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  هچكيد

بري اجباري مرغان تخمگذار در مقايسه بـا محروميـت غـذايي، بـر تغييـرات      هدف از انجام اين آزمايش تعيين اثرات استفاده از پودر يونجه در تولك
 (W-36)هاي الين  قطعه مرغ تخمگذار سويه 108يش از در اين آزما. هاي خوني در خالل دوره تولك و عملكرد توليد پس از تولك بودبرخي فراسنجه

تيمارهاي مورد استفاده در اين آزمايش جهت اعمـال تولـك بـري    . تكرار استفاده شد 6تيمار و  3هفتگي در قالب يك طرح كامالً تصادفي با  74در سن 
شده با جيـره   گروه تغذيه -3، (FW)گروه محروم از غذا  -2 (FF)گروه شاهد تغذيه شده با جيره كامل تخمگذاري  -1: روز شامل 12ها به مدت پرنده

گليسريد، كلسيم و نتايج حاصله نشان دادند كه غلظت هاي تري. ، بودند(A90)درصد جيره تخمگذاري  10درصد پودر يونجه به همراه  90تولك حاوي 
و اسيد اوريـك خـون    چنين غلظت تري گليسريد هم. تر بوداسيد اوريك خون در خالل دوره تولك در مرغان تولك در مقايسه با مرغان غير تولك پايين

تـر از   پايين FWغلظت كلسيم خون نيز در روزهاي ششم و نهم تولك در گروه . بود FWتر از گروه پايين A90در روزهاي سوم و ششم تولك در گروه 
گلوكز خون نيز در روزهاي غلظت . تر از گروه هاي تولك بودغلظت كلسترول خون در روزهاي ششم و نهم تولك در گروه شاهد پايين. ها بودساير گروه

 FWباالتر از گروه  A90هفته پس از تولك در گروه  12ميانگين توليد تخم مرغ در خالل . تر از گروه شاهد بودپايين FWسوم و ششم تولك در گروه 
استفاده از پودر يونجه تاثيرات مطلوبي  نتايج به دست آمده نشان داد،. قابل مقايسه بود FWبا گروه  A90هاي توليد شده در گروه كيفيت تخم مرغ. بود

  .هاي خوني در خالل دوره تولك داشت و سبب بهبود نسبي عملكرد توليد پرندگان در دوره پس از تولك گرديدبر برخي فراسنجه
  

  هاي خوني، مرغان تخمگذارفراسنجهعملكرد، تولك بري اجباري،  پودر يونجه، :هاي كليديواژه
  
   3 2  1 مقدمه

رفتن يك پروسه خودبخودي دوره اي پرريزي و جايگزيني  تولك
مجدد پرها در پرندگان است كه در گونـه هـاي مختلـف پرنـدگان در     

اين فرآيند فيزيولوژيكي با افـت  . روز ادامه يابد 34طبيعت مي تواند تا 
درصـد   50شديد مصرف خوراك و از دست دادن وزن بـدن حتـي تـا    

هـاي   براي اكثـر گونـه  ). 13(است مراه ها ه مقدار اوليه در برخي گونه
وحشي پرندگان، تولك رفتن شامل جوان سازي توليد مثلي همـراه بـا   

القـاي  ). 3(تحليل دستگاه توليد مثلي پرنده و قطع تخمگـذاري اسـت   

                                                            
 محقق بخش علوم دامي مركز تحقيقـات و آمـوزش كشـاورزي و منـابع طبيعـي      1
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پرريزي در انتهاي فاز تخمگذاري موجب تسـريع و  ) اجباري(مصنوعي 
خمگذاري چند فازي، هاي ت ي اين فرآيند در گله، تحريك دورهزمان هم

هاي توليدي و نهايتـاً   تر تخم مرغ بهبود كيفيت تخم مرغ و تعداد بيش
. مگذار تجاري خواهـد شـد  سبب افزايش راندمان اقتصادي مرغان تخ

سازي فاز  زمان هاي زيادي براي تولك بردن اجباري و هم اگرچه روش
يت از ها روش محروم دوم تخمگذاري وجود دارند اما پركاربردترين آن

خوراك است كه با تغيير طول روشـنايي روزانـه و شـدت نـور همـراه      
 اي از اين روش شامل كاهش نور و حذف خوراك به مدتنمونه. است

اين . درصد كاهش در وزن بدن است 30تا  25روز و يا رسيدن به  12
كاهش وزن بدن نتيجة تحليل تخمدان و اويداكت، تهي شدن بـدن از  

  ).3(ئين، و كاهش حجم دستگاه گوارش است ذخاير چربي و پروت
هاي اخير، القاي پرريزي به سيلة حذف خوراك پرنـده، در   در سال

راستاي احترام به آسايش حيوان و ايمني غذايي مورد انتقاد شديد قرار 
اي  ني مدت از غذا عمـل بسـيار ظالمانـه   محروميت طوال. گرفته است
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ـ   ه عملكـرد سيسـتم   محسوب شده و سبب وارد شدن استرس شـديد ب
در پرنـدگان   1ايمني پرنده و توسعه عفونت هاي سالمونال انتريتيـديس 

به عنوان يـك عامـل   سالمونال انتريتيديس  عفونت. گردد تخمگذار مي
مهم آلودگي در پوستة تخم مرغ تشخيص داده شده است و به لحـاظ  

). 22(علمي به طور مستقيم با تولـك بـري اجبـاري در ارتبـاط اسـت      
راين، روية دريغ كردن پرندگان تخمگذار از خوراك بـراي چنـدين   بناب

روز يك روية غير انسـاني و غيـر اخالقـي اسـت و بـه لحـاظ ايمنـي        
شناختي، سالمت پرندگان و نيز سالمت مصرف كنندگان محصـوالت  

  . توليد شده توسط اين پرندگان را به مخاطره مي اندازد
هـايي  استفاده از جيرهامروزه هم روش محروميت از خوراك و هم 

هاي كم كلسيم، كـم   مثل جيره(اي نامتوازن هستند كه به لحاظ تغذيه
در القاي اجباري پرريزي از سوي حاميان حقوق حيوانـات  ...) سديم و 

هـاي متـوازن بـراي    مورد انتقاد و نكوهش هستند و اسـتفاده از جيـره  
اخيـراً اسـتفاده از    در اين راستا. تر باشدتواند منصفانهالقاي پرريزي مي

هاي غذايي قابـل اسـتفاده در    هاي حاوي فيبر باال به عنوان رژيمجيره
يك رژيم غـذايي پـر   . بري مورد توجه قرار گرفته اندهاي تولكبرنامه

فيبر داراي انرژي قابل متابوليسـم  فيبر معموالً در مقايسه با رژيمي كم
تـر باعـث    فيبر، سـريع  هاي داراي مقادير زياد جيره). 23(تري است  كم

شـوند متحمـل   سيري شده و پرندگاني كه به صورت فيزيكي سير مي
هاي با فيبر بـاال بـراي   از اين رو جيره ).17( شوندتري مي استرس كم

هاي با فيبر زيـاد غالبـاً متشـكل از    جيره. القاي پرريزي پيشنهاد شدند
ي و تركيبـات  اساكاريدهاي غير نشاستههاي سلولي گياهي، پليديواره

غير كربوهيدراتي نظير ليگنـين، پـروتئين، اسـيدهاي چـرب و واكـس      
تواند توسط فرآيندهاي داخلي حيوان فيبر رژيم غذايي نمي ).2( هستند

هـاي موجـود در دسـتگاه    ميزبان هضم شود در عوض ميكروارگانيسم
ه ها مي توانند دستگااين خوراك. توانند آنرا متابوليزه نمايندگوارش مي

هاي ميكروبي و نـرخ عبـور   گوارش حيوان را از طريق تغيير در فعاليت
ــت ــواد و متابولي ــام ــد   ه ــرات مفي ــود اث متحــول ســازند و ســبب بهب

ژيكي نظير خاصيت ملين بودن و كاهش سطح تري گليسـريد،  لوفيزيو
هدف از انجام آزمـايش حاضـر    ).17( كلسترول و يا گلوكز خون شوند

هاي خوني در خـالل دوره  برخي فراسنجه هايبررسي تغييرات غلظت
تولك و همچنين عملكرد كمي و كيفي توليد در مرغـان تولـك بـرده    
شده با روش تغذيه با پودر يونجه در مقايسه با مرغان محـروم از غـذا   

  .بود
  

  ها مواد و روش
قطعـه مـرغ تخمگـذار تجـاري از سـويه       150در اين آزمـايش از  

 1400±50ي با ميـانگين وزنـي   هفتگ 74در سن  (W36)الين -هاي
                                                            
1- Salmonella enteritidis 

ز شـروع  ركورد توليـد تخـم مـرغ پرنـده هـا پـيش ا      . گرم استفاده شد
اي در قفس هاي انفرادي و با اسـتفاده از   هفته 4آزمايش در يك دوره 

پـس از  . قـرار گرفـت   گيري يك جيره تخمگذاري معمولي مورد اندازه
نگين وزنـي  قطعه پرنده سالم با توليد مشابه و ميا 108طي اين مدت، 

هـر  (تكـرار   6تيمـار و   3در قالب طرح كامالً تصادفي بـا   40±1410
، انتخاب و جهت ورود به فرآيند تولك بـري، بـه   )پرنده 6تكرار شامل 

 . منتقل شدند) پرنده در هر قفس 2(قفس هاي آزمايش 
تيمارهاي تولك بري مورد اسـتفاده در ايـن آزمـايش     :بري تولك

، گـروه  )ت كننـده جيـره كامـل تخمگـذاري    درياف(گروه شاهد : شامل
درصد پودر يونجه به  90و گروه دريافت كننده ) گرسنه(محروم از غذا 

جيـره تخمگـذاري مـورد    . درصد جيـره تخمگـذاري بودنـد    10همراه 
استفاده در اين آزمايش يك جيره معمول تخمگذاري بر اساس توصيه 

تمـامي  . )1جـدول  (بـود   (W36)اليـن  -كاتالوگ پرورش سويه هاي
. گروه ها در خالل دوره تولك دسترسي آزاد به آب آشـاميدني داشـتند  

سـاعت   8يك هفته پـيش از شـروع تولـك بـري، برنامـه نـوري بـه        
پرنـده هـا بـراي    . ساعت تاريكي در روز تغيير داده شـد  16روشنايي و 

  .     روز تولك برده شدند 12مدت 
ره تولـك در  مرحلـه و در خـالل دو   5گيري در  خون :گيري خون

گيـري   بـراي انـدازه   12و  9، 6، 3ي صـفر،  ساعات اوليه صبح روزهـا 
هاي خوني شـامل تـري گليسـريد، كلسـترول،      غلظت برخي فراسنجه

خونگيري از سياهرگ زير بـال  . گلوكز، كلسيم، اسيد اوريك انجام شد
ليتر به عمل آمد و خون حاصله  ميلي 3نده از هر تيمار به مقدار پر 6از 

هاي بيوشيميايي خـون  گيري فراسنجهخذ سرم به منظور اندازهجهت ا
هـاي   آناليزهاي مربـوط بـه فراسـنجه   . شد هاي آزمايش ريختهدر لوله

هاي  آزمايشگاهي و با استفاده از كيت بيوشيميايي خون بر پايه رفرنس
  .تشخيصي تهيه شده از شركت پارس آزمون انجام گرديد

مقـدار   :ش وزن بـدن اندازه گيري خـوراك مصـرفي و كـاه   
هايي كه به غـذا دسترسـي داشـتند در    خوراك مصرفي روزانه در گروه

همچنين ميزان افت وزن بـدن در  . روز تولك اندازه گيري شد 12طي 
خالل دوره تولك نيز براي كليه پرندگان از طريق وزن كشي در ابتـدا  

  . و انتهاي دوره تولك محاسبه شد
در پايـان دوره تولـك،    :تحريك نوري و بازگشـت بـه توليـد   

ساعت  8ساعت روشنايي و  16تحريك نوري با استفاده از يك برنامه 
روزه  7وه هـا در طـي يـك دوره    تاريكي در روز انجام شد و كليه گـر 

، 6(پذيري به تدريج با يك جيره تخمگذاري معمول تغذيه شدند  عادت
كيفي تخم هاي چنين فراسنجه ها و همتوليد تخم مرغ پرنده). 10 و 7

هفتـه پـس از دوره    12هاي مختلف آزمايشي بـه مـدت    مرغ در گروه
گيري و ثبت  درصد توليد در هر گروه اندازه 5تولك از زمان رسيدن به 

  .گرديد
  

 



  79      ...روميت غذايياثرات استفاده از جيره تولك حاوي پودر يونجه در مقايسه با مح

  يگذار تركيب جيره تخم -1جدول 
Table 1- The composition of layer ration 

 )درصد(مقدار مورد استفاده 
The amount used(%) 

د خوراكيموا  

Ingreadients

61.64 
 ذرت
Corn

 كنجاله سويا  25.57
Soybean meal

 روغن گياهي  2.09
Vegetable oil

 دي كلسيم فسفات  1.92
Di calcium phosphate 

 كربنات كلسيم  8.1
Calcium carbonate

 دي ال متيونين  0.03
DL methionine

 نمك  0.35
Nacl

1مكمل ويتاميني  0.25

Vitamin permix1

2مكمل معدني  0.05

Mineral permix2

 آناليز مواد مغذي  
Chemical analaysis

 انرژي قابل متابوليسم  2828
ME (kcal/kg)

 پروتئين خام  16.5
CP (%)

 كلسيم  3.5
Ca (%)

 فسفر قابل دسترس  0.48
Available Phosphorus (%)

 A ،000/500/2واحد بين المللي ويتامين  000/500/8هر كيلوگرم مكمل ويتاميني داراي 1
ميلي گرم ويتامين  E ،2200واحد بين المللي ويتامين   D3 ،11000واحد بين المللي ويتامين 

K3 ،1477  ميلي گرم ويتامينB1 ،4000  ميلي گرم ويتامينB2 ،7840  ميلي گرم ويتامين
B3 34650  ميلي گرم ويتامينB5 ،2464  ميلي گرم ويتامينB6 ،110  ميلي گرم ويتامين
B9 ،10  ميلي گرم ويتامينB12 ،000/400 مي باشد ميلي گرم. 

ميلي گرم آهن،  000/75ميلي گرم منگنز،  400/74هر كيلوگرم مكمل معدني داراي  2
ميلي گرم سلنيوم  200ميلي گرم يد و  867ميلي گرم مس،  000/6ميلي گرم روي،  675/64

 .مي باشد
1 Vitamin permix provided milligrams per kilograms of diet: 
vitamin A, 2500000 IU, vitamin D, 11000 IU, vitamin E, 2200 
mg, vitamin K3, 1477 mg, vitamin B1, 4000 mg, vitamin B2, 
7840 mg, vitamin B3, 34650 mg, vitamin B5, 2464 mg, 
vitamin B6, 110 mg, vitamin B9, 10 mg, vitamin B12, 400000 
mg. 
2 Mineral premix, provided milligrams per kilo gram of diet: 
Mn, 74400 mg, Fe, 75000 mg, Zn, 64675 mg, Cu, 6000 mg, I, 
867 mg, Se, 200 mg. 

  
هاي حاصـله در قالـب طـرح كـامالً      در پايان داده :تجزيه آماري

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SASتصادفي با استفاده از نرم افزار 
براي مقايسه ميانگين ها از آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح  ).18(

  .   استفاده شد درصد 5
 

  نتايج و بحث
  فراسنجه هاي بيوشيميايي خون

گليسريد خون نتايج مربوط به تغييرات غلظت تري :ريدگليستري
غلظت . نشان داده شده است 1شكل ها در خالل دوره تولك در  مرغ
پـيش از اعمـال   (هـا در صـبح روز نخسـت     گليسـريد خـون مـرغ   تري
داري نداشـت امـا اخـتالف     تفـاوت معنـي  ) ارهاي مختلف آزمايشيتيم
دار مختلف آزمايش معنـي  ها در خالل دوره تولك در بين تيمارهاي آن

در روزهـاي سـوم و ششـم تولـك بـاالترين غلظـت       ). >05/0P(بود 
ترين غلظت مربوط به  خون مربوط به گروه شاهد و پايين گليسريد تري

در روزهاي نهم و دوازدهم تولك نيز ). >05/0P(تيمار پودر يونجه بود 
امـا  ) >05/0P(گليسريد مربوط به گروه شاهد بود باالترين غلظت تري

  .  دار نبوداختالف معني FWو  A90هاي بين گروه
نتايج اين آزمايش نشان دادند كه غلظت تري گليسريد در مرغان 
تولك در مقايسه با مرغـان تغذيـه شـده بـا خـوراك كامـل بـه طـور         

دار غلظت  نتايج مشابهي در مورد كاهش معني. تر بود داري پايين معني
تولك در مقايسه با مرغان تغذيه شده  گليسريد خون در مرغ هايتري

). 12و  7(گـزارش شـده اسـت    ساير محققـين   با خوراك كامل توسط
چنين كاهش در غلظت تري گليسريد پالسـما در مرغـان گرسـنة     هم

در آزمـايش   ).1( گزارش شده است 1پاستروال مولتوسيدا درگير شده با
ن در مرغ هاي گليسريد خوتر تريغلظت پايين) 12(لندرز و همكاران 

تغذيه شده با پودر يونجه در مقايسه با مرغـان گرسـنه در روز هشـتم    
نشـان دادنـد   ) 7(دونكلي و همكاران  از سوي ديگر. تولك گزارش شد

روز  12كه غلظت تري گليسريد مرغ هاي تولك برده شـده بـا روش   
گرسنگي و تغذيه با يونجة كرامبل در روزهاي پنجم، نهم و دوازدهـم  

اما اختالف . تغذيه كامل بودداري پايين تر از گروه  ه طور معنيلك بتو
هـاي گرسـنه و تغذيـه شـده بـا يونجـه كرامبـل         داري بين گروه معني

ريد خون در خـالل دوره تولـك   كاهش سطح تري گليس. مشاهده نشد
توان با كاهش مصرف خوراك و تغييـرات فيزيولوژيـك در كبـد     را مي

روي سـطح تـري   كاهنـدگي فيبـر بـر     چنين اثرات هم. مرتبط دانست
هاي غذايي پر فيبر و نيز اثرات كـاهش سـطح    گليسريد خون در رژيم

ها در خـوراك گـزارش   تري گليسريد خون در اثر مصرف پري بيوتيك
 ). 2( شده است

ها نتايج مربوط به تغييرات غلظت كلسترول خون مرغ :كلسترول
غلظــت . اســتنشــان داده شــده  2در خــالل دوره تولــك در شــكل 

ها در صبح روز نخست و روز سوم تولـك تفـاوت   كلسترول خون مرغ
داري نداشت اما اختالف آنها در روزهاي ششم، نهـم و دوازدهـم   معني

 ). >05/0P(دار بود تولك در بين تيمارهاي مختلف آزمايش معني

                                                            
1 - Pastuerella multocida 
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  ولكهاي مختلف دوره تها در زمانگليسريد خون مرغتغييرات سطوح تري - 1شكل 

Figure 1- Changes in blood triglyceride levels of hens at different date of molting 
  

  
  هاي مختلف دوره تولكها در زمانخون مرغكلسترول تغييرات سطوح  - 2شكل 

Figure 2- Changes in blood cholestrol levels of hens at different date of molting 
 

و نهم تولك پايين ترين غلظت كلسترول خـون  در روزهاي ششم 
دار بـود   مربوط به گروه شاهد بود كه اختالف آن با ساير گروه ها معني

)05/0P< .( تـرين غلظـت كلسـترول خـون      در روز دوازدهم نيز پـايين
دار  معنـي  FWمربوط به گروه شاهد بود اما اختالف آن فقط بـا گـروه   

 ).>05/0P(بود 
هـا  ن دادند كه غلظت كلسترول خون مـرغ نتايج اين آزمايش نشا

در خالل دورة تولك در مقايسه با مرغان تغذيه شده با خوراك كامـل  
هـاي تولـك در    افـزايش غلظـت كلسـترول خـون در مـرغ      .باالتر بود

شـده   هاي غير تولك توسط برخي محققين نيز گـزارش  مقايسه با مرغ
ن در روز هشتم گيري غلظت كلسترول خو نتايج اندازه). 11و  7(است 

داد كـه غلظـت كلسـترول     نشـان ) 11(تولك توسط لندرز و همكاران 

هاي تولك برده شـده   هاي تغذية كامل در مقايسه با مرغ خون در مرغ
داري  تغذيه با پودر يونجـه بـه طـور معنـي    به روش گرسنگي و روش 

 .هاي اخير مشـاهده نشـد   داري بين گروه تر بود اما اختالف معني پايين
هـا  تر غلظت كلسترول خون مـرغ نيز غلظت پايينزمايش ديگري در آ

در خالل دورة تولك در مرغان تغذية كامل در مقايسه با مرغان تولك 
روز گرسـنگي و روش تغذيـه بـا يونجـه كرامبـل را       12رفته با روش 
محققـين، غلظـت كلسـترول    در آزمايش دوم همـين  ). 7(گزارش شد 
ـ هاي تولك برده شـده   خون در مرغ ه روش تغذيـه بـا پـودر يونجـه     ب

هـاي   نين افزايش غلظت كلسترول در جوجهچ هم. تر گزارش شد پايين
و  14(گوشتي و مرغان تخمگذار تحت اسـترس گـزارش شـده اسـت     

تواند ناشي از جذب گزارش شده كه افزايش غلظت كلسترول مي). 15



  81      ...روميت غذايياثرات استفاده از جيره تولك حاوي پودر يونجه در مقايسه با مح

لـك باشـد   گذاري نشده در خـالل دورة تو  هاي تخمك مجدد فوليكول
گذاري ممكن است منجر به افزايش يـك   به عالوه عدم تخمك). 21(

شـود كـه ايـن مسـاله      HDLRبخش نامحلول از كلسـترول بـه نـام    
تواند با افزايش سطح كلسترول خون در خالل دورة تولك مـرتبط   مي

گزارش نمودند كـه مقـادير متغيـر    ) 7(دونكلي و همكاران ). 21(باشد 
ه روش تغذيه با پودر يونجه به طور هاي تولك رفته بكلسترول در مرغ

تواند با پتانسيل ساپونين موجود در يونجـه بـراي كـاهش    احتمالي مي
  . دسطح كلسترول خون مرتبط باش

هـا در   غنتايج مربوط به تغييرات غلظت گلـوكز خـون مـر    :گلوكز
غلظـت گلـوكز   . نشان داده شـده اسـت   3 خالل دوره تولك در شكل

داري نداشـت امـا    ست تولك تفاوت معنيدر صبح روز نخها  رغخون م
ها در خالل دوره تولك در بين تيمارهاي مختلف آزمـايش   اختالف آن

ترين غلظـت گلـوكز    در روز سوم تولك پايين). >05/0P(دار بود معني
اخـتالف آن فقـط بـا گـروه شـاهد      بود كه  FWخون مربوط به گروه 

تـرين   چنان پـايين  در روز ششم تولك نيز هم). >05/0P(دار بود  معني
تالف آن بـا هـر دو   بود كه اخ FWغلظت گلوكز خون مربوط به گروه 

نهم و دوازدهم تولـك   در روزهاي). >05/0P(دار بود  گروه ديگر معني
  ). <05/0P(داري بين تيمارهاي آزمايشي مشاهده نشد  اختالف معني

با توجه به نتايج حاصل از اين آزمايش مشـاهده شـد كـه غلظـت     
هاي تولـك رفتـه    يل دورة تولك ابتدا در تمامي مرغخون در اواگلوكز 

از روز (با روش هاي مختلف، كـاهش و سـپس در ادامـة دورة تولـك     
كـاهش  . بازگشـت ) تيمار شـاهد (به نزديك سطوح اوليه ) ششم به بعد

غلظت گلوكز خون در مرغ هاي تولك در مقايسه با مرغ هـاي تغذيـه   
كـاهش  . نيز گزارش شـده اسـت  ) 7(كامل توسط دونكلي و همكاران 

اي در آغاز محدوديت هفته 6سطح گلوكز خون در جوجه هاي گوشتي 
كـاهش سـطح    ديگـري  در آزمايش ).1( غذايي نيز گزارش شده است

اي هفتـه  8گلوكز خون در چهارمين روز گرسنگي در بوقلمـون هـاي   
اختالفـي  ) 11(از سوي ديگر لندرز و همكاران ). 8(گزارش شده است 

تولـك بـرده شـده بـه روش     هـاي   مرغميان مرغ هاي تغذيه كامل و 
گرسنگي و روش تغذيه با پودر يونجه، در هشتمين روز تولك مشاهده 

نيز عدم تغييرات معني دار سـطح گلـوكز   در آزمايش ديگري  .ننمودند
هاي امپراطور گزارش شده است خون در خالل دورة تولك در پنگوئن

ن مـي توانـد در نتيجـه كـاهش مصـرف      كاهش سطح گلوكز خو). 5(
خوراك و قرار گرفتن پرنده در تعادل منفي انرژي و قرار گرفتن تحـت  

هـاي  پايين تر بودن سطح گلوكز خـون مـرغ  . شرايط استرس رخ دهد
گرسنه در روز سوم تولك در اين آزمايش مـي توانـد ناشـي از سـطح     

 . استرس باالتر ناشي از گرسنگي و تعادل منفي انرژي باشد
هاي در  نتايج مربوط به تغييرات غلظت كلسيم خون مرغ :كلسيم

غلظـت كلسـيم   . نشان داده شـده اسـت   4خالل دوره تولك در شكل 
داري نداشت اما  هاي در صبح روز نخست تولك تفاوت معني خون مرغ

ها در خالل دوره تولك در بين تيمارهاي مختلف آزمـايش   اختالف آن
ر روز سوم تولك بـاالترين غلظـت كلسـيم    د). >05/0P(دار بود  معني

دار ها معنيخون مربوط به گروه شاهد بود كه اختالف آن با ساير گروه
چنان باالترين غلظـت كلسـيم    در روز ششم تولك هم). >05/0P(بود 

تـرين غلظـت كلسـيم    و پايين) >05/0P(خون مربوط به گروه شاهد  
  ). >05/0P(بود  FWخون مربوط به گروه 

اين آزمايش نشـان دادنـد كـه تولـك بـري باعـث كـاهش         نتايج
در . شـود ها در طي اين دوره مـي دار در غلظت كلسيم خون مرغ معني

بين گروه هاي تولك برده شده در اين آزمايش، غلظت كلسـيم خـون   
تر از سـاير   داري پايينبه طور معني FWدر خالل دورة تولك در تيمار 

 .ها بود گروه

  

  
  هاي مختلف دوره تولكها در زمانخون مرغگلوكز ت سطوح تغييرا - 3شكل 

Figure 3- Changes in blood glucose levels of hens at different date of molting  
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هـاي   سطوح باالتر كلسـيم خـون در مـرغ   ) 11(لندرز و همكاران 

تغذيه كامل در مقايسه با مرغان تولك برده شده به روش گرسـنگي و  
. با پودر يونجـه در هشـتمين روز تولـك گـزارش نمودنـد      روش تغذيه

نيز كاهش سطوح كلسـيم سـرم را در خـالل    ) 7(دونكلي و همكاران 
اين محققين مشاهده كردنـد كـه سـطوح    . دورة تولك گزارش نمودند

كلسيم در روزهاي پنجم، نهم و دوازدهم تولك در مرغان تغذيه كامل 
بـه روش گرسـنگي و روش   هاي تولك بـرده شـده    سه با مرغدر مقاي

ه هاي تولك بـرده شـد   كرامبل باالتر بود، اما ميان مرغتغذيه با يونجة 
هاي  استخوان. داري مشاهده نشد توسط دو روش مذكور اختالف معني

ها  گيري آن گيرند و شكل ري قبل از اولين تخمگذاري شكل ميمدوال
بـه  ميـزان آن در خـالل دورة تولـك    تحت تاثير استروژن اسـت كـه   
كلسـيم از اسـتخوان و روده    ).24( يابـد  سطوح بسيار پائيني تقليل مـي 

از بـه دسـتگاه توليـد    س د و به منظور ذخيره در غدة پوستهشو بسيج مي
ة تولـك كـاهش   گزارش شده كـه در خـالل دور  . شود مثل منتقل مي

چنين  هم ).25( دهد اي و غدة پوسته ساز رخ مي سطوح كالبيندين روده
تخوان در خالل دورة تولك كـاهش  وزن و تراكم اسمشخص شده كه 

آن كلسيم در دورة تولك حائز اهميت است و ميزان  ).16و  9( يابد مي
متعـددي  تواند تحـت تـاثير عوامـل     در خون مرغان تخمگذار فعال مي

گيري پوستة تخم مرغ به موازات دريافـت   نظير نياز كلسيم براي شكل
 هاي مدوالري قرار گيـرد  استخوانز خوراك و بسيج كلسيم از كلسيم ا

براساس موارد فوق كاهش سطح اسـتروژن خـون در اثـر فرآينـد      ).4(
تـوان از جملـه   تولك و كاهش دريافت كلسيم از طريق خوراك را مي

هـاي تولـك در ايـن    عوامل موثر در كاهش سطح كلسيم خـون مـرغ  
آزمايش برشمرد كه عامل عدم دريافت كلسـيم از طريـق خـوراك در    

تر سطح كلسيم خون در مقايسه با تيمـار   مار گرسنه سبب افت بيشتي

  .تغذيه شده با پودر يونجه شده است
نتايج مربوط به تغييرات غلظت اسيد اوريك خـون   :اسيد اوريك

غلظت . نشان داده شده است 5مرغ ها در خالل دوره تولك در شكل 
داري  يها در صبح روز نخست تولك تفاوت معن اسيد اوريك خون مرغ
هـا در خـالل دوره تولـك در بـين تيمارهـاي       نداشت اما اخـتالف آن 
در روزهـاي سـوم، ششـم و    ). >05/0P(دار بود مختلف آزمايش معني

دوازدهم تولك باالترين غلظت اسيد اوريـك خـون مربـوط بـه گـروه      
بود  A90ترين غلظت اسيد اوريك خون مربوط به گروه  شاهد و پايين

)05/0P< .(م تولك نيز باالترين غلظت اسيد اوريـك خـون   در روز نه
 A90و  FWاما بين گروه هـاي  ) >05/0P(مربوط به گروه شاهد بود 

  ). <05/0P(دار نبود  اختالف معني
نتايج اين آزمايش نشان داد كه غلظت اسـيد اوريـك پالسـما در    

داري بـاالتر   هاي تغذيه كامل، در تمامي دورة تولك به طور معني مرغ
هـاي تولـك    ها بود و سطوح اسيد اوريك پالسما در مـرغ  گروهاز بقيه 

هاي مختلف، نسبت به سـطوح اوليـة خـود كـاهش      برده شده با روش
در ). 11و  7(اين نتايج با نتايج برخي محققين مطابقـت داشـت   . يافت

كاهش زيادي در اسيد اوريك پالسـما  ) 11(لندرز و همكاران  آزمايش
هـاي   روش گرسنگي در مقايسه با مـرغ در مرغان تولك برده شده به 

هاي تولك برده شده به روش تغذيه با پودر يونجه،  تغذيه كامل و مرغ
نيـز ميـزان   ) 7(دونكلي و همكـاران   .در روز هشتم تولك گزارش شد

هـاي تغذيـه كامـل در مقايسـه بـا       باالتر اسيد اوريك پالسما در مـرغ 
يه با پودر يونجه مرغان تولك برده شده به روش گرسنگي و روش تغذ

كه اخـتالف گـروه    تولك گزارش نمودند، درحالي 5و  2را در روزهاي 
دار  تولك معني 12و  9تغذيه كامل و تغذيه شده با پودر يونجه در روز 

 .نبود
  

  
  هاي مختلف دوره تولكها در زمانخون مرغكلسيم تغييرات سطوح  - 4شكل 

Figure 4- Changes in blood calcium levels of hens at different date of molting  
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  هاي مختلف دوره تولكها در زمانخون مرغاسيد اوريك تغييرات سطوح  - 5شكل 

Figure 5- Changes in blood uric acid levels of hens at different date of molting  
  

هـاي   اين محققين كاهش سطوح اسيد اوريـك پالسـما در گـروه   
شده به روش گرسنگي را مربوط به فقدان منبـع پـروتئين   تولك برده 
افزايش قابـل مالحظـة   ) 1(آنتوني و همكاران  در مقابل. جيره دانستند

هـا را دو تـا چهـار روز پـس از     سطوح اسيد اوريك پالسما در بوقلمون
اين محققين گزارش نمودنـد  . اعمال محروميت غذايي گزارش نمودند

ا ادامـه يـافتن محروميـت غـذايي افـزايش      ها ب كه نرخ تجزية پروتئين
در . شـود  يافت كه با افزايش سطوح پالسمايي اسيد اوريك نمايان مي

آزمايش حاضر باالتر بودن سطح نسبي اسـيد اوريـك خـون در گـروه     
FW  در مقايسه با گروهA90 تواند مربوط به در خالل دوره تولك، مي

ريان گرسنگي طـوالني  هاي بدن در ج افزايش نرخ كاتابوليسم پروتئين
 .مدت باشد

 

  خوراك مصرفي و كاهش وزن بدن
تايج مربوط به مقدار خوراك مصرفي و كاهش وزن بدن مرغ هـا  

ميـانگين  . نشـان داده شـده اسـت    2در پايان دوره تولـك در جـدول   
هايي كـه دسترسـي آزاد   مصرف خوراك در خالل دوره تولك در گروه

مقدار مصرف ). >05/0P(داشت  داريبه خوراك داشتند اختالف معني
هاي تغذيه شـده بـا   هاي گروه شاهد در مقايسه با مرغخوراك در مرغ

بـري  فرآينـد تولـك  . تر بود برابر بيش 3جيره حاوي پودر يونجه حدوداً 
تواند موجب سركوب اشتهاي پرنـدگان  تحت تاثير عوامل متعددي مي

ور يكسان تاثيرگـذار  برخي از اين عوامل براي همة تيمارها به ط. گردد
توان به اثر فيزيولوژيك فرآينـد تولـك   هستند، از جمله اين عوامل مي

و يـا تحريـك افـت مصـرف      در سركوب اشتها در تولك روي طبيعي
امـا   ).13(اشـاره نمـود    خوراك در اثر كاهش طـول روشـنايي روزانـه   

توانـد عـالوه بـر     مـي  A90تر مصرف خـوراك در تيمـار    كاهش بيش
خـوش خـوراكي   به ميزان باالي فيبر موجود در يونجـه و   عوامل فوق

ده كـه سـاپونين   گـزارش شـ  . مربـوط باشـد   ها پايين يونجه براي مرغ

تواند فاكتور موثري در كاهش مصرف خـوراك در   موجود در يونجه مي
نـرخ   تخليـه كنـد از چينـه دان و    چنـين  هم). 19( ها باشدايتك معده

سـبب كـاهش    يجـاد احسـاس سـيري   تواند با اعبور آهسته يونجه مي
يش در نتايج به دسـت آمـده در ايـن آزمـا    ). 20(مصرف خوراك شود 

ها در اثر مصرف پودر يونجه در جيـره   مورد افت مصرف خوراك پرنده
) 6(دونالسـون و همكـاران    و) 7(دونكلـي و همكـاران    تولك با نتايج
  . مطابقت داشت

كاهش وزن بـدن   ترين درصد در انتهاي روز دوازدهم تولك، بيش
اختالف آن فقـط بـا گـروه شـاهد     بود كه  FWها مربوط به گروه  مرغ
ن نتايج اين آزمايش نشان دادند كـه وزن بـد  ). >05/0P(دار بود  معني

هـاي آزمايشـي كـاهش يافـت امـا       در خالل دورة تولك در همة گروه
حتي در گروه شاهد . ميزان اين كاهش در تيمارهاي مختلف متغير بود

افـت وزن  خالل دورة تولك خوراك كامل ديافت كـرده بودنـد    كه در
تواند به وسـيلة كـاهش فتوپريـود توجيـه      اين مسئله مي. وجود داشت

شود، زيرا كه فتوپريود و محروميت غـذايي اثـرات مشـابهي بـر روي     
ـ  -محور هيپوتاالموس ر بازدارنـدگي بـر روي   هيپوفيز دارند و باعث اث

دش و متعاقب آن تحليل تخمدان و هاي جنسي در گر غلظت هورمون
از سوي ديگـر كـاهش فتوپريـود بـا كـاهش      . شوند افت وزن بدن مي

ساعات روشنايي روزانه سبب كاهش دسترسي پرنده به خوراك و افت 
تر  افت وزن بدن بيش) 10(لندرز و همكاران  ).3( شودتر مي وزن بيش

ه كننـده از پـودر   روز گرسنه در مقايسه با تيمارهاي تغذي 9را در تيمار 
در . چنين گروه شاهد گزارش نمودند يونجه به عنوان جيرة تولك و هم

داري در ميـزان كـاهش    تفاوت معنـي ) 6(دونالسون و همكاران  مقابل
درصـد   100و  90وزن در تيمارهاي گرسنه و تغذيه شـده بـا سـطوح    

هـا بـا   امـا تفـاوت ايـن گـروه    . يونجه در جيرة تولك مشاهده ننمودند
  .دار بود درصد يونجه و شاهد معني 70حاوي  ارهايتيم
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  كها در پايان دوره تولمقدار ميانگين خوراك مصرفي روزانه و ميانگين درصد كاهش وزن بدن پرنده -2جدول 

Table 2- The avrage of daily feed intake and percentage average of weight lost at the end of molting  
زمايشيتيمارهاي آ  

Treatments صفات مورد اندازه گيري 
Parameters 

SEM  A90  FW  FF1  
1.23  23.62b  -  72.53a  گرم( روزانه خوراك مصرفيميانگين(  

Avrage of daily feed intake (gr) 
0.97  21.95a  23.96a  8.99a   كاهش وزن بدن(%)  

Weight lost (%) 
 10درصد پودر يونجه به همراه  90گروه دريافت كننده : A90گروه محروم از غذا، : FWه جيره كامل تخمگذاري، دريافت كنند: FF: شامل يتيمارهاي آزمايش 1

  درصد جيره تخمگذاري
  .(P<0.05)باشد ميانگين هر رديف با حروف غير مشابه داراي اختالف معني دار مي 2

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Experimental treatments include: FF: group fed with layer ration, FW: feed withdrawal group, A90: group 
fed with 90% alfalfa and 10% layer ration.

  
  توليد پس از تولك

هاي مختلف پس  مرغ در دوره نتايج مربوط به ميانگين توليد تخم
در چهـار هفتـة   . نشان داده شده اسـت  3دول ها در ج از تولك در مرغ

اول توليد پس از تولك، باالترين درصد توليد تخـم مـرغ مربـوط بـه     
مـا اخـتالف بـين دو    ا) >05/0P(بـود  ) گروه تغذيه كامل(گروه شاهد 

هاي گروه اين مسئله طبيعي بود، چرا كه مرغ. دار نبود گروه ديگر معني
نداشتند و توليدشان علي رغـم  شاهد محدوديتي در استفاده از خوراك 

نتيجـه   دت روشنايي روزانه، متوقـف نشـد در  كاهش به دليل كاهش م
 . تربود ميانگين توليدشان در اوايل سيكل دوم بيش

شتاب كندترِ افزايش درصد تخمگـذاري در  ) 10(لندرز و همكاران 

هـاي   هفتة نخست شروع تخمگذاري در دورة پس از تولك در مـرغ  4
هاي تغذيه كننده از پودر يونجـه و يونجـة پلـت     ه گروهگرسنه نسبت ب

تفـاوتي در  ) 6(دونالسون و همكاران  در مقابل. شده را گزارش نمودند
هاي تولك برده شـده بـه روش   درصد توليد در شروع تخمگذاري مرغ

هاي تولك برده شده توسط سطوح مختلف گرسنگي در مقايسه با مرغ
درصـد پـودر يونجـه در     100و  90 سطوح(پودر يونجه در جيرة تولك 

رسـد ميـزان افـت وزن     به نظر مي. مشاهده ننمودند) جيرة تخمگذاري
بدن در خالل دورة تولك عامل مهمي در شروع و افزايش شتاب توليد 

  . تخم مرغ در دورة تولك داشته باشد

  
 يمارهاي مختلف آزمايشميانگين توليد تخم مرغ در دوره هاي مختلف پس از تولك در پرندگان تي -3جدول 

Table 3- The avrage of egg mass in postmolt production by treatments 
 تيمارهاي آزمايشي
Treatments هاي مختلف پس از تولكزمان  

Dates of post molt 
SEM  A90  FW  FF1  
2.06  27.83b 25.55b 36.77a  4- 0  هفتگي(%)  

0-4 week (%) 
(%)هفتگي  5 -8  68.31 65.09 69.67  2.77  

5-8 week (%) 
2.65  88.46a 81.47ab 77.22b  12- 9  هفتگي(%)  

9-12 week (%) 
1.97  61.96a 57.37b 60.77ab  12- 0  هفتگي(%)  

0-12 week (%) 
درصد جيره  10درصد پودر يونجه به همراه  90گروه دريافت كننده : A90گروه محروم از غذا، : FWدريافت كننده جيره كامل تخمگذاري، : FF: شامل يتيمارهاي آزمايش 1

  تخمگذاري
  .(P<0.05)باشد ميانگين هر رديف با حروف غير مشابه داراي اختالف معني دار مي 2

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Experimental treatments include: FF: group fed with layer ration, FW: feed withdrawal group, A90: group fed with 
90% alfalfa and 10% layer ration. 
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ــانگين درصــد تخــم  ــذاريِ  مي ــة دوم  4گ در ) هفتگــي 5-8(هفت

چنان ميانگين توليد تخم مـرغ در   تيمارهاي آزمايشي نشان داد كه هم
اخـتالف معنـي   هاي آزمايشي پايين تر بود اما  از ساير گروه FWتيمار 

هفته سوم باالترين ميانگين توليد تخم مرغ مربـوط بـه    4در . دار نبود
اختالف آن فقط با گروه شـاهد  گروه تغذيه شده با پودر يونجه بود كه 

نتايج اين آزمايش با نتايج لنـدرز و همكـاران   ). >05/0P(دار بود  معني
  .مطابقت داشت) 16(و پارك و همكاران ) 10(

) هفتگـي  0-12(گذاري در كل دورة آزمايشي  د تخمميانگين درص
تـرين عملكـرد مربـوط بـه      ارهاي آزمايشي نشان داد كه پـايين در تيم
هاي تولك برده شده توسط روش گرسنگي بود كه اختالف آن بـا   مرغ
بـه عبـارت   ). >05/0P(دار بـود   وه تغذيه شده با پودر يونجـه معنـي  گر

جيره تولك مورد استفاده در ايـن  ديگر روش استفاده از پودر يونجه در 
هفتـه   12آزمايش به خوبي توانست عملكرد مناسب توليـد را در طـي   

پس از شروع توليد در مقايسه با روش مرسوم گرسنگي از خـود بـروز   
، )6(دونالسـون و همكـاران    نتايج حاصل از اين آزمايش با نتايج. دهد

  .بقت داشتمطا) 10(و لندرز و همكاران ) 16(پارك و همكاران 
  

  فراسنجه هاي كيفي تخم مرغ
نتايج مربوط به ميانگين فراسنجه هاي كيفي تخم مـرغ توليـدي   

هاي مختلـف آزمايشـي   هفته توليد پس از تولك در گروه 12در خالل 
يـانگين وزن  در خـالل ايـن دوره م  . نشان داده شده است 4در جدول 

ر برابـر  هـاو، ضـخامت پوسـته و مقاومـت د     تخم مرغ توليدي، واحـد 
) شـاهد (و تولـك نرفتـه   هاي تولـك بـرده شـده    شكستگي بين گروه

هـاي  ، امـا اخـتالف بـين گـروه    )>05/0P(داري داشتند  اختالف معني
روش گرسنگي و روش تغذيه با جيره تولـك حـاوي   (رده شده بتولك 

نتايج اين آزمايش نشان دادنـد كـه تولـك     .دار نبودمعني) پودر يونجه
نتايج مشـابهي  . هاي كيفي تخم مرغ گرديدسنجهبري سبب بهبود فرا

هاي كيفي تخم مرغ در مرغ هاي تولك بـرده  در مورد بهبود فراسنجه
گزارش ) 10(و لندرز و همكاران ) 6(شده توسط دونالسون و همكاران 

دار كيفيت تخم مرغ در تيمارهاي تولك برده  افزايش معني. شده است
روش تغذيـه بـا جيـره تولـك     روش گرسنگي و (شده در اين آزمايش 

نشان دهنـده تولـك روي كامـل و مـوثر در ايـن       )حاوي پودر يونجه
هـا و عملكـرد   دار ايـن گـروه  چنين تفاوت غيـر معنـي   هم. هاستگروه

هاست،  روهها نشان دهنده عملكرد كيفي مناسب اين گ تقريباً مشابه آن
مـل  چرا كه معموالً روش گرسنگي طوالني مدت، به دليـل تحليـل كا  

دستگاه تناسلي، باعث ايجاد بهترين كيفيت تخم مرغ توليدي در دوره 
  .گرددپس از تولك مي

 
  كلي گيري نتيجه

استفاده از پودر يونجه به عنوان يك ماده خوراكي پر فيبر در جيره 
تولك مرغان تخمگذار در مقايسه با روش مرسوم گرسـنگي طـوالني   

ــدت،  ــنجه م ــر برخــي فراس ــوبي ب ــاثيرات مطل ــت ــر ه ــوني نظي اي خ
گليسريد، كلسترول، گلوكز، كلسيم و اسيد اوريك در خـالل دوره   تري

تولك داشت و سبب بهبود نسبي عملكرد كمي و كيفي توليد پرندگان 
 .در دوره پس از تولك گرديد

 
  ههاي تولك برده شده و تولك نرفتهاي كيفي تخم مرغ توليدي در مرغفراسنجه -4جدول 

Table 4- Egg quality parameters in molted and nonmolted hens  
 تيمارهاي آزمايشي
Treatments پارامترهاي كيفي تخم مرغ 

Egg quality parameters 
SEM  A90  FW  FF1  
0.44  67.26a 67.74a 64.08b   گرم(وزن تخم مرغ(  

Egg weight (gr) 
0.67  93.8a 95.02a 90.11b  واحد هاو 

Hagh unit 
0.002  0.292a 0.295a 0.277b   ميليمتر(ضخامت پوسته(  

Shell thickness (mm) 
0.03  3.031a 3.158a 2.804b  مقاومت در برابر شكستگي 

Breaking strength (kg f/m3) 
درصد جيره  10يونجه به همراه  درصد پودر 90گروه دريافت كننده : A90گروه محروم از غذا، : FWدريافت كننده جيره كامل تخمگذاري، : FF: شامل يتيمارهاي آزمايش 1

  تخمگذاري
  .(P<0.05)باشد ميانگين هر رديف با حروف غير مشابه داراي اختالف معني دار مي 2

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2 Experimental treatments include: FF: group fed with layer ration, FW: feed withdrawal group, A90: group fed with 
90% alfalfa and 10% layer ration. 
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