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  چکیده

گـذار   هـاي تخـم   هاي خونی مـرغ  مرغ و فراسنجه له سیب و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخماین تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از تفا
با دو سطح ) 2×2(در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل  ،W36الین  -هاي  گذار سویه تخم  قطعه مرغ 192این آزمایش با  تعداد . انجام گرفت
 12قطعه مرغ در هـر تکـرار، بـه مـدت      12تکرار و  4تیمار،  4در ) درصد 005/0صفر و (پروبیوتیک پروتکسین ، و دو سطح )درصد 4صفر و (تفاله سیب 

مـرغ و پارامترهـاي    داري عملکـرد، صـفات کیفـی تخـم      استفاده از تفاله سیب و  پروبیوتیک به طـور معنـی  . انجام گرفت) هفتگی 76تا  65از سن (هفته 
هـاي تولیـدي،    مرغ  مرغ، درصد تولید و توده تخم درصد تفاله سیب باعث بهبود وزن تخم 4استفاده از  ).P>05/0(ار داد بیوشیمیایی خون را تحت تأثیر قر

  HDLضریب تبدیل غذایی، شاخص رنگ زرده، وزن سفیده، ضخامت پوسته و واحد هاو و کاهش سطوح تري گلیسرید، کلسـترول، آلبـومین و افـزایش   
مـرغ، درصـد     هـا وزن تخـم   استفاده پروبیوتیک در جیره مرغ ).P <05/0(ها نداشتند  داري بر مقدار خوراك مصرفی مرغ  نیتفاله سیب اثرات مع. خون شد

اسـتفاده از تفالـه سـیب بـه همـراه پروبیوتیـک باعـث بهبـود عملکـرد          . هاي تولیدي، ضریب تبدیل غذایی و واحد هاو را بهبود داد مرغ  تولید و توده تخم
داري بـر مقـدار خـوراك مصـرفی و       هاي تولیدي و کاهش تري گلیسـرید و آلبـومین خـون  شـد، ولـی اثـرات معنـی        مرغ ت کیفی تخمگذاري، صفا تخم

درصـد پروبیوتیـک     005/0درصد تفاله سـیب بـه همـراه     4گذار، استفاده از  هاي تخم به طور کلی در مرغ ).P <05/0(ها نداشت  هاي خون مرغ متابولیت
  . هاي خونی شود مرغ و فراسنجه  واند موجب بهبود عملکرد، صفات کیفی تخمت  می) پروتکسین(

  
  .گذار مرغ تخمهاي خون،  متابولیتمرغ، عملکرد،  صفات کیفی تخمتفاله سیب،  :کلیدي هاي واژه

  
     1 مقدمه

ضایعات کشاورزي و صنایع غذایی به دلیل افزایش سطح تولیـد و  
هر چند کـه در  . حال افزایش است هاي صنایع تبدیلی در دامنه فعالیت
هاي  آوري صنعتی مواد مغذي آنها عمدتاً به منظور استفاده  جریان عمل

گـردد، لـیکن مقـادیر      انسانی از محصوالت مورد فرآوري استخراج می
قابل توجهی از مواد مغذي در پسماندها باقی مانده و استفاده از آنها نه 

گردد، بلکه به این طریـق از    یهاي غذایی م  تنها موجب کاهش هزینه
هاي زیست محیطی نیـز جلـوگیري    دفع این مواد در طبیعت و آلودگی

حجیم بودن و وجود الیاف خام زیـاد در ایـن ضـایعات از    ). 9(گردد  می
هـاي غـذایی طیـور     جمله موانع اصلی استفاده از این ضایعات در جیره

هـاي   وجـه گـذار نسـبت بـه ج    هاي تخـم  مرغ). 14(گزارش شده است 
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هایی بیشتري در خصوص تحمل به بعضـی از    گوشتی داراي توانمندي
رغم مشکالتی که فیبر زیاد   علی). 8(باشند  مواد از جمله الیاف خام می

کند، در عین حال وجـود الیـاف خـام زیـاد در       در جیره طیور ایجاد می
هـاي گوارشـی و افزاینـده تعـداد      ها تحریک کننده ترشح آنـزیم  جیره

خـام موجـب    همچنـین الیـاف  ). 7(باشـد   هاي مخاطی روده مـی  ولسل
هـا در قسـمت    افزایش تحریک تولید اسیدهاي آمینه توسـط بـاکتري  

  ).21و  2(شود  انتهایی دستگاه گوارش می
شـود،    از جمله پسماندهاي صنایع غذایی که در کشور تولیـد مـی   

سـیب   باشد که پسـماند کارخانجـات تولیـد کننـده آب     تفاله سیب می
هـا، مـواد معـدنی و فیبـر      سیب سرشـار از ویتـامین  . شود  محسوب می

هـاي موجـود    از جمله ویتامین B2و نیز   Aو Cهاي  ویتامین. باشد می
منیـزیم،    تـوان بـه آهـن،    در سیب و از مواد معدنی موجـود در آن مـی  

کلسیم و پتاسیم اشاره کرد که این مواد کم و بیش در تفاله سیب نیـز  
پکتین ماده باارزش دیگري است که به مقدار قابل ). 9(شوند  یافت می

سـاکاریدهاي    ها هترو پلـی  پکتین. شود توجهی در تفاله سیب یافت می
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هستند که در آنهـا اسـید دي گاالکتورونیـک جـز اصـلی را تشـکیل       
گزارش شده است وجـود پکتـین در سـیب نـه تنهـا بـه       ). 3(دهد   می

نـد، بلکـه در کـاهش کلسـترول     ک سالمتی دستگاه گوارش کمک می
فالوونوئیـدهاي موجـود در سـیب خاصـیت     ). 13(خون نیز مؤثر است 

درصد  30استفاده از ضایعات سیب تا سطح ). 14(اکسیدانی دارند   آنتی
 15اسـتفاده  ). 7(ها موجـب بهبـود عملکـرد آنهـا شـد       جیره خرگوش

 درصد مـالس چغنـدر بـه عنـوان     10درصدي از تفاله سیب به همراه 
نشان داده ). 2(هاي گوشتی را کاهش نداد  منابع انرژي عملکرد جوجه

هاي گوشتی با ضـایعات   درصد ذرت جیره جوجه 20شد که جایگزینی 
هـا داشـته باشـد،     سیب بدون اینکه اثرات سـوئی بـر عملکـرد جوجـه    

هـاي صـحرایی بـه      استفاده از سـیب در مـوش  ). 21(پذیر است   امکان
گلیسرید و کلسـترول    دار سطح تري  معنیهفته موجب کاهش  4مدت 

درصد سرکه سـیب نیـز در    1استفاده از ). 3(ها شده است  خون موش
گلیسـرید   دار کلسترول و تري هاي صحرایی موجب کاهش معنی موش

  ).5(سرم خون شد 
هـاي زنـده و     هـا محصـوالت حـاوي میکروارگانیسـم      پروبیوتیک 

از طریـق جـایگزینی یـا    مشخص هستند که قادرنـد در روده حیـوان   
کولونیزاسیون، تثبیت گردیده و با تعدیل فلور میکربـی روده، اثرهـاي   

اســتفاده از ). 1(مفیـدي را بـر ســالمتی و عملکـرد آن داشــته باشـند     
ــا هفتــه ششــم در   ــه صــورت آشــامیدنی ت پروبیوتیــک پروتکســین ب

هاي   ها در هفته دار وزن جوجه هاي گوشتی موجب افزایش معنی  جوجه
مـرغ، انـدازه و     گـذار تولیـد تخـم    هاي تخم در مرغ). 11(شد  6و  5، 4

مرغ با افزودن کشت مایع الکتوباسیلوس بـه جیـره پایـه      کیفیت تخم
) درصـد  15/0و  1/0، 05/0(اسـتفاده از سـطوح   ). 19(یابـد    بهبود می

هـاي    در مـرغ  ساکارومیسـس سرویسـیه  پروبیوتیک دپاکس و مخمـر  
داري بر میزان خوراك مصرفی، ضـریب تبـدیل     نیگذار، اثرات مع  تخم

مـرغ    مرغ، درصد پوسـته تخـم    مرغ، وزن تخم  عذایی، درصد تولید تخم
مـرغ بـه     نداشته، لیکن وزن و ضخامت پوسته و کلسـترول زرده تخـم  

کلسـترول خـون در   ). 20(گیرد   داري تحت تأثیر قرار می  صورت معنی
درصـد   1/0غـذایی حـاوي   هـاي    هـاي تغذیـه شـده بـا جیـره       جوجـه 

تـر    درصد پـایین  11تا  8روزگی، به میزان  42تا  21الکتوباسیلوس در 
بر اساس گزارش دیگـري اسـتفاده از سـطوح    ). 12(از گروه شاهد بود 

داري بر عملکـرد، صـفات     اثرات معنی) پروتکسین(مختلف پروبیوتیک 
هـاي    هـاي بیوشـیمیایی سـرم خـون مـرغ       مرغ و فراسنجه  کیفی تخم

  ). 17(گذار ندارد   تخم
نظر به افزایش سطح زیر کشت سیب و حصول مقادیر قابل توجه 

آوري کننـده سـیب و محـدود بـودن      تفاله سیب از کارخانجـات عمـل  
ظیـر  نتوانمندي طیور در استفاده از مواد خوراکی بـا الیـاف خـام بـاال     

ـ    و نیز اثر مساعد پروبیوتیـک  جات پسماند میوه ر هـا در خصـوص تغیی
 دستگاه گوارش و بهبـود قابلیـت هضـم مـواد     pHجمعیت میکروبی، 

، در آزمایش حاضر امکـان اسـتفاده از تفالـه    خوراکی با الیاف خام باال

در جیـره بـر عملکـرد، صـفات      پروتکسین سیب به همراه پروبیوتیک
گذار مـورد ارزیـابی    هاي تخم هاي خون مرغ مرغ و متابولیت کیفی تخم
  . قرار گرفت

  
  هاو روش مواد

الین  -هاي  گذار سویه تخم  قطعه مرغ 192این آزمایش با  تعداد 
W36،   بـا دو  ) 2×2(در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریـل

دو سـطح پروبیوتیـک پروتکسـین    ) درصد 4صفر و (سطح تفاله سیب 
قطعـه مـرغ در هـر     12تکـرار و   4تیمار،  4در ) درصد 005/0صفر و (

بـا میـانگین وزن   ) هفتگـی  76تا  65از سن (هفته  12دت تکرار، به م
هاي آزمایشی با انرژي قابل  همه جیره. گرم انجام گرفت 1750  75±

متابولیسم و پروتئین خام یکسان و بـا توجـه بـه پیشـنهادات جـداول      
گـذار تنظـیم    هـاي تخـم   بـراي مـرغ  ) 15(استاندارد احتیاجات غـذایی  

  ). 1جدول (گردیدند 
سال   AOACمیایی ضایعات تفاله سیب با استفاده ازترکیبات شی

بر این اساس، . در آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی تعیین گردید) 4( 2002
 17درصد پروتئین خام،  8/7درصد ماده خشک،  89تفاله سیب داراي 

 2340درصـد فسـفر و    7/0درصـد کلسـیم،    8/0درصد الیـاف خـام،   
پروبیوتیــک . متابولیســم بــودکیلوکــالري بــر کیلــوگرم انــرژي قابــل 

سویه باکتري مفیـد دسـتگاه گـوارش و دو گونـه      7پروتکسین شامل 
الکتوباســیلوس : هــاي باکتریــایی آن شــامل قــارچ اســت کــه ســویه

الکتوباسیلوس رامنوس، الکتوباسـیلوس بولگـاریکوس،    اسیدوفیلوس،
ــدوم، اینترکوکــوس   ــدوباکتریوم بیفی ــاریوم، بیفی الکتوباســیلوس پالنت

هـاي قـارچی شـامل     و سـویه  وم، اسـترپتوکوکوس ترموفیلـوس  فاسی
یـک گـرم از ایـن     .باشـند   می کاندیدا پنتولوپسیو  آسپرژیلوس اوریزا

 ،در طـول آزمـایش   .باشـد  باکتري مـی   2×109ورده حاوي حداقل آفر
ـ . بـود هـاي آزمایشـی یکسـان     گروه  هشرایط محیطی براي هم   هبرنام

  هدرجـ . طـول دوره آزمـایش بـود   ساعته در  16 روشنایی شامل نوري
بـه   و آب آشـامیدنی  خوراكحرارت محیط کنترل شده و دسترسی به 

مـرغ بـه صـورت      خوراك مصرفی و مقدار تولید تخـم . بودصورت آزاد 
هفتگی و با تعیین روز مرغ با در نظر گـرفتن تلفـات روزانـه محاسـبه     

اي  دههـا، تولیـد تـو    مـرغ   گردیده و از روي درصـد تولیـد و وزن تخـم   
مرغ محاسبه شده و با در نظـر گـرفتن مقـدار خـوراك مصـرفی،        تخم

مرغ   تخم عدد 3 تعدادروز  28از هر . ضریب تبدیل غذایی تعیین گردید
هـا شکسـته    مـرغ   تخـم ، از هر تکرار به تصادف انتخاب و بعد از توزین

گیـري ارتفـاع سـفیده در     براي انـدازه  .شدتعیین آنها  هاو شده و واحد
 CE)سـنج اسـتاندارد مـدل     چسبیدن به زرده از دستگاه ارتفـاع محل 

پوسـته  . زرده نیز با دقت جدا شده و توزین گردید. استفاده شد  (300
ساعت در دماي  48ها بعد از تخلیه محتویات داخلی، به مدت  مرغ  تخم

اتاق نگهداري شده و بعـد از خشـک شـدن، وزن آنهـا بـا اسـتفاده از       
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گیري شد و معـدل آنهـا بـه     گرم اندازه 01/0دقت  ترازوي دیجیتالی با
ها مورد مورد تجریه  هاي آزمایشی در تجزیه داده عنوان میانگین گروه

از تفاضـل وزن مجمـوع پوسـته و زرده از    . و تحلیل آماري قرار گرفت

  ).8(مرغ وزن سفیده به دست آمد   وزن تخم
 

  
  پایه ییغذا جیرهشیمیایی ترکیبات اجزأ جیره و  - 1جدول 

Table 1- Ingredients of diet and chemical Composition of  basal diet 
  درصد تفاله سیب 4

4% Apple Pulp 
  جیره شاهد

Control Diet 
  )درصد(اقالم خوراکی 

Feeds Ingredients (%) 

   ذرت 50.0 50.00
Corn  

 گندم 15.45 9.65
Wheat  

 کنجاله سویا 20.28 21.05
Soybean meal  

 روغن سویا 4.20 5.25
Soybean oil  

 تفاله سیب 0 4.00
Apple pulp  

 پوسته صدف 8.09 8.09
Oyster shell  

 دي کلسیم فسفات 1.16  1.13
Dicalcium phosphate  

  نمک طعام 0.31 0.31
Salt  

 مکمل ویتامینی 0.25 0.25
Vitamin premix1   

 مکمل معدنی 0.25 0.25
Mineral premix2  

 متیونین -دي ال 0.01 0.02
DL- Methionin  

 )محاسبه شده(جیره پایه مواد مغذي 
Calculated composition of basal diet  

  انرژي قابل متابولیسم 2900  
Metabolizable energy (Kcal/kg)  

  )درصد( پروتئین خام 14.50  
Crude protein (%)  

 )درصد( کلسیم 3.40  
Ca (%)  

 )درصد( فسفر قابل دسترس 0.33  
Available phosphorous (%)  

 )درصد( سدیم 0.16  
Sodium (%)  

 )درصد(لیزین  0.72  
Lysine (%)  

 )درصد(سیستین + متیونین  0.55  
Methionine + Cystine (%)   

  
0.18 

 )درصد(تریپتوفان 
Tryptophan (%)  

 )درصد(متیونین  0.33  
Methionine (%)  
1Vitamin premix per kg of diet: vitamin A (retinol), 2.7 mg; vitamin D3 (cholecalciferol), 0.05 mg; vitamin E (tocopheryl acetate), 18 mg; vitamin K3, 
2 mg;  thiamine, 1.8 mg; riboflavin, 6.6 mg; panthothenic acid, 10 mg; pyridoxine, 3 mg;  cyanocobalamin, 0.015 mg; niacin, 30 mg; biotin, 0.1 mg; 
folic acid, 1 mg; choline chloride, 250 mg; Antioxidant 100 mg. 
2Mineral premix per kg of diet: Fe (FeSO4.7H2O, 20.09% Fe), 50 mg; Mn (MnSO4.H2O, 32.49% Mn), 100 mg; Zn (ZnO, 80.35% Zn), 100 mg; Cu 
(CuSO4.5H2O), 10 mg; I (K1, 58% I), 1mg; Se (NaSeO3, 45.56% Se), 0.2 mg. 
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آزمایش از هر واحد آزمایشی تعداد دو قطعه مرغ به   هپایان دوردر 

و  هـا  ورید بـال آن  خونگیري از ازپس صورت تصادفی انتخاب شده و 
پارامترهـاي  خـون،  سـرم   پـس از جداسـازي  و انتقال بـه آزمایشـگاه   

اسید  پروتئین کل،  گلیسرید، کلسترول، آلبومین،  تري(خون  بیوشیمیایی
هـاي آزمایشـگاهی تهیـه شـده از      با استفاده از کیت) HDLاوریک و 

ـ   شرکت پارس آزمون و و آزمایشـگاهی   اسـتاندارد هـاي   روش ه بـر پای
 .)16(گیري شدند   اندازه) 300-آلیسون(توسط دستگاه اتوآناالیزر 

  SASافـزار آمـاري    نـرم  حاصله بـا اسـتفاده از   هاي داده، در پایان
(SAS Institute, 2005)  )18 ( قـرار   آمـاري  مورد تجزیه و تحلیـل

. شـد  اسـتفاده  )19(تـوکی  ها از آزمون  میانگینه گرفت و براي مقایس
  : باشد زیر می صورته آن ب آماريمدل 

yijk = µ + Ai +B j+ (AB)ij+ εijk  
  :که در فرمول فوق

yijk = k  اُمین مشاهده مربوط بهj  اُمین سطح فاکتورB  وi   اُمـین
اُمین سطح  jاثر  =A، Bjاُمین سطح عامل  iاثر  = A ،Aiسطح فاکتور 

خطاي آزمایشی بـا  = εjjk و  Bو Aاثر متقابل عامل  =B، (AB)ijعامل 
  .باشند می 2αمیانگین صفر و واریانس

  
  نتایج و بحث 

 اثرات استفاده از سـطوح مختلـف تفالـه سـیب و پروبیوتیـک بـر      
اسـتفاده از  . ارایه گردیده است 2گذار در جدول  هاي تخم عملکرد مرغ

هـاي   داري بر عملکرد مرغ تفاله سیب و پروبیوتیک داراي اثرات معنی
به طوري کـه در مقایسـه بـا جیـره شـاهد،       ).P>05/0(گذار بود  تخم

مـرغ    هاي تولیدي، باالترین درصد و توده تخـم  مرغ  بیشترین وزن تخم
درصـد تفالـه    4بهترین ضریب تبدیل غذایی بـا اسـتفاده از   تولیدي و 

استفاده از پروبیوتیـک نیـز موجـب افـزایش وزن     . سیب به دست آمد
مرغ تولیدي و بهبود ضـریب تبـدیل     مرغ، درصد تولید و توده تخم  تخم

استفاده از تفاله سیب به همراه پروبیوتیک بیشترین اثـر را  . غذایی شد
مرغ تولیدي افزایش   رغ، درصد تولید و توده تخمم  بر افزایش وزن تخم

. و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با تیمار حـاوي پروبیوتیـک داشـت   
داري بر مقدار خـوراك    استفاده از تفاله سیب و پروبیوتیک اثرات معنی

  ).P <05/0(ها نداشت  مصرفی مرغ
کیبات توان به تر علت بهبود عملکرد با استفاده از تفاله سیب را می

تفاله سـیب منبـع مناسـبی از    . مواد مغذي و ساختمانی  آن نسبت داد
کلسـیم، پتاسـیم، منیـزیم و    (و مواد معـدنی   B2) و  A،C(ها  ویتامین

ها بـه مـواد مغـذّي یـاد      هاي مرغ باشد که با تأمین نیازمندي می) آهن
و  9، 7(مرغ بوجـود آمـده اسـت      شده، افزایش وزن و درصد تولید تخم

و درصد تولیـد    مرغ مرغ به وزن تخم  اي تخم  از آنجا که تولید توده). 14
آن وابسته است، لذا با استفاده از تفاله سیب این پارامتر نیز بهبود یافته 

دار در مقـدار خـوراك مصـرفی، بهتـرین       و به علت نبود تفاوت معنـی 
 هـا  درصد تفاله سیب در جیـره  4ضریب تبدیل غذایی نیز با استفاده از 

هاي موجود در تفاله سیب بـا   اکسیدان  احتماالً آنتی. حاصل گشته است
، )13(جلوگیري از اکسیدشدن مواد مغـذّي حسـاس بـه اکسیداسـیون     

محتوي پتاسیمی تفاله سیب با تـأمین پتاسـیم مـورد نیـاز و برقـراري      
و محتوي پکتینی و فیبري آن بـا بهبـود   ) 9(توازن الکترولیتی مناسب 

موجب هضم و جـذب مـواد   ) 6و  3(دستگاه گوارش وضعیت فیزیکی 
در . مغذّي بیشتري شده و لذا باعث بهبود صفات تولیدي گردیده است

مطالعات قبلی نیز به اثرات مثبت تفاله سیب در خصوص افزایش وزن، 
هاي گوشتی اشاره  خوراك مصرفی و بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه

با گزارش قایمی و همکـاران   نتایج این آزمایش). 21و  14(شده است 
درصـد جیـره بـر     10در خصوص اثرات مثبت تفاله سیب تا سطح ) 9(

از آنجا که تفاله سـیب  . گذار بومی مطابقت دارد هاي تخم عملکرد مرغ
تواند موجب کاهش خـوراك مصـرفی     باشد لذا می خوراك حجیمی می

 4فاده از داري در مقدار خوراك مصرفی با اسـت   گردد، نبود تفاوت معنی
درصد تفاله سیب احتماالً ناشی از سطح پایین تفاله سیب مورد استفاده 

این یافته مطابق با گزارش قـایمی و همکـاران   . ها بوده است در جیره
درصـد جیـره    15باشد که در آن استفاده از تفاله سیب تا سطح   می) 9(

رفی داري بر مقـدار خـوراك مصـ     گذار بومی اثرات معنی هاي تخم مرغ
هـاي   گذار بومی در مقایسه بـا مـرغ   هاي تخم مرغ. ها نداشته است مرغ
تـر و   تـر، دسـتگاه گـوارش وسـیع     گذار تجارتی داراي جثه بـزرگ  تخم

باشند که شاید بـه ایـن علـل تفالـه       هایی غذایی کمتري می نیازمندي
  .اند  سیب بیشتري را در جیره تحمل نموده
ا جیره بدون پروبیوتیک موجـب  استفاده از پروبیوتیک در مقایسه ب

اي   ها مجموعه پروبیوتیک. گذار شده است هاي تخم بهبود عملکرد مرغ
هاي مفید بوده که با اضافه شدن به محـیط دسـتگاه    از میکروارگانیزم

گوارش با سـازوکارهایی متعـددي از قبیـل تغییـر جمعیـت میکروبـی       
  زا، مـاري و بافـت روده، حـذف عوامـل بی    pHدستگاه گـوارش، تغییـر   

احتمــاالً ). 1(شـوند    موجـب بهبـود هضـم و جـذب مــواد مغـذي مـی      
پروبیوتیک اضافه شده به جیره با اعمال موارد باال و تغییراتـی کـه در   
محیط روده  ایجاد نموده است، موجب گردیده زمینه الزم براي جذب 
و استفاده بیشتر از مواد مغذي محتوي جیره از جمله تفاله سیب مهیـا  

هـا   بهبودي مشاهده شده در اثر افزودن پروبیوتیک به جیره مرغ .شود
در صـورتی کـه در گـزارش    . مطابقـت دارد ) 12و  10(هاي   با گزارش

که در آن استفاده از پروبیوتیک اثـرات مثبتـی   ) 17(صفامهر و نوبخت 
علـت تفـاوت   . گـذار نـدارد، مطـابق نیسـت     هاي تخـم  بر عملکرد مرغ

هاي غذایی و نـوع    ها، ترکیب جیره ت تولید مرغتواند ناشی از وضعی  می
  . و سطح پروبیوتیک استفاده شده باشد
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  هفتگی 76تا  65گذار  هاي تخم اثرات تفاله سیب و پروبیوتیک بر عملکرد مرغ - 2جدول 

Table 2- The effects of apple pulp and probiotic on performance of laying hens in 65 – 76 weeks  

Treatments  
 تیمارهاي آزمایشی

 هفتگی 76تا  65گذار  هاي تخم عملکرد مرغ
Performance of laying hens in 65 – 76 weeks  

  )گرم(مرغ   وزن تخم
Egg  

Weight 
 (g) 

 مرغ  تولید تخم
  )درصد(

Egg production 
(%)  

   اي  تولید توده
  )روز/مرغ/گرم(

Egg mass 
(g/hen/day)  

  خوراك مصرفی
  )روز/مرغ/گرم(

Feed Intake 
 (g/hen/day)  

  ضریب تبدیل
   خوراك 

Feed 
conversion 

ratio  
   )درصد(تفاله سیب 

Apple pulp (%)       

0  60.71b 50.44b 30.60b 100.01 3.27a 
4% 61.70a 58.48a 36.77a 99.71 2.71b 
SEM 0.104 0.418 0.356 0.398 0.033 
P value 0.0001 0.0001 0.0001 0.3499 0.0001 

  )درصد( پروبیوتیک
Probiotic (%)       

0 61.14b 53.24b 32.77b 99.77 3.05a 
0.005 61.56a 58.13a 36.02a 100.11 2.78b 
SEM 0.060 0.241 0.205 0.230 0.019 
P value 0.0022 0.0001 0.0001 0.4622 0.0001 

  )درصد(  پروبیوتیک ×تفاله سیب اثرات تداخلی 
Intraction of Apple pulp * Probiotic (%) 

     

  0 پروبیوتیک × 0تفاله سیب
Apple pulp 0 * Probiotic 0  

  005/0 پروبیوتیک × 0تفاله سیب
60.50b 47.38c 28.67c 99.36 3.47a 

Apple pulp 0 * Probiotic 0.005  
 60.92b 53.50b 32.54b 100.66 3.09b  0 پروبیوتیک × 4تفاله سیب 

Apple pulp 4 * Probiotic 0  
 61.54a 57.62a 36.07a 100.39 2.78c  005/0پروبیوتیک  × 4تفاله سیب 

Apple pulp 4 * Probiotic 0.005  61.86a 59.34a 37.48a 99.03 2.64c 
SEM 0.104 0.418 0.256 0.398 0.033 
P value 0.0001 0.0001 0.0166 0.0543 0.0039 

  ).P >05/0(باشند دار میروف غیر مشابه داراي اختالف معنیباحستون هاي هر  میانگین1
1Means within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05).   

 
استفاده از پروبیوتیک به همراه تفاله سـیب در مقایسـه بـا جیـره     

ین بهبـودي  ا. ها داشته است بدون تفاله، تأثیر بیشتري بر عملکرد مرغ
. تواند ناشی از خصوصیات ساختمانی و ترکیبـی تفالـه سـیب باشـد      می

باشـد    می) 7(تفاله سیب داراي مقادیر قابل توجهی الیاف خام و پکتین 
افـزودن  . اي ندارند  که قابلیت استفاده چندانی براي حیوانات تک معده

تغییـر   ها با ماهیت خاصی که این افزودنی در پروبیوتیک به جیره مرغ
، )1(جمعیت میکروبی و محیط فیزیکوشیمیایی دسـتگاه گـوارش دارد   

موجب تجزیه بیشتر تفاله سیب و استفاده از محتویات مواد مغـذي آن  
و در نتیجه بهبود عملکرد را در مقایسه با جیره بدون تفاله مهیا نمـوده  

مبنـی بـر اثـرات مثبـت     ) 14و  12، 11، 9(هـاي    که با گـزارش . است
ها در بهبود استفاده از تفاله سیب در طیور مطابقـت    ده از افزودنیاستفا
  . دارد

مرغ  اثرات استفاده از تفاله سیب و پروبیوتیک بر صفات کیفی تخم

  .خالصه شده است 3در جدول 
داري بـر   استفاده از تفاله سـیب، پروبیوتیـک داراي اثـرات معنـی    

اسـتفاده   ).P>05/0(گذار بـود   هاي تخم مرغ در مرغ صفات کیفی تخم
از تفاله سیب موجب بهبود شاخص رنگ زرده، وزن سـفیده، ضـخامت   

استفاده از پروبیوتیک به غیر از واحد هاو که آن . پوسته و واحد هاو شد
داري افزایش داد، اثرات مثبتی بر سایر صفات کیفی   را به صورت معنی

مـراه  در بررسـی اسـتفاده از تفالـه سـیب بـه ه     . هـا نداشـت   مرغ  تخم
پروبیوتیک مشخص شـد تمـامی صـفات مـورد مطالعـه بـه صـورت        

به طوري که بیشـترین   ).P>05/0(داري تحت تأثیر قرار گرفتند   معنی
وزن سفیده و واحد هاو با استفاده از تفاله سـیب و پروبیوتیـک بدسـت    

  .  آمد
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  هفتگی 76تا  65گذار در سن  ي تخمها مرغ در مرغ  اثرات تفاله سیب و پروبیوتیک بر صفات کیفی تخم - 3جدول 

Table 3- The effects of apple pulp and probiotic on egg traits of laying hens in 65 -76 weeks  

   تیمارهاي آزمایشی
Treatments  

  

 مرغ  صفات کیفی تخم
egg traits  

  )راش( شاخص زرده
Yolk  
index 

 (Rash) 

  )گرم(  وزن زرده
Yolk 

weight 
(g)  

  )گرم( وزن سفیده
Albumin 
weight 

(g)  

  )گرم( وزن پوسته
Eggshell 
weight 

(g)  

  )متر میلی( ضخامت پوسته
Eggshell 
thickness 

(mm)  

  واحد هاو
Haugh 
     Unit  

 تفاله سیب
Apple pulp (%)        

0  2.17b 18.11 35.91b 7.39 0.357b  85.22b 
4% 2.83a 18.74 38.88a  7.80 0.349a 98.91a  
SEM 0.122 0.175 0.477 0.068 0.002 2.778 
P value 0.0001 0.7697 0.0111 0.0004 0.0022 0.0002 

  )درصد( پروبیوتیک
Probiotic (%)        

0 2.72 18.30 37.17 7.60 0.353 88.30b 
0.005 2.50 18.62 37.73 7.62 0.356 98.81a 
SEM 0.071 0.101 0.275 0.039 0.001 1.604 
P value 0.135 0.126 0.316 0.845 0.238 0.004 

  )درصد(  پروبیوتیک ×تفاله سیب اثرات تداخلی 
Intraction of Apple pulp * Probiotic (%) 

      

  0 پروبیوتیک × 0تفاله سیب
Apple pulp 0 * Probiotic 0  

  005/0 پروبیوتیک × 0تفاله سیب
2.11b 17.52b 36.17b 7.33b 0.356a 80.22b 

Apple pulp 0 * Probiotic 0.005  
 2.22b 18.70a 35.64b 7.45b 0.357a 90.22a  0 پروبیوتیک × 4تفاله سیب 

Apple pulp 4 * Probiotic 0  
 2.94a 19.06a 37.74a 7.91a 0.344b 95.22a  005/0پروبیوتیک  × 4تفاله سیب 

Apple pulp 4 * Probiotic 0.005  2.72ab 18.41ab 40.03a 7.68ab 0.354a 101.90a 
SEM 0.122 0.175 0.477 0.068 0.002 2.778 
P value 0.0001 0.0061 0.1077 0.0001 0.0001 0.0073 

  ).P >05/0(باشند دار میباحروف غیر مشابه داراي اختالف معنیستون هاي هر  میانگین1
1Means within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05). 

 
ها در  درصد تفاله سیب در جیره مرغ 4استفاده از  3مطابق جدول 

دار شاخص رنـگ زرده، وزن   مقایسه با گروه شاهد باعث افزایش معنی
افـزایش  . مـرغ و واحـد هـاو شـده اسـت      ضخامت پوسته تخم  سفیده،

تفاله  هاي موجود در  تواند ناشی از انتقال رنگدانه  شاخص رنگ زرده می
افزایش وزن سفیده ناشی . سیب به داخل زرده و افزودن رنگ آن باشد

گزارش شده . باشد  مرغ با استفاده از تفاله سیب می  از افزایش وزن تخم
مرغ عمدتاً مربوط به افـزایش وزن سـفیده     است که افزایش وزن تخم

 پوسته عمدتاً از کربنات کلسیم تشکیل شـده اسـت و  ). 8(باشد   آن می
افزایش ضخامت آن با استفاده از تفاله سیب احتماالً ناشی از افـزایش  
جذب مواد مغذي از جملـه کلسـیم از روده و رسـوب آن در پوسـته و     

الیاف خام موجب کاهش سرعت عبور و تغییر . ترشدن آن باشد  ضخیم
و با فرصت و موقعیـت خـوبی کـه    ) 6(هاي جذبی روده شده  در سلول

آید، مقادیر زیـادي از    از جمله کلسیم پیش می براي جذب مواد مغذي

بهبود . آن جذب و با رسوب در پوسته باعث افزایش وزن آن شده است
باشـد کـه در آن     واحد هاو احتماالً مربوط به بهبود کیفیت سفیده مـی 

مـرغ    به عالوه وزن تخـم . مقدار و ارتفاع سفیده غلیظ بیشتر شده است
از آنجا که با استفاده . باشد  یش واحد هاو مینیز عامل تأثیرگذار در افزا

مـرغ و هـم مقـدار سـفیده غلـیظ        از تفاله سیب در جیره هم وزن تخم
افزایش یافته است، لذا این بهبودي موجب افـزایش واحـد هـاو شـده     

افزایش وزن سفیده با اسـتفاده از تفالـه سـیب مطـابق گـزارش      . است
کـه ایشـان بـا اسـتفاده از      باشد در صـورتی   می) 9(قایمی و همکاران 

داري را در خصـوص شـاخص     سطوح مختلف تفاله سیب اثرات معنـی 
توانـد ناشـی از     علت تفاوت مـی . رنگ زرده و واحد هاو گزارش نکردند

نوع تفاله مورد استفاده، سویه مرغ و ترکیب اقـالم غـذایی موجـود در    
  . ها باشد جیره مرغ

اهد موجب بهبود واحد هاو استفاده از پروبیوتیک نسبت به جیره ش



  1395تابستان  2، شماره 8نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد      346

شده است، در صورتی که با استفاده از پروبیوتیک به همراه تفاله سیب 
در مقایسه با جیره حاوي تفاله سیب، عالوه بـر واحـد هـاو، ضـخامت     

توانـد ناشـی از     پوسته نیز افزایش یافته است که این بهبودي نیز مـی 
یر ترکیب جمعیـت  اثرات مثبت پروبیوتیک افزوده شده به جیره در تغی

محیط دسـتگاه گـوارش، کـاهش اثـر      pHمیکروبی دستگاه گوارس، 
هاي آزمایشی و در نتیجه افزایش هضم  بازدارنده هاي موجود در جیره

مـرغ باشـد کـه مطـابق       و جذب مواد مغذي و بهبود صفات کیفی تخم
  ). 10(باشد   گزارشات قبلی می

ــر آنــزیم  اثــرات اســتفاده از تفالــه ســیب، مــولتی و پروبیوتیــک ب
  .آورده شده است 4هاي بیوشیمیایی خون در جدول  فراسنجه

ــی   ــه صــورت معن ــک ب ــیب و پروبیوتی ــه س داري  اســتفاده از تفال
 4اسـتفاده از   ).P>05/0(هاي بیوشیمیایی خون را تغییـر داد   فراسنجه

گلیسـرید، کلسـترول،     درصد تفاله سیب موجب کـاهش سـطوح تـري   
استفاده از پروبیوتیک . ها شد خون مرغ  HDLآلبومین و افزایش سطح

هاي بیوشیمیایی خون  داري بر فراسنجه  به صورت مستقل اثرات معنی
، لیکن در بررسی استفاده از پروبیوتیـک بـه   )P <05/0(ها نداشت  مرغ

همراه تفاله سیب مشخص شد که استفاده توام این دو باعـث کـاهش   
لی کلسترول را افزایش داد گلیسرید و آلبومین خون شد و سطوح   تري

)05/0> P .(  

  
  هفتگی 76تا  65گذار در سن  هاي تخم هاي بیوشیمیایی خون مرغ اثرات تفاله سیب و پروبیوتیک بر فراسنجه - 4جدول 

Table 4- The effects of apple pulp and probiotic on blood biochemical parameters of laying hens in 65-76 weeks  

   یمارهاي آزمایشیت
Treatments  

  

 هاي بیوشیمیایی خون فراسنجه
Blood biochemical parameters  

گلیسرید   تري
  گرم در   میلی(

 )لیتر  دسی
Triglycerid  

(mg.dl) 
  

گرم   میلی(کلسترول 
  )لیتر  در دسی

 Cholestrol 
(mg.dl) 

  

  آلبومین
  )لیتر  گرم در دسی  (

 Albumin 
 (g.dl) 

  

گرم   ( ین کلپروتئ
     )لیتر  در دسی

Totall protein 
(g.dl) 

   

 اسید اوریک کل
     )لیتر  گرم در دسی  (

 Uric acid 
(g.dl)  

  

  هاي با چگالی باال چربی
  )لیتر  گرم در دسی  میلی(

HDL 
(mg.dl) 

  

  )درصد( تفاله سیب
Apple pulp (%)        

0  1140.84a 185.54a 2.84a 6.82 4.83 7.79b 
4% 1042.01b 123.15b 2.93b 6.22 4.08 10.29a 
SEM 116.806 16.361 0.506 0.658 0.885 1.2114 
P value 0.0026 0.0045 0.0048 0.9453 0.7308 0.0266 

  )درصد( پروبیوتیک
Probiotic (%)        

0 1221.45 138.42 3.52 6.64 4.22 9.78 
0.005 1068.60 133.60 4.20 6.57 4.99 9.35 
SEM 68.593 10.601 0.292 0.380 0.511 0.997 
P value 0.2798 0.8228 0.2592 0.9218 0.4627 0.8330 

  )درصد(  پروبیوتیک ×تفاله سیب اثرات تداخلی 
Intraction of Apple pulp * Probiotic (%) 

  0  پروبیوتیک × 0تفاله سیب
Apple pulp 0 * Probiotic 0  

  005/0 یکپروبیوت × 0تفاله سیب
943.35b 106.89ab 4.58ab 6.86 5.23 12.75 

Apple pulp 0 * Probiotic 0.005  
 961.08ab 91.78b 6.99a 6.71 4.59 8.48  0 پروبیوتیک × 4تفاله سیب 

Apple pulp 4 * Probiotic 0  
 1237.58a 133.49a 3.02b 6.96 3.31 8.80  005/0پروبیوتیک  × 4تفاله سیب 

Apple pulp 4 * Probiotic 0.005  846.45c 112.80a 2.84b 5.48 4.85 11.79 
SEM 118.806 8.361 0.507 0.658 0.885 1.728 
P value 0.4642 0.6850 0.1403 0.3237 0.6292 0.3501 

  ).P >05/0(باشند دار میباحروف غیر مشابه داراي اختالف معنیستون هاي هر  میانگین1
1Means within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05) 

 
الیاف خام و پکتین موجود در تفاله سیب از علـل عمـده کـاهش     

خـون ذکـر    HDLگلیسرید و کلسترول و افـزایش    سطوح سرمی تري
که در آن الیاف خام با افزایش سرعت عبور مواد مغذي ) 7(شده است 

گردند مقـدار قابـل تـوجهی از چربـی       و افزایش دفع صفرا، موجب می
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جیره صرف بازتولید صفرا در کبد شده و در نتیجه مقـدار سـرمی آنهـا    
کاهش یابد که افزایش تولید و در نتیجـه انتقـال قسـمت بیشـتري از     

تواند از جمله علل کاهش سطوح   مرغ نیز می  مواد مغذي به داخل تخم
باشـد کـه کـاهش      می آلبومین پروتئین اصلی سفیده. سرمی آنها باشد

سطح آن در سرم احتماالً مربوط به انتقال قسمت بیشتر آن به داخـل  
بـر اسـاس گـزارش قـایمی و     . مرغ و الحاق آن بـه سـفیده باشـد     تخم

هـاي   درصـد تفالـه سـیب در جیـره مـرغ      5اسـتفاده از  ) 9(همکـاران  
گذار بومی هر چند از لحاظ عددي موجب کاهش غلظـت سـرمی    تخم
ها شده اسـت، لـیکن ایـن اثـرات      ید و کلسترول خون مرغگلیسر  تري
هـاي   تواند مربوط به ترکیب جیره  علت تفاوت می. دار نشده است  معنی

استفاده از . ها باشد غذایی، نوع آنزیم مورد استفاده و وضعیت تولید مرغ

دار   هـا تـأثیر معنـی    هاي بیوشیمیایی خون مرغ پروبیوتیک بر فراسنجه
در صورتی که بـر  ). 16(باشد   مطابق گزارش قبلی می نداشته است که

اسـتفاده از جیـره حـاوي    ) 12(اساس گـزارش کـاالواتی و همکـاران    
علت . هاي گوشتی شد  پروبیوتیک موجب کاهش کلسترول خون جوجه

عدم تفاوت احتماالً ناشی از سـطح و نـوع پروبیوتیـک و سـایر اقـالم      
  .ها باشد  غذایی مورد استفاده در جیره

درصد تفاله  4به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از 
درصد پروبیوتیک پروتکسین می تواند عملکرد  005/0سیب به همراه 

هـاي خـونی را بهبـود      و صفات کیفی تخم مرغ را افزایش و فراسنجه
  .دهد
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Introduction Apple is one of the most important fruits that is produced in the large amount in Iran. It is a 
good source of vitamins and minerals and active fiber. Most of the apples that product in Iran are use in food 
industry for producing different kinds of apple juices. After Juicing, more than 20% of apple, remain as waste. 
The remained matter contain considerable amount of vitamins and minerals that usually found in fresh apple, 
moreover it is rich source of pectin and crude fiber. Generally this byproduct discharge to environment and cause 
some serious environmental problems. It is thought that use of apple pulp as a part of apple waste in laying hens 
diets not only prevent some environmental problems, but also can improve their performance, egg quality traits, 
and blood biochemical parameters and reduce the production cost. The current study has been designed to 
investigate these traits.     

Materials and Methods This experiment was carried out on 192 Hi-line (W36) laying hens in a completely 
randomized design as (2*2) factorial arrangement with two levels of apple pulp (0 and 4%) and two levels of 
probiotic (protexin) (0 and 0.005%) in 4 treatments, 4 replicates and 12 birds per replicate for 12 weeks (65-76 
weeks).  

Results and Discussion Using apple pulp and probiotic in diets improved the egg production performance, 
egg quality traits and blood parameters of laying hens (P<0.05). Using 4% apple pulp in diets improved the 
amount of egg weight, egg production, egg mass, feed conversion ratio, yolk color index, albumin weight, 
eggshell thickness and Haugh unit, whereas decreased the blood level of albumin. Apple pulp did not have 
significant effects on the amount of feed intake (P>0.05). Probiotic improved egg weight, egg production 
percentage, egg mass, feed conversion ratio and Haugh unit. In interaction effects, using apple pulp and probiotic 
improved the performance and egg quality traits of laying hens. The highest egg weight, egg production, egg 
mass and the best feed conversion were obtained with diet containing 4% apple pulp and 0.005% probiotic. Also 
the highest amount of albumin, eggshell thickness and Haugh unit were observed with 4% apple pulp and 0.05% 
probiotic. Apple pulp decreased the blood levels of triglyceride, cholesterol and albumin and increased HDL 
(P>0.05). In interaction effect, using apple pulp with probiotic reduced the amount of triglyceride and albumin 
meanwhile the amount of blood cholesterol increased (P>0.05). Apple pulp contains considerable amount of 
essentials nutrients such as vitamins and minerals and secondary substances like antioxidants, crude fiber and 
pectin. Use of apple pulp in hens diets improved the digestive tract health and highly amount of these 
compositions transfer to birds body and improve their performance, egg quality and blood parameters. The high 
amount of dietary fiber in apple pulp may be the main reason of blood parameters improving. The fibrous diets 
not only caused the secretion of bile increase but also increased the amount of cholesterol excretion compared to 
normal condition. Probiotic created a good environment in digestive tract by decreasing the population of 
harmful microorganisms, increasing the number of gram positive microorganisms and reduced pH of digesta in 
gut which can have positive effects on performance of laying hens. In diets containing probiotic, only productive 
parameters improved, whereas egg quality and blood biochemical parameters were not affected, meanwhile 
incorporated probiotic in apple pulp treatments, effectively improved egg quality traits and blood biochemical 
parameters more than performance. Apple pulp contain some composition that their digestion have some 
difficulties for laying hens, so, incorporation of probiotics such as protexin in diets those containing highly 
amount of undesirable composition such as fiber and pectin, can have good effects on egg production, egg traits 
and can improve blood biochemical parameters and be useful for efficient use of apple pulp by hens 

Conclusion It can be resulted that using 4% of apple pulp in laying hens not only had no adverse effects on 
performance, egg quality traits and blood biochemical parameters, but also could effectively improve most of 
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them, in contrary with more fibrous feeds that increased the amount of feed intake in bird, using 4% apple pulp 
did not have significant effects on the amount of daily feed intake in laying hens. Using 0.005% of probiotic can 
improve the performance, egg traits and blood parameters in laying hens.  

 
Keywords: Apple pulp, Blood metabolites, Egg quality traits, Laying hens, Performance. 
 


