم مرغ . گرفتند

غ در هر روز به ازاي هر پرنده، ضريب تبديل غذايي، توده تخم مرغ در هر هفته به ازاي هر پرنده، وزن توده تخم مر

مصرف انرژي و پروتئي  به طور معني دار تحت تاجير سطوح مختلف پودر پوست انار موجود در جيره هاي آزمايشي قرار 

جه به لذا با تو. كيلوگرم در ت  بود 5/1و  1به طوري كه بهتري  بازدهي معني دار متعلق  به تيمارهاي (. P<35/3)گرفت 

نتايج بدست آمده، پيشنهاد مي شود كه براي بهبود بازده توليدي مرغ تخمگذار ضم  بهره گيري از خواص مفيد پودر 

 .كيلوگرم در ت  از پودر پوست انار در جيره غذايي استفاده نمود 5/1و حداكثر تا  1پوست انار، مي توان حداقل 

 مرغ تخمگذارتولیدی، پودر پوست انار، فراسنجه های  :های کلیدیواژه

 مقدمه

نقش تغذيه و سالمت بر رشد جامعه بشري بر كسي پوشيده نيست و امروزه با افزايش جمعيت، مسئله تامي  غذا 

مهم تري  بحران در جهان شناخته شده است و نياز بيش تر به منابع خوراكي به ويژه منابع پروتييني، انسان را بر آن داشته 

از راه هاي افزايش توليد، بهبود وضعيت تغذيه اي . كشاورزي و حيواني بر اي  مشکل مهم فايق آيد تا با افزايش توليدات

درصد از ارزش كل توليدات كشاورزي را فرآورده هاي دامي  75در سال هاي اخير به طور متوسط . و ژنتيکي حيوان است

ي از طريق دام ها تبديل به فرآورده هاي مفيد مي تشکيل مي دهد، اي  امر نشان مي دهد كه بخش زيادي از توليدات گياه

امر تغذيه در پرورش دام نيز بيش از هر چيز داراي اهميت بوده و بيش تري  سرمايه را (. 2337وبي و همکاران، يعث) شود

ام شايد بتوان به جرات اي  موضوع را عنوان كرد كه مهم تري  عامل اقتصادي بودن پرورش د. به خود اختصاص مي دهد

از اي  رو دست اندركاران پرورش دام و طيور در جستجوي روش . تغذيه مناسب با زيادتري  بهره دهي در توليد است

هاي علمي و عملي در رابطه با پرورش و تغذيه است كه بتواند با حفظ سالمت دام افزايش بازدهي غذايي را به جهت 

بنابراي  الزم است كه از كليه امکانات موجود و قابل دسترس، (. 2338كامران و همکاران، )بهبود و توليد داشته باشد 

در دهه گذشته مطالعات . استفاده شود تا با كاهش هزينه ها، رشد بهينه توليدي و اقتصادي اي  صنعت را شاهد باشيم

هنده اي  ميوه زيادي بر روي خصوصيات انار از قبيل خاصيت آنتي اكسيداني، ضد سرطاني و ضد التهابي اجزاي تشکيل د

عروقي، ديابت ها، وضعيت دندان ها، عفونتهاي  منتشر شده اند كه اينها بر درمان و پيشگيري از سرطان، بيماريهاي قلبي و

. باكتريال و مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك ها و همچني  آسيب هاي پوستي ناشي از تابش فرابنفش، متمركز بوده اند

يوه شامل كم خوني موضعي در مغز نوزادان، ناباروري مردان، بيماري الزايمر، التهاب و ورم كاربردهاي بالقوه ديگر اي  م

در طي دهه گذشته پيشرفت چشمگيري در خصوص اجبات مکانيسم هاي دارويي انار . مفاصل و همچني  چاقي مي باشد
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امي بخشهاي اي  ميوه بنظر مي عصاره تم. و بخش هايي از انار كه مسئول اي  مکانيسم ها هستند، صورت گرفته است

رسد كه از خصوصيات درماني برخوردارند و برخي مطالعات گزارش كرده اند كه پوست، ريشه و برگهاي درخت انار هم 

تحقيقات اخير نشان مي دهد كه مفيدتري  جزء درماني انار عبارتند از اِالژيك اسيد . مزاياي درماني و پزشکي دارند

. پانيسيك، فالونوئيدها، آنتوسيانيدي  ها، آنتوسياني  ها، فالونول هاي استروژنيك و فالون ها هستنداِالژيتان  ها، اسيد 

تفاله دانه انار شامل هسته، پوسته خارجي و مقدار اندكي پوست مي باشد و محصول فرعي كارخانجات آبگيري دانه انار 

درصد اسيدهاي چرب آن را  75است و ( س ماده خشكبراسا)درصد چربي  19است اي  پسمانده دانه انار حاوي شش تا 

تشکيل مي دهد كه خواص ضدسرطاني آن به اجبات رسيده است عالوه براي ، تفاله دانه انار حاوي  1اسيد پونيسيك 

تركيبات پلي فنولي است كه عمدتاً شامل اسيد االژيك و مشتقات آن، پونيکاالژي  و پونيکالي  مي باشد، كه به ترتيب 

با توجه به خصوصيات فيزيکي . هاي اسيد االژيك و اسيد گاليك محسوب مي شوند و خاصيت آنتي اكسيداني دارنداستر

و شيميايي و تركيبات بازدارنده در زمينه قابليت استفاده از محصوالت فرعي حاصل از كارخانه جات در داخل كشور در 

لذا تحقيق حاضر با توجه به محدود بودن منابع علمي  .ستتغذيه دام و طيور كارهاي تحقيقاتي محدودي صورت گرفته ا

 .الزم پيرامون تركيبات شيميايي و اجرات پوست انار بر عملکرد مرغان تخمگذار طراحي و به اجرا درآمد

 مواد و روش ها

غان در اي  مطالعه به منظور بررسي پاسخ مر. اي  مطالعه در مزرعه خصوصي كامل اتوماتيك در شهر قم انجام شد

در  Nick-Chik سويه قطعه مرغ تخمگذار 183هفته، از تعداد  13تخم گذار به سطوح مختلف پودر پوست انار به مدت 

هفتگي با ميانگي  وزني يکسان و همچني  ميانگي  وزن تخم مرغ و درصد توليد يکساني  13تايي، از س   13قفس  18

گرم  533م شد از يك جيره بعالوه سطوح متفاوت پودر پوست انار از ها بر اساس جداول استاندارد تنظي جيره. استفاده شد

هاي غذايي مورد آزمايش، با جيره. تيماراستفاده شد 6كيلوگرم در ت  با نيم كيلوگرم تفاوت هر تيمار در  5/2در ت  تا 

ل مختلف پرورش توجه به تركيبات مواد مغذي موجود در جيره با توجه به احتياجات غذايي مرغ تخمگذار در مراح

ولي از نظر ، يکسان تشکيل دهنده، هاي تنظيم شده از نظر نوع مواد جزاي جيرها. مطابق جداول استاندارد تهيه و تنظيم شد

ميزان تخم گذاري، وزن تخم مرغ، توده تخم مرغ، مصرف خوراک و ضريب تبديل . بودند تفاوتپودر پوست انار ممقدار 

كل تخم مرغ هاي توليدي تيمارهاي آزمايشي روزانه و . آزمايش مورد مطالعه قرار گرفتنداز صفات كمي بودند كه در اي  

تخم مرغ هاي هر تکرار را در شانه پالستيکي كه . شد، به طور همزمان جمع آوري مي(عصر 7)در يك ساعت خاص 

، در فرم هاي (، شکسته و لمبهسالم)مشخصات بر روي بدنه آنها جبت شده بود قرار داده و تعداد تخم مرغ هاي توليدي 

و در نهايت هر يك از فراسنجه هاي توليدي با استفاده از روابط  شدندمخصوص يادداشت، و به بيرون از سال  منتقل مي

 . استاندارد محاسبه شدند

 .گرفتمورد تجزيه و تحليل قرار  SASهاي مربو  به صفات محاسبه شده با استفاده از نرم افزار آماري داده

 .درصد انجام شد 5ها به روش آزمون چند دامنه دانک  در سطح معني دار مقايسه ميانگي 

 نتایج و بحث

ارائه شده  1هاي توليدي مرغ تخمگذار در جدول نتايج مربو  به تاجير سطوح مختلف پودر پوست انار بر فراسنجه

 . است
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 توليدي مرغ تخمگذارهاي تاجير سطوح مختلف پودر پوست انار بر فراسنجه:  1جدول 

 پودر پوست انار

 (تن جیره/گرم)
 درصد توليد (هفته/غمر)تخم مرغ  دتعدا

 وزن تخم مرغ

 (گرم)

 وزن توده تخم مرغ

 (هفته/مرغ/گرم)

 وزن توده تخم مرغ

 (روز/مرغ/گرم)

1 16/6b 33/92b 85/63ab 85/112bcd 97/58abc 

411 18/6b 61/92b 62/62c 91/135cd 98/57cd 

1111 71/6a 85/95a 62/63b 93/126a 99/63a 

1411 68/6a 12/95a 15/63b 93/123ab 56/63ab 

1111 33/6b 31/93b 57/63b 91/133d 27/57c 

1411 12/6b 71/91b 63/61a 62/111abc 23/59abc 

 <331/3 <331/3 <331/3 <331/3 <331/3 سطح احتمال

SEM 365/3 921/3 282/3 17/1 613/3 

a-d دار هستند يتفاوت معن يدارا 35/3در سطح اند، نشان داده شده رمشابهيكه در هر بخش از هر ستون با حروف غ ييها يانگيم. 
 

، وزن توده تخم (گرم)، درصد توليد، وزن هر تخم مرغ (هفته/مرغ)بررسي نتايج نشان مي دهد كه تعداد تخم مرغ 

رغ در هر روز به ازاي هر پرنده به طور معني داري تحت تاجير مرغ در هر هفته به ازاي هر پرنده و وزن توده تخم م

به طوري كه كمتري  تعداد معني (. P<35/3)سطوح مختلف پودر پوست انار موجود در جيره هاي آزمايشي قرار گرفت 

،  5/3نها از دار تخم مرغ توليدي در هر هفته و درصد توليد مربو  به تيمار شاهد و همچني  تيمارهايي بود كه در جيره آ

ها را كيلوگرم در ت  پودر پوست انار استفاده شده بود، در حالي كه بيشتري  مقدار معني دار اي  فراسنجه 5/2و  2

پايي  تري  وزن معني دار مجموع . كيلوگرم در ت  پودر پوست انار به خود اختصاص داده بودند 5/1و  1تيمارهاي حاوي 

كيلوگرم در ت  پودر پوست انار و باالتري  مقدار آن را تيمار  5/2و  2،  5/3،  3يمار توليد هفتگي تخم مرغ متعلق به ت

 5/2تيمار شاهد و تيمارهايي كه از جيره حاوي . كيلوگرم در ت  پودر پوست انار به خود اختصاص داد 5/1و  1حاوي 

مرغ و همچني  تيمار شاهد و تيمارهايي  كيلوگرم درت  پودر پوست انار تغذيه شده بودند داراي بيشتري  مقدار وزن تخم

وزن توده تخم مرغ در هر  كمتري كيلوگرم درت  پودر پوست انار تغذيه شده بودند داراي  2و  5/3كه از جيره حاوي 

 . هفته به ازاي يك پرنده و وزن توده تخم مرغ در هر روز به ازاي يك پرنده بودند

ست انار بر خوراک، انرژي و پروتئي  مصرفي مرغ تخمگذار در نتايج مربو  به تاجير سطوح مختلف پودر پو

 . درج شده است 2جدول 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

771 

 تاجير سطوح مختلف پودر پوست انار بر مصرف خوراک در مرغ تخمگذار:  2جدول 

پودر پوست 

 انار

 (تن جیره/گرم)

مصرف خوراک 

 لوگرميك)

 (قفس/هفته

مصرف خوراک 

 (مرغ/ روز/گرم)

 ليب تبديضر

 خوراک

 يرف انرژمص

 (قفس/هفته/يلو كالريك)

  يمصرف پروتئ

/ لوگرميك/قفس)

 (هفته

1 78/7 26/111 89/1b 6339 16/1 

411 37/8 33/115 99/1a 6533 21/1 

1111 39/8 61/115 89/1b 6555 21/1 

1411 37/8 33/115 93/1b 6537 21/1 

1111 97/7 97/113 33/2a 6162 19/1 

1411 33/8 77/111 91/1ab 6537 23/1 

 231/3 231/3 318/3 233/3 231/3 سطح احتمال

SEM 391/3 311/1 329/3 22/33 311/3 
 .دار هستند يتفاوت معن يدارا 35/3در سطح اند، نشان داده شده رمشابهيكه در هر بخش از هر ستون با حروف غ ييها يانگيم

 

پرنده، مصرف /روز/قفس و گرم/هفته/كيلوگرمبررسي نتايج نشان مي دهد كه مقادير خوراک مصرفي بر اساس 

انرژي و پروتئي  به طور معني دار تحت تاجير سطوح مختلف پودر پوست انار موجود در جيره هاي آزمايشي قرار نگرفتند 

(35/3<P .) كيلوگرم در ت  پودر پوست انار بود 2درحالي كه بيشتري  ضريب تبديل غذايي مربو  به تيمارهاي حاوي .

نتايج نشان مي دهد كه مقدار مصرف انرژي به ازاي توليد هر تخم مرغ، ضريب تبديل انرژي به تخم مرغ ، بازده بررسي 

توليد انرژي و درصد بازدهي توليد به طور معني دار تحت تاجير سطوح مختلف پودر پوست انار موجود در جيره هاي 

كيلوگرم  2عني دار مصرف روزانه انرژي را تيمار حاوي به طوري كه بيشتري  مقدار م(. P<35/3)آزمايشي قرار گرفت 

 .درت  پودر پوست انار به خود اختصاص داد

لذا با توجه به نتايج بدست آمده، پيشنهاد مي شود كه براي بهبود بازده توليدي مرغ تخمگذار ضم  بهره گيري از خواص 

م در ت  از پودر پوست انار در جيره غذايي استفاده كيلوگر 5/1و حداكثر تا  1مفيد پودر پوست انار، مي توان حداقل 

 .نمود
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