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سطوح مختلف آن بر عملکرد ثیرأتکهور و درختغالفتعیین ارزش غذایی
تخمگذارهايمرغ

4علیرضا صفامهرو3، مهرداد شکرپور2، اکبر یعقوبفر1سیروس نوروزي

چکیده
ح کهور و همچنین بررسی اثرات سطودرخت)دانه با غالف(این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی غالف

نتایج مربوط به ترکیبات شـیمیایی غـالف کهـور شـامل     . شدگذار انجام تخمهايبر عملکرد مرغآنمختلف 
فنلی قابل استخراج کل ترکیباتکل تانن وکلسیم، فسفر،چربی خام،الیاف خام، خاکستر خام،پروتئین خام،

انـرژي قابـل   . درصد مـاده خشـک بـود   52/7و03/5، 09/0، 55/0، 60/1، 50/0، 80/18، 75/11به ترتیب برابر
انرژي ، حقیقیانرژي قابل متابولیسم ،ازتتصحیح شده برايانرژي قابل متابولیسم ظاهري،متابولیسم ظاهري

و51/3591، 75/3041، 81/3041غـالف کهـور بـه ترتیـب     درازتتصحیح شده برايقابل متابولیسم حقیقی
بـین  انرژي قابل متابولیسـم حقیقـی و تصـحیح شـده    میانگین.شدبرآورد کیلوگرم کیلوکالري بر97/3592

قطعـه مـرغ   120تعـداد ،تصادفیدر قالب یک طرح کامأل.ان دادشنراياختالف معنی دارتیمارهاي آزمایشی
قطعـه  پـنج شامل چهار تیمار آزمایشی و شش تکرار انتخاب و به هفتگی47سن هورن سفید درگلگذار تخم
درصد15و 10، 5، صفرسطوح شامل تیمارهاي آزمایشی . پرورش داده شدندهفته 14به مدت ردر هر تکرامرغ 

صـفات تولیـد تخـم مـرغ، تولیـد تـوده       بـراي ي آزمایشـی بین تیمارهـا این آزمایشنتایج. بودغالف کهور 
وسته و وزن پدرصدواحد ها،ارتفاع سفیده،ضریب تبدیل غذاییتخم مرغ، تعداد تخم مرغ، خوراك مصرفی و

اثرات مثبت مشاهده شده از قبیل درصد با توجه بهدر کل.نشان داداختالف معنی داري رامخصوص تخم مرغ
درخـت غـالف ازمی تـوان کهشودپیشنهاد می مشابه با گروه شاهد، ضریب تبدیل غذاییو تخم مرغتولید
.نموداستفادهگذارتخمهايدرصد در جیره غذایی مرغ10تا سطح کهور 

گذارتخمهايکهور، مرغدرختغالفعملکرد،انرژي قابل متابولیسم، ترکیبات شیمیایی،:کلیديواژه هاي

تحقیقات علوم دامی کشورموسسه مربی-1
yaghobfar@yahoo.com): نویسنده مسئول(،تحقیقات علوم دامی کشوردانشیار موسسه -2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغهدانشیار دانش آموخته کارشناسی ارشد و -4و 3
11/9/91: تاریخ پذیرش13/4/90: تاریخ دریافت

طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
پژوهشهاي تولیدات دامی
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مقدمه
همچنان خوراکیمواد هزینهبه دلیل این که

تولید انواع محصوالت طیور را به عمدههزینه
ارزیابی مداوم منابع ،دهدخود اختصاص می

ضروري می باشدمواد خوراکی نجدید و گوناگو
بنابراین تولید کنندگان خوراك طیور باید . )19(

مواد خوراکی جدید آگاه همواره از قابلیت بالقوه
جدید این قبیل موادطیوراز نظر تغذیه. باشند

نیستند، بلکه معموالً در یک منطقه جغرافیایی 
خاص ممکن است چندان مورد توجه واقع نشده 

دلیل افزایش ه باز سوي دیگر،. )1(باشند
دسترسی به انواع منابع جمعیت دام و طیور،

استکاهشمعمول و متعارف در حالايتغذیه
مشکل کمبود پرورش دهندگان دام و طیور باو

از این رو براي تأمین .منابع غذایی مواجه هستند
دیگر مواد خوراك کافی حیوانات استفاده از 

همچنین . باشدمیضروري عمولمغذایی غیر
براي جبران کمبود منابع خوراك در دسترس 

هاي جدید پوشش حفظ گونهحیوانات، همواره بر
و استفاده از محصوالت و گیاهی مناطق بیابانی 

. )20(تالش شده استضایعات آنها
اصلی جیرهکمبود ترکیباتبا توجه به 

پودر وسویاکنجالهطیور ازجمله ذرت،غذایی
از دیگر کشورها هاي زیادبا هزینهاغلبماهی که

قیمتبومی ارزاناستفاده از منابع ،شودمیوارد
منابع یا کلبخشیران جبجهتو با کیفیت 

. باشدمیجلوگیري از خروج ارز ضروري وغذایی
میوه،معمولمنابع خوراکی غیراینیکی از
1مینوزهابه خانواده لگوکهباشدمیکهور درخت

به طور وتعلق دارد 2هاو زیرخانواده میموساید
مناطق خشک و نیمه اي در بسیاري ازگسترده

کهور یک ). 5(استشدهخشک دنیا پراکنده
همیشه الًچندساله، با رشد سریع و معمودرخت

و زمین هاي سبز و مقاوم در برابر خشکسالی
در این درخت ).6،15(شور کم بارور می باشد

، سیستان و بلوچستان و هاي خوزستاناستان
شده و دامداران محلی از به وفور کشت هرمزگان

به شکل لوبیا آن کهرسیده)3غالف(میوه 
.)2(در تغذیه دام استفاده می کنندمی باشد

کهور به عنوان علوفه از باالي غذاییارزش
آن است که منبع با ارزش حاوي دانه غالف

مقدار.)25(پروتئین محسوب می شودانرژي و
ها در مقایسه با پروتئین خام پروتئین خام دانه

عصاره غالف کامل بیشتر است اما در میزان 
بین . )28(آنها تفاوتی وجود نداردعاري از ازت

همبستگی غالف کهورپروتئین و قندمقدار
قند نسبت به میزان مقداروجود ندارد ولی 

با افزایش قند مقدارتر است و ثباتپروتئین با
ل ـدر ک).16،20(دـابـیش میـدگی، کاهـارنـب

از ترکیب شیمایی و ارزش ي حاصلهاگزارش
دهد که غالف منبع نشان میغذایی غالف کهور

انرژي و پروتئین بوده و ترکیب آن بسته به محل
کشوردر).21،25، 9(متفاوت است رویش

قابل خام، انرژيهندوستان میزان پروتئین
3167درصد، 7و فیبر آن به ترتیب متابولیسم
درصد گزارش گردید 19و کیلوگرم / کیلوکالري

که در نواحی جنوبی ایراندر صورتی). 31(
درصد،7/13آنپروتئین خاممیزان)خوزستان(

1- Leguminosae 2- Mimosoideae 3- Pod
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مگا کالري در کیلوگرم8/2انرژي قابل هضم آن 
شده استگزارش درصد47/22آنفیبر خامو
ترکیب دهند کهمطالعات نشان می.)2(

: آمینه غالف کهور عبارت است ازهاياسید
درصد ایزولوسین، 27/0درصد متیونین، 10/0
درصد تیروزین، 29/0درصد لوسین، 52/0
درصد آالنین، 37/0درصد فنیل آالنین، 33/0
درصد لیزین، 32/0درصد هیستیدین، 19/0
51/0ورصد سریند41/0درصد آرژینین، 56/0

.)20(درصدگالیسین
کهور به غالفمربوط به استفاده ازمنابع

ه بباشدمحدود میعنوان منبع خوراك دام 
از غالف کهور در سطوح نحوي که در یک مطاله 

درصد در 30و25، 15،20، 10، 5صفر، 
به صورت پلت و مرغ تخم گذاره غذاییجیر
نشان داد که سطح و نتایج شداستفاده يآرد
در مقایسه با تیمار شاهد غالف کهوردرصد30

اي تخم مرغ را وزن تخم مرغ و تولید توده
تولید وخوراك تبدیلضریببرکاهش و

در ).24(داشتتاثیر نیزوده اي تخم مرغت
غالف کهوربادیگر اثر جایگزینی ذرت مطالعه

بر)درصد30و 20، 10، صفر(در سطوح
جوجه هاي گوشتی مورد بررسی قرار عملکرد
نتایج نشان داد که میزان مناسب .گرفت

نحوي که ه درصد می باشد، ب20جایگزینی 
روزگی 28در ) صفر درصد(نسبت به گروه شاهد

ضریب بهبودوبدنباعث افزایش معنی دار وزن
تحقیقات نبودبه دلیل.)5(شدتبدیل غذایی 

، تغذیه طیوردرایرانی کهور گونهروي میوه

و ارزش غذاییتعیین حاضر با اهداف مطالعه
وعملکرد آن براسب غالف کهور و اثرسطح من

صورت در مرغ هاي تخمگذارکیفیت تخم مرغ
.گرفت

هامواد و روش
کافی ازمقدار،جهت انجام این آزمایش
سپس در تهیه وغالف کهور از استان خوزستان

قیقات علوم دامی کشور، آزمایشگاه موسسه تح
ترکیبات . شدی آن تعیین یترکیبات شیمیا

انرژي خشک، غالف کهور شامل مادهی یشیمیا
پروتیین خام، چربی خام، الیاف خام،خام، 

هايفسفر  مطابق با روشکلسیم وخاکستر،
گیري و اندازه،)3(شیمیاییتجزیهاستاندارد

ضوالت مقدار ازت و انرژي خام ف. ندشدتعیین 
. دست آمده بحاصل از نمونه هاي آزمایشی نیز 

گیري انرژي قابل متابولیسم، تعداد براي اندازه
قالب درردقطعه خروس بالغ  نژاد رد آیلند12

استفاده سه تیمار آزمایشی و چهار تکرار مورد
تیمارهاي آزمایشی را خوراك پایه و . قرار گرفت

تشکیل درصدي از غالف کهور 40و 20ح وسط
به روز چهارمدته بها خروس.دادندمی

عادت داده ) غالف کهور(آزمایشی هايجیره
ساعت گرسنگی جهت تخلیه24و سپس شدند

اعمال هاي قبلیاز خوراكکامل دستگاه گوارش
مواد ) ساعت48(روز دودر ادامه به مدت. شد

آنهاصورت آزاد در دسترس خوراکی به
روز خوراك شبانهدوایان پگرفت و در قرار 

ساعت محرومیت از 24دهی، مجددا به مدت 
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فضوالتدست آوردن ه براي ب.شدخوراك اعمال 
آندوژنوس، جهت تصحیح انرژي قابل متابولیسم 

ها گرسنگی داده شد ساعت به خروس24ابتدا 
هاي قبلی تا کامالً دستگاه گوارش آنها از خوراك

اعت س48، سپس مجدداً به آنها شودتخلیه 
محدوده گرسنگی داده شد که با شروع این

هاي مخصوص در زیر هر قفس سینییزمان
در طی این . شدقرار داده فضوالت جمع آوري 

مربوط به هر خروس روزانه فضوالتساعت، 48
هاي و درون ظرفمرتبه جمع آوريسه

قفس مربوطه درج پالستیکی که روي آنها شماره
انرژي .شدمنتقل شده بود ریخته و به فریزر

ظاهري، ظاهري تصحیح قابل سوخت و ساز
شده، حقیقی و حقیقی تصحیح شده براي ازت 

شدهر نمونه آزمایشی از طریق فرمول محاسبه 
)34(.

به منظور بررسـی تعیـین اثـرات اسـتفاده از     
سطوح مختلف غالف درخت کهور بـر عملکـرد و  

مـرغ قطعـه  120تعـداد  صفات کیفی تخم مرغ، 
از سـن 36Wي لگهورن سـفید سـویه  گذار تخم
هفتگی در قالب طـرح آمـاري   61هفتگی تا 47

تیمار آزمایشی به ترتیـب  چهارکامال تصادفی با 
درصد از غالف 15و 10، 5سطوح مختلف صفر، 

قطعـه مـرغ در هـر    پـنج (تکـرار  شـش کهور در 
جیـره هـاي آزمایشـی در    . شـد اسـتفاده  ) تکـرار 

.تارائه شده اس1جدول 
صفات مورد مطالعه در آزمایش 

درصـد شاملنظرصفات مورد این مطالعهدر
تخــم، تولیــد تخــم مــرغ، وزن تخــم، وزن تــوده

، ضریب تبدیل غذایی و همچنین خوراكمصرف 
جهـت  . بـود تعیین کیفیت تخم مرغهاي تولیدي

اساس مرغ روز، تعـداد  ر تعیین تولید تخم مرغ ب
ه کل تخم مرغ هاي تولیدي تیمارهاي آزمایشی ب

و در برگـــه هـــاي طـــور روزانـــه جمـــع آوري 
درصـد تخـم گـذاري    . شـد رکوردگیري ثبت می 

آزمایشی براي در طول دوره) اساس مرغ روزبر(
طور هفتگی و نیز براي کل ه هر واحد آزمایشی ب

میانگین وزن تخم تعیینبراي .شدمحاسبهدوره
طـور  ه بـ تخـم مـرغ هـا   یروز تمـام مرغ در هر

ن تـوزی گـرم 5/0با دقـت  وجمع آوري جداگانه
ان هفته نیـز میـانگین وزن   سپس در پایوشدند
. شـد هـاي هـر واحـد محاسـبه    غتخـم مـر  کل 

، تولیـدي تخم مـرغ تودههمچنین براي محاسبه
درصـــد تولیـــد تخـــم مـــرغ در وزن متوســـط 

بدین طریق میانگین گرم . شدتخم مرغ ها ضرب
تخم مرغ تولیدي بـه ازاي هـر مـرغ محاسـبه و     

ــدي  ــرغ تولی ــم م ــانگین وزن تخ ــد می ــر واح ه
آزمایشی براي هـر هفتـه و نیـز بـراي کـل دوره      

واحـد  مصـرفی هـر   خـوراك . شدتعیینآزمایش
به طور هفتگـی تـوزین و غـذاي بـاقی     آزمایشی

مانده در دانخوري جهت تعیین خوراك مصـرفی  
ین ترتیب ه اتا بکسر غذاي اولیهجمع آوري و از 

دسـت  ه باساس مرغ روزخوراك خورده شده بر
چنــین ضــریب تبــدیل غــذایی از دیگــر هم. دیــآ

از تقسـیم خـوراك مصـرفی    صفات مهم بود کـه 
در همان هفتـه بر وزن تخم مرغ تولیديهفتگی

.شدمحاسبه 
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غالف کهور
درصد 15درصد 10درصد 5صفر درصد )درصد(مواد خوراکی 

00/6000/5900/5400/54ذرت
00/500/500/400/0گندم

00/400/000/000/0جو
00/300/300/500/4سبوس گندم
00/1700/1700/1600/16کنجاله سویا

00/300/300/300/3پودر ماهی
00/000/500/1000/15غالف کهور

30/030/030/030/0نمک
50/050/050/050/0دي کلسیم فسفات

125/025/025/025/0مکمل ویتامینی
225/025/025/025/0مکمل معدنی

70/670/670/670/6صدف
00/10000/10000/10000/100جمع کل                                         

ترکیبات شیمیایی محاسبه شده
Kcal/Kg(2830282828152800(انرژي قابل متابولیسم

1531/1526/15/ 35/1537)درصد(پروتئین خام
80/087/094/098/0)درصد(لیزین 

42/044/046/046/0)درصد(متیونین 
69/068/067/064/0)درصد(سیستین +متیونین

19/021/023/024/0)درصد(تریپتوفان 
58/056/055/052/0)درصد(ترئونین 
93/004/118/128/1)درصد(آرژنین 
74/071/07/066/0)درصد(والین 

38/134/13/123/1)درصد(لوسین 
66/065/063/059/0)درصد(ایزولوسین 
40/039/038/036/0)درصد(هیستیدین 
29/125/122/114/1)درصد(تیروزین +فنیل آالنین

18/304/305/300/3)درصد(کلسیم 
34/032/033/027/0)درصد(فسفر قابل دسترس 

64/242/334/428/5الیاف خام

)(%مواد متشکله و ترکیب شیمیایی جیره هاي آزمایشی- 1جدول 

واحـد 3D،11000ویتـامین واحد بین المللـی A،5/2ویتامین واحد بین المللی 8500دارايهر کیلوگرم از مکمل ویتامینی -1
2B ،7840ویتـامین میلـی گـرم  1B ،4000ویتامینمیلی گرم3K ،1477ویتامینمیلی گرمE ،2200ویتامین بین المللی

9B،10ویتـامین میلـی گـرم   6B،110ویتـامین میلـی گـرم   5B ،400ویتـامین گـرم میلـی  3B ،34650ویتامینمیلی گرم
.می باشدکولین کلرایدمیلی گرم12B ،40000ویتامینمیلی گرم

میلـی گـرم  1000روي، میلی گـرم 1400آهن، میلی گرم5000، منگنزمیلی گرم3000دارايمعدنیمکمل ازهر کیلوگرم-2
.می باشدسلنیوم میلی گرم20ید ومیلی گرم25مس، 
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ــدازه   ــور ان ــه منظ ــی   ب ــفات کیف ــري ص گی
ــه هــاي دو تخــم مــرغ، هــر  هفتــه یکبــار نمون

تخم مرغ ها از سالن آزمـایش جمـع آوري و بـه    
تحقیقات علـوم دامـی کشـور    مؤسسه آزمایشگاه 

ایــــن صــــفات شــــامل . تقــــال داده شــــدان
، یري و تعیین ارتفـاع سـفیده تخـم مـرغ    گاندازه

واحد هـاو، وزن و ضـخامت پوسـته تخـم مـرغ،      
رنگ زرده، مقاومت و وزن مخصوص تخـم  شدت

سـفیده، نـوك   عگیري ارتفـا براي اندازه.مرغ بود
سنج را در حد فاصله سفیده عاهرم دستگاه ارتفا

عنقطـه قـرار و ارتفـا   غلیظ و رقیـق در بـاالترین  
ــ  ــفیده ب ــدازه ه اس ــب ان ــن ترتی ــري ی ــدگی . ش

گیـري کیفیـت سـفیده   رین روش اندازهمتداول ت
در ایـن  کـه  )11(و می باشـد هاتخم مرغ واحد

غلیظ در محل اتصال آن بـه  سفیدهعروش ارتفا
براي تعیین و . گیري می شوداندازهسفیده رقیق

سـالم هـر   تخم مرغ هـاي ،گیري واحد هاواندازه
و د،شـ گذاري آوري و شمارهواحد آزمایشی جمع

پس از توزین هر یک از تخم مرغ ها بـا تـرازوي   
، آنهـا را شکسـته و   گـرم 001/0حساس با دقت 

ــتگاه     ــیله دس ــه وس ــیظ ب ــفیده غل ــخامت س ض
از  وواحد هـا گیري ومخصوص ارتفاع سنج اندازه

:دشفرمول زیر محاسبه 
HU=100 log (H+7.57-1.7 w0.37)

HU:وواحد ها
H :غلیظ برحسب میلی مترهارتفاع سفید
W: وزن تخم مرغ برحسب گرم

تخم مرغ هاي هر واحد ،جهت تعیین وزن پوسته
گذاري و پـس  آزمایشی را به طور جداگانه شماره

از شکستن و خـارج کـردن محتویـات سـفیده و     
سـاعت در هـواي   48زرده، پوسته ها را به مدت 

سـپس بـا اسـتفاده از    کـرده، خشـک  آزاد کامالً
آنها را توزین گرم001/0ترازوي حساس با دقت 

و میانگین وزن پوسته هاي خشک شده برحسب 
.شدگرم براي  هر واحد آزمایشی تعیین 

ــاخص ــارنــــگشــ ــتفاده اززرده بــ اســ
طیف رنگ 15که داراي ،1ش رنگسنجشاخص 

) یاز رنگ زرد روشن تـا قرمـز نـارنج   (استاندارد 
جهت تعیین شاخص رنگ . شدگیري اندازه،است
تخم مرغ را باید در درون ظرف شفاف بـه  ،زرده

،که به زرده آسـیب نرسـد  طوري،آرامی شکسته
هـاي رنگـی طیـف سـنج کـه      سپس نوك کارت

حالت دو شاخه دارد را در باالي زرده تخم  قـرار  
تفـاوت بـین   (ا مشـاهده و تغییـر کـارت   بوداده

گـی بـا چشـم غیـر مسـلح قابـل       هـاي ر ن کارت
نـوع رنگـی کـه بیشـترین     ،)تشخیص می باشـد 

انتخـاب و بـه عنـوان    ،شباهت را با زرده داشـته 
.شدشاخص رنگ زرده معرفی و ثبت 
پـس  تخم مرغ،براي تعیین ضخامت پوسته

از شکستن و خالی کردن محتویات تخـم مـرغ و   
نیز خشک شدن پوسته هاي درونی از هر چهـار  

خم مرغ یعنی دو پهنا و دو قطر آنهـا هـر   طرف ت
مــدل  (چهــار نمونــه را زیــر دســتگاه میکرومتــر

25E (داده و میـانگین هـر چهـار نقطـه بـه      قرار
عنــوان ضــخامت پوســته برحســب میکــرون      

گیري و میانگین ضخامت این چنـد ناحیـه   اندازه
بــه عنــوان ضــخامت پوســته تخــم مــرغ تعیــین 

.شد
1- Yolk colour fan
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تخم مـرغ ابتدا ،پوستهجهت تعیین مقاومت 
در محل مخصوص بـین دو اهـرام دسـتگاه قـرار     

ظرف مخصوص لبه دار که کـف  می شود وداده
می گیردزیر تخم مرغ قرار ،آن کامالً صاف است

تا در موقع شکسته شـدن داخـل ظـرف ریختـه     
سپس دسته دستگاه را به آرامی چرخانـده ،شود

،صداي شکسـتن تخـم مـرغ   به محض شنیدن و
م دســتگاه آزاد و از روي خــط کــش پــایین اهــر

میزان مقاومت تخم مـرغ برحسـب کیلـوگرم بـر     
. شدسانتی مترمربع محاسبه 

براي تعیین وزن مخصوص تخم مرغ از روش
غوطه ورسازي تخم مـرغ هـا   ارشمیدوسی یعنی

هاي آب نمک با غلظت هـاي مختلـف   در محلول
آب هـاي  پس از آماده کردن محلول.شداستفاده

نمک تخم مرغ هـاي هـر واحـد آزمایشـی را در     
ــه ترتیــب در   داخــل ســبد ســیمی گذاشــته و ب
محلول هاي آب نمک از غلظت پایین به باال فرو 

در هر سطل تعدادي از تخم مرغ هـا .شدندبرده 
ایــن تعــداد  .ماندنــدشــناور روي ســطح آب

و تخــم مــرغ هــا شــدندو ثبــت گــذاريشــماره

ایـن  .انتقال داده شدندبه سطل بعدي باقیمانده 
مرغ ها در کار تا آنجا ادامه می یابد تا تمام تخم 

براي دسـت  .سطل محلول آب نمک شناور شوند
یابی به نتایج دقیق تر و جلوگیري از آلوده شدن 
ــول و   ــد درجــه حــرارت محل تخــم مــرغ هــا بای

درصد تخم مرغ هـایی را  . تخم مرغ یکسان باشد
و محاسـبه ماننـد که در هر محلول شناور بـاقی 

.شدتعیین متوسط وزن مخصوص کل آنها 
در پایـــان کلیـــه داده هـــا بـــا اســـتفاده از

.)17(تجزیـه واریـانس شـدند   SASنرم افزاري 
استفاده از آزمون چنـد  ابنیزهامقایسه میانگین

انجـام  ددرص5اي دانکن در سطح احتمال دامنه
.)8(شد

و بحثنتایج
خاکستر تئین خام، الیاف خام، درصد پرو

چربی خام، انرژي خام، کلسیم، فسفر، کل خام،
کل ترکیبات فنلی قابل استخراج غالف و تانن
2در جدول آزمایشگاهیحاصل از تجزیهکهور
.شده استارائه 

)درصد(ترکیب شیمیایی غالف کهور- 2جدول

مقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري و 
تصحیح شده براي ازت و انرژي قابل متابولیسم 

حقیقی و تصحیح شده براي ازت تیمارهاي مورد 
نتایج آنالیز . شدنشان داده3آزمایش در جدول 

ماده 
خشک

پروتئین 
خام 

الیاف 
خام

خاکستر 
مخا

چربی 
خام

کل تاننفسفرکلسیم
)گرم/گرممیلی(

کل ترکیبات فنلی
)گرم/گرممیلی(قابل استخراج

50/9775/118/1850/060/155/009/003/552/7
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نشان داد که تیمارهاي آزمایشی از لحاظ مقدار 
تصحیح ظاهريسم ظاهري وانرژي قابل متابولی

يدارمعنیآماري اختالف با همزتشده براي ا
ولی از لحاظ مقدار انرژي قابل . نداشتند

تصحیح شده براي حقیقیمتابولیسم حقیقی و
وجود يدارمعنیآماريازت بین تیمارها اختالف

میزان میانگین انرژي قابل .)P>05/0(داشت
شده براي تصحیح ظاهريمتابولیسم ظاهري و

کیلوکالري بر 2845ازت تیمارهاي آزمایشی 
گروه کیلوگرم بوده و کمترین مقدار متعلق به 

درصد غالف کهور 40حاوي آزمایشی
و بیشترین ) کیلوکالري برکیلوگرم80/2617(

39/3117(مقدار متعلق به تیمار شاهد 
.بود) کیلوکالري برکیلوگرم

حقیقی میانگین انرژي قابل متابولیسم 
کیلوکالري بر کیلوگرم 3446تیمارهاي آزمایشی 

گروه و کمترین مقدار متعلق به بود
3108(درصد غالف کهور 40حاويآزمایشی

و بیشترین مقدار به ) کیلوکالري بر کیلوگرم
تعلق ) کیلوکالري بر کیلوگرم3685(شاهدتیمار

میزان میانگین انرژي قابل متابولیسم .داشت
ح شده براي ازت تیمارهاي حقیقی تصحی

و کیلوکالري بر کیلوگرم بوده3437آزمایشی 
درصد 40حاوي متعلق به تیمارکمترین مقدار
و ) کیلوکالري بر کیلوگرم3197(غالف کهور 

3685(بیشترین مقدار به تیمار شاهد 
خصوصدر.تعلق داشت) کیلوکالري بر کیلوگرم

تصحیح حقیقیانرژي قابل متابولیسم حقیقی و
تیمار شاهد که داراي بیشترین ،شده براي ازت

حاويمقدار انرژي قابل متابولیسم است با تیمار
دار نداشت درصد غالف کهور اختالف معنی20

درصد غالف کهور که 40حاويتیمارباولی 
داراي کمترین مقدار انرژي قابل متابولیسم 

.)P>05/0(داد دار نشان اختالف معنی،باشدمی
اهريظمقادیر انرژي قابل متابولیسم ظاهري و

در میوه کهور به ترتیب تصحیح شده براي ازت
و انرژي کیلوکالري بر کیلوگرم3041و 3042

تصحیح شده حقیقیقابل متابولیسم حقیقی و
کیلوکالري 3593و 3591به ترتیببراي ازت

.بودبر کیلوگرم 

)کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسمحاوي میوه کهور بر اثر جیره هاي آزمایشی- 3جدول 
AMEAMEnTMETMEnتیمار

45/311739/3117a68/3685a51/3685پایه جبره
24/280015/2800ab09/3543ab23/3428درصد غالف کهور 20باجبره
84/261780/2617b60/3108b60/3197درصد غالف کهور40باجبره

P-value17/017/005/001/0
SEM24/34819/34815/38707/349

).P>05/0(اختالف معنی دار می باشد دارايستون هر در متفاوتمیانگین هاي با حروف 
AME)انرژي قابل متابولیسم ظاهري( ،AMEn)انرژي قابل متابولیسم ظاهري تصحیح شده براي ازت( ،TME)انرژي قابل متابولیسم حقیقی( ،
TMEn)انرژي قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده براي ازت(.
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ــ ـــاث ـــرات سط ــالف کـوح مختل ـــف غ هورـ
مـرغ  م ـتختولیددرصدمختلفپارامترهايروي 

ــود ،)روز/مـــرغ( ــد تـ ــرغ، تولیـ ــم مـ ه وزن تخـ
خوراك مصرفی، تعـداد تخـم مـرغ و    م مرغ،ـتخ

شـده  ارائـه 4در جـدول  ضریب تبـدیل غـذایی  
هـا نشـان داد کـه بـین     میـانگین مقایسـه .است

اخـتالف تولید تخـم مـرغ  درصداز نظرتیمارها 
بـه  ،)P>05/0(شـت  معنی داري وجود داآماري

غالف کهور سطوح مختلف ه استفاده از طوري ک
.ید تخم مرغ شـده اسـت  تولدرصدباعث کاهش

مربوط بـه گـروه   تخم مرغتولیدبیشترین درصد
و کمترین درصد مربوط ) 56/69(آزمایشی شاهد

درصـد غـالف کهـور    5حـاوي به گروه آزمایشی
نتایج مربوط به میانگین وزن تخم .بود) 83/65(

تیمارمعنی داري بین اختالفنشان داد کهمرغ
تیمارها وجود درصد غالف کهور و دیگر 5حاوي

، ولــی بــین ســه تیمــار دیگــر )P>05/0(داشــت 
از با این حـال . نشدمشاهده اختالف معنی داري

و بیشـترین میـانگین وزن   کمترین لحاظ عددي
مربـوط بـه   گـرم  61و 59بـه ترتیـب  تخم مرغ
با توجه .درصد غالف کهور بود5و 15تیمارهاي

ــاوت    ــه، تف ــانگین صــورت گرفت ــه مقایســۀ می ب
براي صـفت معنی داري بین گروه هاي آزمایشی

.وجود نداشتتولید توده تخم مرغ
نشـان  نتایج حاصل شده از خوراك مصرفی

غالف کهور و درصد15حاويبین تیمارداد که

وجـود  معنـی داري  آمارياختالفسایر تیمارها
ــین ســایر تیمــار هــا  )P>05/0(شــتدا ، ولــی ب

کمتــرین . نشــدمشــاهده اخــتالف معنــی داري 
مربـوط بـه تیمـار شـاهد     روزانه خوراك مصرفی 

و بیشــترین خــوراك مصــرفی   ) گــرم16/94(
درصـد  15حاويمربوط به تیمار) گرم80/98(

ضـریب  نتایج مربوط به میانگین. بودغالف کهور
بـین تیمـار شـاهد و   نشان داد کهتبدیل غذایی
درصـد  10حـاوي ثناء تیماربه استسایر تیمارها

شــدمعنــی دار مشــاهده اخــتالفکهــورغــالف
)05/0<P(. نتایج بدست آمده براي صفات کیفی

تخم مرغ شامل ارتفاع سفیده، واحد هاو، درصـد  
پوسته، رنـگ زرده، ضـخامت پوسـته، اسـتحکام     

5پوسته و وزن مخصوص تخـم مـرغ در جـدول    
بـا توجـه بـه مقایسـه میـانگین      . شده استارائه

و سـایر تیمارهـا   صورت گرفته بین تیمار شـاهد 
ارتفاع سفیده تخم مرغ، تفاوت آماري براي صفت

این درحـالی اسـت کـه    . نشدمعنی دار مشاهده 
درصـد از غـالف   5مقایسه تیمار آزمایشی داراي 

درصد غـالف  15و 10هاي حاوي کهور با تیمار
ــان داد    ــی دار را  نش ــاري معن ــاوت آم ــور تف که

)05/0<P.(  ــاوت ــا تفـ ــار هـ ــایر تیمـ ــین سـ بـ
کمترین مقـدار بـه   . معنی داري مشاهده نگردید

و ) 92/6(درصــد غــالف کهــور 15حــاويتیمــار 
درصـد  5به تیمار داراي ) 56/7(بیشترین مقدار 

. غالف کهور تعلق  داشت
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گذارتلف غالف کهور بر عملکرد مرغ تخماثر سطوح مخ- 4جدول

درصد تولید تیمار
تخم مرغ

وزن تخم مرغ
)گرم(

توده تخم وزن 
)گرم(مرغ 

خوراك مصرفی
)گرم(

ضریب تبدیل غذایی
)گرم تخم مرغ/گرم خوراك(

a56/69b00/6073/41b16/94c26/2جیره شاهد
b83/6500/61درصد غالف کهور5 a15/40b21/94ab35/2

a73/6800/60درصد غالف کهور   10 b23/41b12/96bc33/2
ab41/6800/59درصد غالف کهور15 b36/40a80/98a44/2

p-value0004/00066/03089/00001/00027/0
SEM05/895/660/666/529/0

).P>05/0(اختالف معنی دار می باشد دارايستون هردر متفاوتمیانگین هاي با حروف 

اثر سطوح مختلف غالف کهور بر صفات کیفی تخم مرغ- 5جدول 
سفیدهعارتفاتیمار

)مترمیلی(
واحد 

وها
درصد

پوسته 
رنگ 
زرده

ضخامت پوسته
)میلی متر(

استحکام پوسته
/ کیلوگرم(

)سانتی متر مربع

وزن مخصوص 
/گرم(

)سانتی متر مربع
ab11/7ab37/83ab28/1173/427/079/2b075/1شاهديجیره

a56/7a38/86b12/1170/427/088/2a076/1درصد غالف کهور5
b02/7b90/81a59/1166/427/077/2a78/1رصد غالف کهورد10
b92/6ab70/82ab34/1173/427/073/2a078/1درصد غالف کهور15

p-value068/0072/017/083/035/039/00001/0
SEM41/187/918/147/002/045/0003/0

).P>05/0(الف معنی دار می باشداختدارايستون هرمختلف در هاي با حروفمیانگین

شاخص مهمـی در ارزیـابی کیفـی    واحد هاو
نتایج مربوط بـه ایـن صـفت    .می باشدتخم مرغ
درصد غالف کهور و 5حاويبین تیمارنشان داد 

درصد غالف کهور اختالف معنی داري 10تیمار
کمتـرین  ،با ایـن حـال  ).P>05/0(شد مشاهده 

درصـد  10دارايبـه تیمـار  مقدار عددي مربوط
و باالترین عـدد بـه تیمـار   ) 90/81(غالف کهور 

تعلـق  )38/86(درصد از غـالف کهـور   5داراي 
میانگین عددي به دست آمده براي صفت .داشت

نتـایج بـه دسـت    .بـود درصد59/83مورد نظر 
بین کهدادنشان پوستهدرصد در خصوص آمده 

غـالف کهـور   ها حـاوي تیمارسایر و تیمار شاهد 
این در حـالی  .نشدمشاهده ياختالف معنی دار

درصـد  10و 5هـاي حـاوي   تیمـار بیناست که
شـد تفـاوت معنـی داري مشـاهده    غالف کهـور  

)05/0<P.( رنگ نتایج به دست آمده براي صفت
ــه زرده ــان داد ک ــتالف  نش ــاري اخ ــاظ آم از لح

با توجه به .شتها وجود ندابین تیمارداريمعنی
که بین سطوح شدمشاهده دست آمدهه بنتایج

و ضــخامت صــفاتبــرايمختلــف غــالف کهــور
معنی داري وجـود  آمارياوتتفاستحکام پوسته 

وزن مخصـوص صـفت  مربـوط بـه  نتایج . نداشت
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معنی دار بـین  فحاکی از وجود اختالتخم مرغ،
).P>05/0(سـت اشاهد و سایر تیمـار هـا  تیمار

روه آزمایشی شاهد در مقایسه با سایر تیمارهـا گ
تفـاوت  ) درصد غالف کهور15و 10، 5ح وسط(

.معنی داري را نشان داد
دست آمده در این تحقیق از نظر ه نتایج ب

ماده درصد75/11(غالف کهور پروتئین خام
سایر محققینشده توسط بیانداربا مق) خشک

ک را گزارش خشدرصد ماده99/11مقدارکه 
ولی از .)18(همخوانی داشت،ندکرده بود

بعضی دیگر از مقادیر گزارش شده توسط
92/19و )16(درصد 5/16محققین که مقادیر

که کمتر بود،را گزارش کرده بودند)12(درصد 
در داین تفاوت از لحاظ مقدار پروتئین می توان

ارتباط با شرایط اقلیمی و یا گونه هاي محلی 
کهور در تحقیق مقدار الیاف خام میوه.دباش

گزارشاتبرخی ازبا کهدرصد بود 8/18حاضر 
ولی با ،)25(همخوانی داشت)درصد5/18(

دست آمده توسط دیگر محققین به ه مقادیر ب
درصد 9/20،)26(درصد9/16ترتیب به مقدار 

با این .مغایرت داشت) 1(درصد 8/22و ) 15(
کهور غالفالیاف خامتحقیق مقدار ل، در این حا

مقادیر گزارش شده دیگربیشتر ازدست آمدهه ب
خشک درصد ماده9/16و6/13به ترتیب 

این آزمایش مقدار چربی در .)9،16(باشدمی
درصد 60/1اساس ماده خشک میوه کهور برخام

دست آمد که با مقادیر گزارش شده توسط ه ب
ولی با )24(داشتهخوانیبعضی از محققین  هم

ده بودشدرصد گزارش 9/2مقدار دیگر نتایج که 

دست آمده در این ه نتایج ب.)7(مغایرت داشت
درصد ماده5/0(تحقیق براي خاکستر خام 

بود که تاکنون براي هاییمغایر گزارش) خشک
مقدار . خاکستر خام غالف کهور اعالم شده است

ت آمده دسه دست آمده کمتر از نتایج به ب
خشک درصد ماده9/6با دیگر محققینتوسط

غالف کهورمقدار کلسیم و فسفر.)32(باشدمی
درصد 90/0و 55/0در این تحقیق به ترتیب 

دست آمد که با دیگر مقادیر ه ماده خشک ب
داشت همخوانی) 32/0-60/0(گزارش شده 

83/0و ) 13(درصد 71/0ولی با مقادیر )18(
مقدار .)29(مغایرت داشتخشکدرصد ماده

مقادیراز در این تحقیقدست آمدهه کلسیم ب
39/0و)31(درصد 41/0به میزانگزارش شده 

مقدار فسفر بدست .باشدمیبیشتر ،)22(درصد 
08/0مقدار گزارش شده به میزانآمده نیز با 
و کمتر از)28(همخوانیخشک يدرصد ماده

درصد17/0یزانبه مگزارش شده ادیرمقدیگر
ایی غالف ترکیب شیمیایی و ارزش غذ. )30(بود

رشد، فصل برداشت، نحوهکهور بسته به منطقه 
و فرآوري، میزان دماچگونگیسازي، ذخیره

دست ه لذا نتایج ب.میزان بارش متفاوت است
کهور مورد آمده در ترکیب شیمیایی غالف

اطق متفاوت از منهاگزارشمطالعه به مانند سایر
).9،10(باشد میدیگر

آزمایش براي صفات عملکرد نتایج 
بین جوجه هاي گذار نشان داد کهمرغ تخم

تیمار شاهد در مقایسه با سایر تغذیه شده با
مرغ، تولید تولید تخمدرصدصفاتبرايتیمارها 
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و ضریب تبدیل مرغ، خوراك مصرفیاي تخمتوده
).P>05/0(اشتددار وجود معنیغذایی اختالف 

دیگر با از این آزمایشدست آمدهه بنتیجه
بجايدرصد100که غالف کهور را تا گزارشات

دانه ذرتبجايدرصد30و) 26(سبوس گندم
استفاده کرده گذارجیره مرغ تخمدر)24(

در این راستا دیگر .داشتهمخوانی بودند،
غذاییدرصد در جیره25که تا سطح محققین

کرده بودنداستفادهاز غالف کهورینبلدرچ
داري را از نظر میانگین وزن تفاوت معنی

مرغ بین تیمار شاهد و سایر تیمارها مشاهده تخم
از لحاظ سایر صفات عملکردي .)23(ند نکرد
هایی تفاوتدیگربا گزارشاتگیري شدهاندازه

کاهش عملکرد . )24،27، 23(دشمشاهده 
ا سطوح باالي غالف کهور مرغ هاي تغذیه شده ب

در آزمایش حاضر ممکن است بدلیل مقدار باالي 
موجود ) فیبر(اي پلی ساکاریدهاي غیر نشاسته

در غالف کهور باشد که باعث افزایش فیبر جیره 
دلیل تاثیر ه غذایی شده است و یا ممکن است ب

فیبر بر قابلیت هضم مواد مغذي باشد که احتماال 
فتن مواد مغذي ضروري از در دسترس قرار گر

عملکرد باعث کاهشو در نتیجهجلوگیري
.مرغ ها شد

نتایج بدست آمده همچنین در مطالعه حاضر 
به نشان داد کهمرغکیفی تخمپارامترهاياز

صفات مختلف ارتفاع سفیده، واحد هاو، وزن جزء
پوسته و وزن مخصوص، دیگر صفات شامل رنگ 

ستحکام پوسته زرده، ضخامت پوسته و ا
تخم مرغ اختالف معنی داري را نشان ندادند که 

ولی ،)23(شتداهمخوانیدیگر گزارشاتبا
براي صفات دیگر نظیر وزن مخصوص و وزن 

دیگر نتایجدست آمده با ه پوسته نتایج ب
رادرصد از غالف کهور30تا سطح کهمحققین 

، ندکرده بودتخمگذار استفادههايدر جیره مرغ
.)24(داشت مغایرت 

هاو، واحد(تخم مرغبراي سایر صفات کیفی
) ارتفاع سفیده، ضخامت پوسته، استحکام پوسته

.دیگر انجام نشده استاي توسط محققین مطالعه
دست آمده براي انرژي قابل متابولیسم ه نتایح ب

ظاهري و تصحیح شده براي ازت غالف کهور 
خوراك (شاهد حاکی از آن است که بین تیمار 

20سطح (و سایر تیمارهاي آزمایشی ) پایه
آمارياختالف) درصد غالف کهور40درصد و 

وولی بین تیمار شاهد ،نداشتدار وجود معنی
سایر تیمارها از لحاظ انرژي قابل متابولیسم 

تصحیح شده براي حقیقیحقیقی و
.داشتدار آماري وجود ازت اختالف معنی

ورت گرفته توسط دیگر محققینصمطالعه
به منظور تعیین سطح انرژي غالف کهور روي 

میزان انرژي قابل ي بالغ نشان داد که هاخروس
خالص تصحیح شده براي ازتمتابولیسم حقیقی 

کیلوکالري بر کیلوگرم و انرژي قابل 2891
2806متابولیسم حقیقی تصحیح شده براي ازت 

که از )24(دشتعیین کیلوکالري بر کیلوگرم
مقادیر بدست آمده در این تحقیق بسیار کمتر 

به دلیل وجود اختالف در ترکیب شیمیایی .است
دست آمده ه نتایج بغالف کهور مورد آزمایش،

دیگر . می باشدهاگزارشدیگرنیز متفاوت از
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انرژي و منبعکه غالف کهور مطالعات نشان داد
پروتئین بوده و ترکیب آن بسته به محل متفاوت 

دست آمده در این ه تایج بکلیه ن.)24(است
دهند که تانن موجود در غالف آزمایش نشان می

هاي تحت کهور تاثیر منفی بر عملکرد مرغ
دلیل ه آزمایش نداشت که این مسئله می تواند ب

ه وجود یک گروه از پپتیدها در بزاق باشد که ب
.عنوان عامل دفاعی بر علیه تانن عمل می کند

گرفته توسط دیگر که مطالعات صورتطوريه ب
که تغذیه مرغ هاينشان داد)14(محققین 

اوي تانن باال، تاثیري بر تخمگذار با سورگوم ح
می تواند تائید کننده که،اشته استدنعملکرد

ترکیبات فنلی).4،15(نتایج این آزمایش باشد 
باعث کاهش کیفیت موجود در غالف کهور

رددگمیپروتئین و قابلیت هضم مواد مغذي
10از سطوح باالتراستفاده ازاین، بنابر)33(

که دلیل بر مقدار بیشتر فنل کهورغالفدرصد
تواند علت  کاهش میدر جیره غذایی است

. عملکرد مرغان تخمگذار  باشد
دست آمده پیشنهاد ه با توجه به نتایج ب

10غالف کهور تا سطح ازتوانکه میشود می 
،گذارتخمهايمرغغذاییدرصد در جیره
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Determination of Nutritive Value and Effect of Different Levels of
Prosopis juliflora Pods on Performance of Laying Hens

Siroos Norouzi1, Akbar Yaghobfar2, Mehrded Shokrpour3 and Alireza Safamehr4

Abstract
This study was carried out to determine the nutritional value and the effect of different

levels of prosopis juliflora pods (fruit contain seed and pod) on laying hen performance.
The amount of AME, AMEn, TME and TMEn of prosopis juliflora were 3041.81, 3041.75,
3591.51 and 3592.97 kcal/kg, respectively. Crude protein, crude fiber, ash, crude fat,
calcium, phosphorus, total tannins and total extractable phenolic were 11.75, 18.8, 0.5,
1.60, 0.55, 0.09, 5.03 and 4.8 percent, respectively on dry matter basis. There were
significant differences for TME and TMEn among treatments (P <0.05). In order to study
the effects of mesquite pods on laying hens performance, 120 white Leghorn laying hens
(at 47 weeks of age) were allocated in a completely randomized design with four treatments
and six replications (five hens in each replicate) for 14 weeks (two weeks for adaption and
12 weeks for sampling). Experimental treatments were diets with 0, 5, 10 and 15 percent of
mesquite pods. The results showed that there were significant differences (P< 0.05) for egg
production, egg mass, feed intake, feed conversion ratio, albumen height, haugh unit, egg
shell weight and specific gravity among experimental groups. In conclusion, it is suggested
that Prosopis juliflora pods can be included up to 10% in diet of laying hens.
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