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  مجله تحقیقات دام و طیور

  1391سال  سومجلد اول شماره 

 
 راهنماي تهیه و شرایط پذیرش مقاله

  
  

  چاپ مجلهاز هدف 
است  پژوهشی -مجله اي علمی» مجله تحقیقات دام و طیور«

توسط  ،شماره در سال چهارتعداد به  وصورت فصلنامه  که به
نتایج  ،تخصصی ياین مجله. شوددانشگاه بیرجند منتشر می

 دام و طیورزمینه در  اربرديتحقیقات کو  هاي بنیاديپژوهش
  .استفارسی  ،مجلهزبان اصلی . می نمایدرا چاپ 

  پذیرش مقالهکلی شرایط 
 .باشد) گان(مستند به نتایج تحقیق نویسنده  ،مقاله .1
  .شده باشدنمنتشر دیگري در مجله  قبالً ،ارسالی همقال .2
 درجدارد، ترتیب نویسنده که بیش از یک  ه ايدر مورد مقال .3

 .استبه عهده خود ایشان  ،نویسندگاناسامی در مقاله و حقوق 
 مقاله به عهدهمندرج در هر صحت مطالب مسئولیت  .4

یا ویرایش و  ،قبول ،در ردت تحریریه ئهی. است) گان( نویسنده
 .زاد استادبی مقاله، آ

  هارسال مقالنحوه 
توانند می ،ي مجلهابر اساس راهنم هلفین پس از تهیه مقالؤم

ایجاد شده در ( doc.* فایل الکترونیکی در قالباز طریق  را آن
 نشانیبراي سردبیر به ) باالتریا  2003 نسخه     Wordافزارنرم 

  :الکترونیک پست

JLR_Editor@yahoo.com  

  .ارسال فرمایند

  هتهیه مقال شیوه
 15متن مقاله، بر روي کاغذ سفید و بدون آرم، حداکثر در 

 12نازنین با قلم بی ) A4(سانتیمتر  21 ×29صفحه با ابعاد 
 3باال، متر از سانتی 5/3صله فاصورت دوستونی، با   معمولی به

هاي راست و چپ  متر از لبهسانتی 2، کاغذپایین متر از انتیس
-سانتی 1متر، فاصله دو ستون سانتی 8عرض هر ستون (کاغذ 

تایپ  A4و با فاصله سطرهاي سینگل در اندازه کاغذ ) متر
  . شود 

 به اندازة هاي دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگیپاراگراف
از شروع سطر و بدون فاصله پس یا پیش از متر میلی 5

  . اما بخش جدید با یک سطر فاصله آغاز گردد. پاراگراف است

؛ و غیره، به خاطر داشته : . موقع استفاده از عالیمی نظیر ، 
باشید که کلیۀ این عالیم بدون فاصله از حرف قبلی و با یک 

  .شوند فاصله از حرف بعدي نوشته 
 Times Newاز قلم  ،دي که زبان انگلیسی نیاز استدر موار

Roman   صفحات مقاله، از  يهمه .استفاده شود 11 سایزو
داراي قطع یکسان  ،جمله صفحات داراي شکل، جدول یا تصویر

   .بوده و داراي شماره صفحه باشند
) 12سایز (داخلی متن  اوینعنو ) 14سایز (عنوان اصلی مقاله 

انگلیسی در متن خودداري  هايهکلموشتن از ن .دنباشپررنگ 
نوشته شده  ،کلمهفارسی الزم است گردد و در این خصوص 

ها با حرف زیرنویس. شودزیرنویس  ،معادل انگلیسی آنسپس 
  .شودبزرگ شروع 

نسخه اصالح شده نهایی به الزم است پس از پذیرش مقاله، 
به ) فزارهمان نرم ا( doc.* فایل صورت الکترونیکی و در قالب

  .گردددفتر مجله ارسال 
  :باید مطابق با اصول زیر تهیه شودارسالی مقاله 

 نویسندهعنوان مقاله به همراه مشخصات  :مشخصات برگ
علمی، محل خدمت و  مرتبهشامل نام و نام خانوادگی، ) گان(

صفحه ( بر روي یک صفحه جداگانه ،محل اجراي آزمایش
. نوشته شود و انگلیسی ارسیبه زبان فو ، بدون شماره )عنوان

، دورنگار و آدرس پستی به همراه )ثابت و همراه( شماره تلفن
پاسخگو که مسئولیت پیگیري مقاله  نویسندهپست الکترونیک 

همچنین  .مذکور آورده شوددر صفحه  خواهد داشترا به عهده 
رسیده نیز  )گان(ه به امضاي نویسند ،صفحه مزبوراست ضروري 

  .باشد

صفحه عنوان، در درج در عنوان مقاله عالوه بر  :مقالهعنوان 
. ذکر شود )گان( نویسندهنیز بدون ذکر نام  باالي صفحه اول

  .کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد 20حداکثر در 

در یک پاراگراف نوشته چکیده فارسی ي همه: چکیده فارسی
بیان  ،چکیده در عین اختصار .باشدنکلمه  250از بیش شود و 
و برجسته ، ها، مواد و روشهدفمحتوي مقاله اعم از کننده 

ترین نتایج به دست آمده بدون استفاده از عالئم اختصاري، 
  .شکل یا جدول باشد



هاي مهم فارسی مقاله در ابتدا و پس از واژه :کلیدي هايواژه
  .کلمه و به ترتیب اهمیت آورده شوند 5چکیده، حداکثر در 

یرنده تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام در برگ :مقدمه
به مرتبط با تحقیق  ییان مختصري از سابقه پژوهشتحقیق، ب

  .باشداهداف مورد نظر ذکر همراه 

اطالعات کافی در مورد محل و  ،در این بخش: هامواد و روش
گیري، روش هاي مورد استفاده در اندازه ،زمایشآنحوه اجراي 

مورد با ذکر منابع همراه ها یل دادهجمع آوري و پردازش و تحل
 استفاده شدهآماري طرح  ، روش و یامدل .ارائه شوداستفاده، 

ها خودداري و از شرح کامل روش. مشخص باشد ،در تحقیق
  .ارجاع داده شود ،فقط به منابع

ه بیافته هاي تحقیق  از مقاله، در این قسمت: و بحث نتایج 
برداشت مطلوب خواننده از شوند که به درك و مینحوي بیان 

از  .گرددمنتهی  هاها و جدولهاي ارائه شده در متن، شکلداده
کلماتی مانند نمودار، نقشه، تصویر و نظایر آن  بکار بردن

کلیه داده ها تنها . استفاده شود» شکل«خودداري و تنها از واژه 
براي غنا بخشیدن  .گردنده یارا) شکل یا جدول(به یک صورت 

از . استفاده گردد محققان دیگراز یافته هاي پژوهشی  ،ثبه بح
  . ها خودداري شودو شکلها شرح جزئیات جدول

  

یا ، سازمان و می توان از افراددر صورت نیاز،  :سپاسگزاري
انجام تحقیق مساعدت نموده و یا  و که در راهنماییمؤسساتی 

 ،نقش مؤثر داشته اند ،در تأمین بودجه، امکانات و لوازم کار
  .نمودتشکر و قدردانی 

ذکر منابع در متن مقاله در صورت وجود یک یا دو  :منابع
، نگارنده: براي مثال(به طور کامل و با ذکر سال باشد  ،نویسنده

در صورت وجود چندین . )2009، نگارندهو  نگارنده؛ 1387
 سال(ران گارنده و همکانباید به صورت  ،نگارنده، ارجاع به منبع

شامل دو بخش منابع فارسی در  ،فهرست منابع. باشد) چاپ
که به ترتیب حروف الفبا  استآن ابتدا و منابع خارجی در ادامه 

آشنایی منظور ه بهایی مثالدر این خصوص، . شوندمیتنظیم 
  .تساگردیده ارائه  مقاله،در با نحوه درج منابع 

که در یک  گلیسیانمقاله به زبان چکیده  :چکیده انگلیسی
فارسی ي محتواي چکیده ترجمه ،پاراگراف تهیه شده است

  .شودآورده نیز واژه هاي کلیدي  ،و در انتهاي آن باشد

ي درج شده در مقاله، و شکل ها هاجدول :هاو شکل جداول
تکرار اطالعات ارائه شده به صورت  اًثانی بودهجامع و گویا  اوالً

پائین به ترتیب در باال و شکل  وعنوان جدول . در متن نباشد
اشتباه . است آنه شده در ینتایج ارامبین و  شودمیآن آورده 

و ارائه شوند  دار آماريسطح معنی و )SEM(معیار میانگین 
-جدول. مشخص گرددحروف انگلیسی با  ،دارهاي معنیاختالف

صورت   عنوان شکل به.  .ساده و بدون خط عمودي باشندها 
، و عنوان جدول 11 نازنینبیقلم پایین شکل با  چین دروسط

اعداد و متون . شود تایپ می 11 نازنینبیقلم در باالي آن با 
نوشته  10نازنین بیبا قلم و  زبان فارسیها باید به داخل جدول

  .ها از راست به چپ باشدو ترتیب قرارگرفتن ستونشوند 

باري که در اولین  براينام علمی موجودات  :هاي علمینام
به شوند در پرانتز بعد از نام هاي متداول آنان می متن ظاهر

  .شود آورده ایتالیک صورت

) SI(بر مبناي مقیاس متریک  ،ي پژوهشهاکلیه داده :واحدها
  .ارائه گردند

یا مدل آماري در متن  ریاضیفرمول در صورت ارائه  :هافرمول
با به دقت و عریف تاً دقیق ،آن ياجزاي همهالزم است ، مقاله

تایپ  Wordبرنامه ) equation editor(ویرایشگر معادله 
جلوي آنها، در درون پرانتز ها گذاري فرمولشماره . شوند

  .ضروري است

  :نحوه تنظیم فهرست منابع
معمولی و با فاصله سطرهاي  11مراجع فارسی با قلم بی نازنین 

  .شوند میتایپ  10سینگل و منابع انگلیسی با قلم تایمز 
  

  :مجالت علمی) الف

 ،.ر عصفوري،و  .ا، نجاتی جوارمی، .ر ،واعظ ترشیزي، .ع .م، اسیعب -
برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل . 1383

مجله . تابعیت تصادفی در گوسفندان نژاد بلوچی ایستگاه عباس آباد
 .75-80 فحاتص ،65 مارهش. پژوهش و سازندگی

- Ghafouri-Kesbi, F. and Eskandarinasab, M.P., 2008. 
An evaluation of maternal influences on growth traits: 
the Zandi sheep breed of Iran as an example. Journal of 
Animal and Feed Sciences. 17: 519–529. 

 
  :کتاب) ب

چاپ اول، انتشارات ). ترجمه( ژنتیک اصالح دام. 1373 ،.امانلو، ح -
 . زنجاندانشگاه 

- Pond, W., Church, D., Pond, K.R. and Schoknecht, 
P.A., 2005. Basic Animal Nutrition and Feeding. John 
Wiley and Sons Inc., USA.  



- Yan, T., Agnew, R.E., Mayne, C.S. and Patterson, 
D.C., 2006. Prediction of body weight and composition 
from body dimension measurements in lactating cows. 
In: Kebreab, E., Dijekstra, J., Bannink, A., Gerrits, 
W.J.J. and France, J. (Eds.), Nutrient Digestion and 
Utilization in Farm Animals, Modelling Approaches. 
CABI Publishing, Cromwell Press, UK, pp. 114–120. 

  
  :همایش) ج
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 . 934-937صفحات . دانشگاه زنجان
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  استفاده از شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با تعیین ترکیب
 هاي برون تنیروش

  
  2و فاطمه گنجی 1، محمدحسن فتحی3عباسعلی ناصریان ،2محمدرضا تهرانی، 1*مسلم باشتنی

  
  دانشگاه بیرجند دانشیار - 1

  دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند - 2
  مشهداستاد دانشگاه فردوسی  - 3

  

  چکیده
 رأس از دو هـاي نـایلونی   روش تولیـد گـاز و کیسـه    تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب بـا اسـتفاده از  به منظور 

هاي شامل کنسانتره و علوفـه دو بـار در روز تغذیـه     در حد نگهداري با جیرهها  گوساله. اي استفاده شد شکمبهگوساله داراي فیستوالي 
سـاعت بعـد از انکوباسـیون     96و  72، 48، 36، 24، 16، 8، 4، 2در ساعات  تخمیر از ناشی تولیدي گاز میزان و ثبت قرائت عمل .شدند

مقـادیر مـاده خشـک    . هاي یـاد شـده صـورت گرفـت     هاي خوراك نیز در زمان هاي نایلونی حاوي نمونه انکوباسیون کیسه .انجام گرفت
)DM(ماده آلی ،)OM( خاکستر ،)ASH(وتئین خام، پر)CP( چربی خام ،)EE (هاي آزمـایش   و الیاف نامحلول در شوینده خنثی نمونه

 و 31/0بـراي مـاده خشـک     bو   aضرایب. درصد بود 6/3 کلسیم آن باال و. درصد بدست آمد 32و  5، 1/15، 9، 91، 45به ترتیب برابر 
آزمون تولید گاز نشان داد . بوددرصد  7/2درخت عناب حدود  مقدار تانن کل در برگ. برآورد گردید 34/0 و NDF 18/0 براي و 35/0

   .درصد بود 64/49که هضم بخش محلول و نامحلول ولی قابل هضم برابر 
  

   هاي نایلونی ، کیسهتولید گاز، ترکیب شیمیاییبرگ عناب، : کلیدي کلمات
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  مقدمه
دامپروري بوده مین علوفه یکی از نیازهاي اساسی صنعت أت     

استفاده از منابع خوراکی با کمترین هزینه و کـارایی   نابراینو ب

از جملـه ایـن منـابع،    . هاي تحقیقاتی کشور است زیاد از اولویت

در مـزارع و   بطور عمـده محصوالت فرعی کشاورزي هستند که 

هـا یـا    باغات در منـاطق روسـتایی در هنگـام هـرس سرشـاخه     

 ،داريحمـل و نقـل، نگهـ    محصول و همچنین در طـی  برداشت

 .)1379تیمـورنژاد،  ( .آیـد  بعد از مصرف میوه بدست میتبدیل 

شاخ و برگ درختان که هر ساله به مقدار قابـل  اي  ارزش تغذیه

بـراي اکثـر    شـود،  توجهی درمناطق روستایی کشور تولیـد مـی  

عـالوه بـر   . محققان و دامداران منطقه چندان مشـخص نیسـت  

اي همچـون   ثانویـه هـاي   حـاوي متابولیـت   بطور عمدهاین، آنها 

اي هسـتند   ترکیبات فنولی و تانن به عنوان ترکیبات ضـدتغذیه 

برخــی مطالعـات انجــام شـده بــر روي ایــن   ). 1987مورتـون ، (

محصوالت نشان داده است که اکثر این محصوالت داراي ارزش 

توانند یک جایگزین قابل قبـول در   غذایی باالیی هستند که می

ا تحقیـق بـر روي ارزش غـذایی بـرگ     ب مثالً. ها باشند جیره دام

درخت توت سـفید در تغذیـه گوسـفندان بـا اسـتفاده از روش      

آزمایشگاهی مشخص شد، مقدار پـروتئین بـرگ درخـت تـوت     

درصد بر اساس ماده خشـک اسـت، لـذا منبـع      25تا  18سفید 

میزان تجزیـه پـذیري   . مین پروتئین جیره استأمناسبی براي ت

درصد بر اساس ماده خشک است  85تا  75ماده خشک آن نیز 

یکی دیگر از درختانی که برگ آن ). 2009، کندلیز و همکاران(

. تواند در تغذیه دام استفاده گردد برگ درخت عنـاب اسـت   می

بـومی منـاطق گرمسـیر    و بسیار مقاوم بـه خشـکی   این درخت 

استان خراسان جنوبی از نظر سطح زیـر   ).1371زرگري، ( است

بطوري کـه  . مقام اول را در کشور داراستکشت و تولید عناب، 

درصد محصول عناب کشور با سطح زیر کشت یـک هـزار و    98

 خراسـان جنـوبی  هـاي اسـتان    دویست هکتـار مربـوط بـه بـاغ    

  .باشد می

 درخـت  تـازه  يهـا  بـرگ کـه   کرد گزارش )1987(مورتون      

 نیـ ا ،هـا  بـرگ  کـردن  خشـک  با که است نیساپون يحاو عناب

و بـرگ آن حـاوي    ن عنابیهمچن .رود یم نیب زا کنندهممانعت

 را آن هضـم  قابلیتتواند  باند شده و می نیپروتئ با که تانن بوده

میزان ) 1987(مورتون  .)1993 ،همکاران و بلومل( دهد کاهش

میـزان   درصـد،  9/12-9/16پروتئین خام برگ درخت عنـاب را  

NDF  ر میـزان خاکسـتر را د   درصد، 5/13-1/17را در محدوده

درصد و مقدار کلسیم و فسـفر موجـود در    7/11تا  2/10حدود 

 17/0-33/0و  42/1-74/3به ترتیب برابـر  را این محصول فرعی

ضـریب هضـمی مـاده    . درصد بر اساس ماده خشک گزارش کرد

خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربـی خـام، فیبـر خـام و کـل      

درصـد   57و  35، 28، 40، 54، 44هـا بـه ترتیـب     کربوهیدرات

 . )1969، ناچ و همکاران(ه است گزارش شد

با توجه به محدودیت منابع خـوراك دام و بـه ویـژه علوفـه          

مرغوب در کشور از یک طرف و نیاز روز افـزون جمعیـت دامـی    

کشور به منابع خـوراکی از طـرف دیگـر، شناسـایی محصـوالت      

فرعی و تعیین ارزش غذایی آنهـا و نیـز دسـتیابی بـه الگوهـاي      

ناسب عمـل آوري و اسـتفاده بهینـه از کلیـه منـابع و بقایـاي       م

یی به بخشی از نیازهاي غـذایی  محصوالت فرعی جهت پاسخگو

بنابراین هـدف از  . شود هاي کشور امري ضروري محسوب می دام

آزمایش حاضر تعیین ترکیب شـیمیایی و ارزش خـوراکی بـرگ    

  .هاي برون تنی بود درخت عناب با استفاده از روش
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 ها واد و روشم

هـاي اطـراف    برگهـاي ایـن گیـاه در اواخـر تابسـتان از بـاغ           

بـراي تعیـین   . شهرستان بیرجند جمـع آوري و خشـک گردیـد   

از جمله ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام و  ترکیب شیمیایی

اسـتفاده   AOAC)1990( چربی خام از روشهاي توصـیه شـده  

کلسـیم و  . ین شـد با استفاده از روش آنکوم تعیـ  NDF .گردید

و سدیم و پتاسیم ) AOAC,1990( فسفر با روش رنگ سنجی

کیبـات فنلـی بـا    تر. با کمک دستگاه فلم فتو متر تعیین گردید

  . گیري شد اندازه )1992( استفاده از روش ماکار

 آزمایشگاهی شرایط در گاز تولید گیري هانداز

 منافذ رقط با توسط آسیاب خوراکی مواد ابتدا روش این در     

 300 مقـدار . شدند یکنواخت آسیاب بصورت متري میلی 2 الک

 بـه  و تـوزین  دقت با شده خوراکی آسیاب ماده هر از گرم میلی

 .گردیـد  منتقـل  لیتري میلی 50 سرم استریل هاي شیشه داخل

جهـت  . شـد  گرفتـه  نظـر  در تکرار 4 ماده غذایی نمونه هر براي

خـوراك   عـده و از بعـد  سـاعت  2جمـع آوري مـایع شـکمبه    

 گذاري شده در شـکمبه  فیستوال گوساله رأس دو از صبحگاهی،

 نگهداري سطح غذایی در جیره یک با حیوانات این. شد استفاده

 چهار توري پارچه با شده جمع آوري شکمبه مایع. تغذیه شدند

 کـربن،  اکسید دي گاز حاوي فالسک در داخل و شد صاف الیه

 بـه  شـکمبه  مایع انتقال از قبل .شد منتقل به آزمایشگاه سریعاً

 روش بـه  شـده  تهیه بافر با سرم، مایع شکمبه هاي داخل شیشه

قسمت بافر و یـک قسـمت مـایع     2( 1به  2مکدوگال به نسبت 

 ارلن از شکمبه مایع و بافر انتقال مرحله در. مخلوط شد) شکمبه

 به ارلـن  کربن اکسید  دي گاز مداوم جریان سرم، هاي به شیشه

 .گردید داشت، تزریق قرار سانتیگراد درجه 39 هیتر يرو بر که

 لیتـر  میلـی  20مقـدار   آزمایشی تیمارهاي حاوي شیشه هر در

 نمودن هوازي بی از و بعد شد افزوده بافر و شکمبه مایع مخلوط

 هـا  شیشـه  درب کـربن،  دي اکسـید  گـاز  تزریق با شیشه داخل

 به .دش بسته محکم بطور فلزي، و پرس الستیکی درپوش توسط

 عـدد  4 تعداد شکمبه مایع منشاء با گاز تولیدي تصحیح منظور

شـکمبه و   مـایع  داراي مخلـوط  فقط و غذایی بدون ماده شیشه

 گـاز  گیـري  انـدازه  جهـت  هـا  شیشه کل .گرفته شد نظر در بافر

و  دقیقه در دور 120 با شیکر انکوباتور دستگاه به داخل تولیدي

 و ثبـت  قرائـت  عمـل  و دهش منتقل سانتیگراد، درجه 39 دماي

، 4، 2در سـاعات   غـذایی  مواد تخمیر از ناشی تولیدي گاز میزان

ساعت بعد از انکوباسـیون   96و  72، 48، 36، 24، 16، 12، 8، 6

  .انجام گرفت

حجم گاز تولیدي بر اساس وزن نمونه خـوراك در هـر زمـان بـا     

در ایـن  . تصـحیح شـد   ×W100 V= (Vt- Vb)/استفاده از رابطه

  :هرابط

V =لیتر بـه ازاء هـر گـرم    حجم گاز تصحیح شده بر حسب میلی

هاي حـاوي نمونـه   حجم گاز تولیدي در شیشه= Vt، ماده خشک

-ر شیشـه ي دحجم گاز تولیـد = Vb، لیترخوراك بر حسب میلی

وزن نمونـه  =  W،لیتـر هاي فاقد نمونه خوراك بـر حسـب میلـی   

  .گرم ماده خشکخوراك بر حسب میلی

 مکدونالـد ارسکوف و هاي تولید گاز از معادله فهجهت تعیین مؤل

بــراي  P=b(1-e-ct( بــراي ایــن منظــور از معادلــه. اســتفاده شــد

تولید گاز در زمان  Pهاي تولید گاز استفاده شد، که تطبیق داده

t  وb  و  گاز تولیدي از بخش قابل تخمیـرc     نـرخ تولیـد گـاز وt 

، و درصـد مـاده   (ME)انرژي قابل متابولیسم . زمان تخمیر است

) 1979(آلی قابل هضم با استفاده از معادالت منکی و همکـاران  

   :محاسبه گردید

ME (MJ/Kg DM) = 06/1  + 157/0  GP + 084/0  CP + 

22/0  CF – 081/0  CA (n = 200, r2 = 94/0 ) 

DOMD (% DM) = 88/14 + 889/0  GP + 45/0  CP + 

0651/0  CA (n=200, r2 = 92/0 ) 

میلـی گـرم    300میلی لیتر در (تولید گاز  GPبط که در این روا

، CP درصد ماده آلی قابـل هضـم و  : DOMD ؛)در ماده خشک

CF  وCA       بـه ترتیـب پـروتئین خــام، چربـی خـام و خاکســتر

  . باشند می) ماده خشک درصد(



     1391 پائیز، 3، شماره 1مجله تحقیقات دام و طیور، جلد               و همکاران باشتنی  4   

  

  هاي نایلونی  برآورد تجزیه پذیري به روش کیسه
گوسـاله  رأس  از دو هاي نـایلونی  جهت انجام آزمایش کیسه     

مـورد   هـاي  گوسـاله . اي اسـتفاده شـد   داراي فیستوالي شـکمبه 

هـاي شـامل    داري بـا جیـره   استفاده در این آزمایش در حد نگـه 

گرم از هر  5مقدار . کنسانتره و علوفه دو بار در روز تغذیه شدند

هاي نایلونی از جنس الیاف پلی اسـتر  ماده خوراکی داخل کیسه

ــاد   ــه ابع ــانتی 10×  16مصــنوعی ب ــذ  س ــر مناف ــر و قط  50مت

براي تعیین تجزیـه پـذیري در زمـان    . میکرومتر قرار داده شدند

دقیقـه در جریـان آب    15هاي حاوي نمونه به مدت صفر کیسه

، 8، 6، 4، 2، 0ل هـاي انکوباسـیون شـام    زمان. شیر قرار گرفتند

ــود 96و  72، 48، 36، 24، 16، 12 ــراي هــر تیمــار در هــر  . ب ب

هـا  پس از هر ساعت انکوباسیون، کیسه .ار تهیه شدتکر 3ساعت 

تـا زمـانی کـه     با آب سرد شسته شدند،از شکمبه خارج شده و 

هـاي   پس از شستشو، کیسه. شفاف گردید آب خارج شده کامالً

گـراد  سـانتی درجـه   65سـاعت در حـرارت    48نایلونی به مدت 

  . جهت خشک شدن کامل در آون قرار داده شدند

ف و مکدونالد وپذیري با استفاده از مدل ارسکجزیهپارامترهاي ت

)1979 ( )P= a + b (1-e-ct  ــزار ــرم اف  Naway، توســط ن

  .محاسبه گردید

  tدرصد تجزیه پذیري در زمان  Pدر این رابطه 

a  :بخش سریع تجزیه   

b  : تجزیهبخش کند  

 c  :پذیري بخش نرخ تجزیهb  در زمانt  

  لهثر از طریق معادؤتجزیه پذیري م 
ED = a + (b×c)/(c +k)  

باشـد   نرخ عبـور مـی   kدر این معادله . مورد محاسبه قرار گرفت

  .در نظر گرفته شد 08/0و 06/0 ، 04/0که در این مطالعه 

  مدل آماري
  هاي حاصل از این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با داده

  

مـورد بررسـی قـرار     GLMو رویـه   SASافـزار  استفاده از نـرم 

 . ها با استفاده از مدل آماري ذیل آنالیز شدندداده. تندگرف

Yij=µ +Ti +eij 
Yij  = ،مقدار هر مشاهدهµ  =،میانگین کل Ti  =  اثر تیمـار وeij 

  .باشدخطاي آزمایشی می= 

  

 نتایج و بحث
 ترکیب شیمیایی برگ درخت عناب

نشان داده  1ترکیب شیمیایی برگ درخت عناب در جدول      

در این آزمایش ماده خشک تعیین شده بـراي بـرگ    .شده است

درصد بود که از مقـدار گـزارش شـده توسـط      45درخت عناب 

  ).درصد 9/33(بیشتر بود ) 2005(بونیت و همکاران 

  
  ترکیب شیمیایی برگ درخت عناب  -1جدول

  )درصد ماده خشک(

 برگ درخت عناب )درصد(ترکیب شیمیایی

 45 ماده خشک

 91 ماده آلی

  1/15  ئین خامپروت

NDF  32 

 1/5 چربی خام

 9 خاکستر

 6/3 کلسیم

 09/0 فسفر

 0/1 پتاسیم

 06/0 سدیم

  

میـزان پـروتئین خـام بـرگ درخـت عنـاب را       ) 1987(مورتون 

این مقـدار  . ذکر کرد) بر اساس ماده خشک(درصد  9/16-9/12

درصد بود کـه بـا    14برابر ) 1969( در آزمایش ناچ و همکاران 

  کونگ مانیال و. همخوانی دارد) درصد1/15(این آزمایش مقدار 
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درصد ماده خشـک بـه    1/45را  NDFمیزان ) 2007(پرستون 

دست آوردند که بیشتر از مقدار به دست آمده در این آزمـایش  

مربوط به تنـوع   توان احتماالً این اختالف را می. بود) درصد 32(

  . اقلیمی یا تفاوت در مرحله برداشت دانست

. کنـد  میزان مواد معدنی بسته به شرایط محیطی تغییر مـی      

درصـد بـر اسـاس مـاده      9مقدار خاکستر بـرگ درخـت عنـاب    

میـزان خاکسـتر بـرگ    ) 2005(بونیـت و همکـاران   . خشک بود

درصد گزارش کردند کـه از مقـدار تعیـین     7/6درخت عناب را 

مقـدار خاکسـتر بـرگ عنـاب      .بـود شده در این آزمایش کمتـر  

در محدوده آزمایش ) 1969(گزارش شده توسط ناچ و همکاران 

نیز میزان خاکستر برگ ) 1987( مورتون). درصد10( بودحاضر 

درصد گزارش کرد کـه   7/11تا  2/10درخت عناب را در حدود 

گیـري شـده در    کمی بیشتر از میزان خاکستر برگ عناب اندازه

نشـان داده شـده    1طور کـه در جـدول   همان. این آزمایش است

است مقدار کلسیم و فسفر موجود در ایـن محصـول فرعـی بـه     

که ایـن مقـادیر    بوددرصد ماده خشک  09/0و  6/3ترتیب برابر 

و ناچ و همکـاران  ) 1987(با نتایج به دست آمده توسط مورتون 

ن در آبـاال و پـروتئین    کلسیم آن در حد. مطابقت دارد) 1969(

توان از آن بعنـوان بخشـی از    بنابراین می ،قرار دارد حد متوسط

  .استفاده کردها  علوفه جیره در جیره دام

هاي مربوط به کل ترکیبـات فنلـی، تـانن کـل و تـانن       داده     

بر . نشان داده شده است 2متراکم برگ درخت عناب در جدول 

اساس این نتایج مقدار تانن کل در بـرگ درخـت عنـاب حـدود     

مطابقـت  ) 2011(بود که با نتـایج چمـا و همکـاران     درصد 7/2

، از طرفی مقدار تـانن کـل بـه میـزان قابـل      )درصد 75/2(دارد 

توجهی کمتر از مقدار گزارش شـده توسـط بونیـت و همکـاران     

  ). درصد 7/11(است ) 2005(

  
  )درصد ماده خشک(کل ترکیبات فنلی، تانن کل و متراکم برگ درخت عناب میانگین  -2جدول

  برگ درخت عناب  مورد

  9/3  کل ترکیبات فنلی

  7/2  تانن کل

  84/0  تانن متراکم

  
هـاي   تعیین تجزیه پذیري به روش تولیـد گـاز و کیسـه   

  نایلونی

میزان تولید گاز برگ درخت عناب در شرایط آزمایشـگاهی       

. آورده شده اسـت  1 هاي مختلف انکوباسیون در نمودار در زمان

ــده در   ــد ش ــاز تولی ــیون   24گ ــس از انکوباس ــاعت پ  49/38س

بـا توجـه بـه اینکـه ارزش غـذایی مـواد       . لیتر به دست آمد میلی

خوراکی و محصوالت فرعی همبستگی بسـیار بـاالیی بـا میـزان     

ساعت انکوباسیون دارد، لذا باال بودن تولید گاز  24تولید گاز در 

ی ساعت اولیه دلیل بر باال بودن ارزش غذایی مواد خوراک 24در 

هـاي   فراسـنجه  3 در جـدول . )1988منک و اسـتیگنس،  ( است

تولید گاز، انرژي قابل متابولیسم، قابلیت هضم مـاده آلـی بـرگ    

حجم گاز . درخت عناب در شرایط آزمایشگاهی آورده شده است

حاصل از تخمیر بخش محلول به اضافه بخش نامحلول اما قابـل  

بـه   )c( نکوباسیونو ثابت نرخ تولید گاز در طول ا )a+b(تخمیر 

لیتـر در سـاعت    میلـی  06/0لیتـر و   میلـی  64/49ترتیب معادل 

مگـاژول در کیلـوگرم   (مقدار انرژي قابل متابولیسم  .بدست آمد

و اسیدهاي چـرب  ) درصد(، قابلیت هضم ماده آلی )ماده خشک

 86/0و  48/56، 29/8نیـز بـه ترتیـب     )میلی مول(زنجیر کوتاه 

حاکی از آن اسـت کـه تجزیـه پـذیري      این نتایج .برآورد گردید

). 3 جـدول (برگ درخت عناب در شکمبه در حد خـوبی اسـت   
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بیان نمودند وقتی که از روش تولید ) 1978(منک و استینگاس 

گاز براي تعیـین خصوصـیات هضـمی مـواد خـوراکی اسـتفاده       

ثیر هـیچ  أشود، فرض بر این است که گـاز تولیـدي تحـت تـ     می

یمیایی و خصوصـیات فیزیکـی   عامل دیگـري جـز ترکیبـات شـ    

هـایی کـه    و کربوهیـدرات  NDF ،ADF. گیرد خوراك قرار نمی

شوند، میزان و  هاي شکمبه به آهستگی هضم می توسط میکروب

   .دهند نرخ تولید گاز را کاهش می

نشان دادند که ارتباط کم بـین  ) 2004(کمالک و همکاران      

ممکـن   in situ تولید گاز و ناپدید شدن ماده خشک در شرایط

است به دلیل وجود تـانن در بـرگ درختـان باشـد و همچنـین      

که ارتباط بین تولید گاز و پارامترهاي آن با ناپدید  ندعنوان کرد

یابد، کـه   زمانی افزایش می in situشدن ماده خشک در شرایط 

 )از بین برنـده تـانن  ( هاي حاوي تانن با پلی اتیلن گلیکول برگ

و  NDFنشان دادند کـه  ) 1996(و همکاران خازل. انکوبه شوند

ADF   گـذارد، فقـط لیگنـین     بر پارامترهاي تولید گاز اثـر نمـی

. کنـد  ساعت را محدود مـی  24پتانسیل تولید گاز و تولید گاز در

محتواي لیگنین به طور نـامطلوبی بـر روي مـاده خشـک قابـل      

هاي  ترکیبات ثانویه گیاهان از جمله تانن. گذارد هضم نیز اثر می

سـاعت   24متراکم بر قابلیت هضم ماده خشک و تولید گـاز در  

 ).1996 خـــازل و همکـــاران، (گـــذارد   اثـــر منفـــی مـــی  
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 حجم گاز تولیدي حاصل از برگ درخت عناب در شرایط آزمایشگاهی -1نمودار

  )گرم ماده خشک میلی 200 لیتر به ازاء میلی(

  

  )درصد(قابلیت هضم ماده آلی ،)مگاژول در کیلوگرم ماده خشک( هاي تولید گاز، انرژي قابل متابولیسم نجهفراس -3ول جد

  برگ درخت عناب در شرایط آزمایشگاهی
  قابلیت هضم ماده آلی  انرژي قابل متابولیسم  )c )a+b  مورد

  48/56  29/8  64/49  06/0  میانگین

  
اف نـامحلول در  مقادیر تجزیـه پـذیري مـاده خشـک و الیـ          

هـاي نـایلونی در    گیري شده به روش کیسه ده خنثی اندازهشوین

تجزیـه پـذیري مـاده خشـک و     . نشان داده شده است 4جدول 

بـه   02/0 الیاف نـامحلول در شـوینده خنثـی در سـرعت عبـور     
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باشـد، کـه ایـن     می) برحسب درصد( 42/0و  54/0ترتیب برابر 

و چمـا و همکـاران   ) 2007( هاي کونـگ مـانیال    مقادیر با یافته

که تجزیه پـذیري مـاده خشـک و الیـاف نـامحلول در      ) 2011(

ذکـر کردنـد،    34/53و  2/65شوینده خنثی را به ترتیـب برابـر   

ثیر أهاي تجزیه پذیري اغلب تحـت تـ   فراسنجه .مطابقت نداشت

هایی همچون ترکیب شیمیایی و ساختار دیـواره سـلولی    ویژگی

بخـش  ). 2000 گیـون و همکـاران،  (گیرد  مواد خوراکی قرار می

 .بدست آمـد  31/0سریع تجزیه ماده خشک برگ درخت عناب 

بین تجزیه پذیري ) 1993(بر اساس گزارش هافمن و همکاران 

ثر ماده خشک با الیاف نـامحلول در شـوینده خنثـی ارتبـاط     ؤم

هـا نیـز از طریـق     از طرفی تـانن . داري وجود دارد منفی و معنی

هـا،   با مواد مغذي از قبیل کربوهیدراتکه  هایی ایجاد کمپلکس

توانند بـر تجزیـه    کنند، می ها و دیواره سلولی ایجاد می پروتئین

ثر ماده خشک و الیـاف نـامحلول در شـوینده خنثـی     ؤپذیري م

  .ندباش ثیر گذارأمواد خوراکی ت

  

  
  برگ درخت عنابهاي تجزیه پذیري ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی  فراسنجه -4جدول 

  هاي عبور در سرعت) درصد(ثر ؤتجزیه پذیري م  هاي تجزیه پذیري فراسنجه  مورد
  a b  c  02/0  04/0  06/0  08/0  

  426/0  45/0  48/0  54/0  04/0  35/0  31/0  ماده خشک

  31/0  33/0  36/0  42/0  05/0  34/0  18/0  الیاف نامحلول در شوینده خنثی

  

  گیري نتیجه
 خوب برگ درخت عنـاب  یب شیمیایی نسبتاًبا توجه به ترک     

و قابلیـت هضـم   ) کم وسط کلسیم باال و فیبر نسبتاًتپروتئین م(

هـاي   رسـد بتـوان از آن در تغذیـه دام    بـه نظـر مـی    نآ مطلوب

 يهـا  ان خراسان جنوبی یکی از استانتاس. کوچک استفاده نمود

ایـن   .با کمبود علوفه مواجه استهمیشه است که  خشک کشور

تـوان بـا    مـی لـذا   در مناطق روسـتایی زیـاد وجـود دارد    درخت

هــاي  تحقیقــات بیشــتر زمینــه اســتفاده از آن را در تغذیــه دام 

در فصل زمستان که کمبود علوفه بیشتر اسـت   منطقه مخصوصاً

  .فراهم نمود
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هاي اسپرم گاومیش  اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بر فراسنجه اثر آنتی
  گشایی  یخ -یند انجمادآپس از فر

  
  4یاشرف رجیا ،3یبهشت میرح ،*2کهرام دیحم ،1عصر يدیتجو صادق

  
  رانیا شبستر، شبستر، واحد یاسالم آزاد دانشگاه ارشد یکارشناس يدانشجو. 1

  رانیا کرج، هران،ت دانشگاه استادیار .2
  رانیا شبستر، شبستر، واحد یاسالم آزاد دانشگاهاستادیار  .3

  رانیا تهران، قات،یتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ، نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه .4

  

  دهیچک
 شیگاوم اسپرم يها فراسنجه بر) BHT( تولوئن یدروکسیه تدیلیبوت مختلف يها غلظت یدانیاکس یآنت اثر یبررس هدف با قیتحق نیا

 زرده –تراتیس - سیتر کننده قیرق نوع دو با ،يآور جمع از پس شیگاوم یمن يها نمونه. شد انجام ییگشا خی -انجماد ندیآفر از پس
 در پسس و سرد گراد یسانت درجه 5 تا و قیرق )موالر یلیم3و BHT )0، 5/0،1، 2 مختلف يها غلظت همراه به وکسلیبا و مرغ تخم

 غشاي یکپارچگی ماندن، زنده قابلیت اسپرم، تحرك يها فراسنجه. شدند رهیذخ عیما ازت يحاو تانک در و منجمد ازت بخار معرض
 واکنش و هیپواسموتیک التهابی تست تال،یسوپراو آمیزي رنگ ،يا سهیمقا فاز کروسکوپیم توسط بیترت به آکروزمی و پالسمایی
 قیرق نوع دو هر آمده دست به جینتا اساس بر. گرفت قرار یابیارز مورد ییگشا خی از پس ساعت 6 و صفر يها زمان در پالسما آکروزمی

 غلظت. شد اسپرم انجماد ییتوانا بهبود باعث )P> 05/0(يدار یطورمعن به شاهد گروه به نسبت BHT مختلف سطوح يحاو کننده
 05/0( بهبود نیشتریب کننده قیرق نوع دو هر در ییگشا خی از پس ساعت 6 مول یلیم 1 و ییگشا خی از بعد صفر زمان در مول یلیم2
<P( مول یلیم 3 افزودن وجود نیا با. داشت شده یابیارز يها یژگیو در را BHT موجب شده استفاده يها غلظت ریسا به نسبت 

   .  دیگرد شده یابیارز يها هفراسنج از یبرخ تیفیک کاهش
  

 انجماد از محافظت دان،یاکس یآنت تولوئن، یدروکسیه تدیلیبوت ش،یگاوم یمن: يدیکل کلمات
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  مقدمه
 حیتلق ،یاهل يها دام پرورش یصنعت يها ستمیدرس     

 لیدل به. دارد مثل دیتول کنترل در یمهم نقش یمصنوع
 در گاومیش اسپرماتوزوآي ناچیز باروري و انجماد قابلیت

 گشایییخ -منجمد یمن با مصنوعی تلقیح کاربرد گاو، با سهیمقا
کاکار ( است شده گزارش محدود مقیاس یک در شیگاوم شده

؛ اندرابی و همکاران، 1988موئر و همکاران،  ؛1981و آناند،
. )2005 ؛ کومارسان و همکاران،2003؛ احمد و همکاران،2008

 ایجاد به شیگاوم منی موفق سرمایی فظتامح رو، این از
 کمک یژنتیک ذخیره گهدارين و نر هايگامت بلندمدت ذخیره
 اقتصادي ارزش و گوشت و شیر تولید تواندزمیین و کرد خواهد

  .دهد بهبود را دام نیا
دادن اسپرم در ازت مایع  انجماد و ذخیره اسپرم، شامل قرار

با کاهش و . هاي متابولیکی آن است و در نتیجه توقف واکنش
افزایش ها  یا توقف متابولیسم اسپرم طول عمر باروري آن

ها براي مدت زمان  توان از آن یابد و در نتیجه می می
حفظ انجمادي اسپرم تغییرات . تري استفاده نمود طوالنی

فراساختاري، بیوشیمیایی و عملکردي را در غشاي اسپرم به 
بعد از  رامانی اسپرم  آورد که در نتیجه آن زنده وجود می

  . )2000ت، هل( دهد ثیر قرار میأتحت ت یخ گشایی-انجماد
 غشاي تخریب موجب تواند می که عواملی از یکی

 هاي دیگر فعالیت و حرکت در اختالل پالسمایی،
 تعادل ایجاد. هستند آزاد هاي رادیکال شود، اسپرماتوزوییدها

 واکنش هايگروه هايوردهآفر و آزاد هاي رادیکال تولید بین
 عامل یک ها،اکسیدان آنتی توسط ها آن زدایی سم و اکسیژنی

 از بعد و قبل ها، آن عملکرد و اسپرم سلول بقاي در مهم
 باعث تعادل این خوردن هم  به که باشدمی انجمادي حفاظت
  . )1995آیتکن، ( شودمی اکسیداتیوي استرس
یآنت باتیترک يحاو یمن يپالسما پستانداران، در

 ونیگلوتات کاتاالز، سموتاز،ید دیسوپراکس مانند یدانیاکس
 نیتامیو از جمله آزاد يهاکالیراد يهاکننده پاك و دازیسپراک

E، C، و آمولر ( باشدیم نیآلبوم و نیتائور ن،یپوتائوریه
؛ لویس و همکاران، 2000؛ زینی و همکاران، 1990سیتز،
 دیتول يبرا یمن ،یمصنوع حیتلق کیتکن در شرفتیپ با). 1997

 عمل نیا تکرار و شودیم قیرق انزال کی از دوزها تعداد حداکثر

 شده اسپرم یعیطب یدانیاکسیآنت باتیترک غلظت کاهش باعث
 در اسپرماتوزوآ یوقت. شوندیم ریپذبیآس هااسپرم جهینت در
 طیشرا رندیگیم قرار بیآس معرض در ییسرما محافظت یط
یآنت کمبود گرید طرف از و ابدییم شیافزا ROS دیتول يبرا

 رتریپذبیآس را طیشرا شده قیرق یمن در یعیطب يهادانیاکس
 اضافه اول حالت به یمن طیشرا برگشت يبرا نیبنابرا. دینمایم

 یمن انجماد ندیآفر در هادانیاکسیآنت یعیطب سطوح نمودن
  ).2009ایجاز و همکاران، ( رسدیم نظر به يضرور

 کینتتیس آنالوگ کی ،)BHT( تولوئنیدروکسیه تدیلیبوت
 لیتبد لهیبوس را ونیداسیاتواکس کنشوا و است E نیتامیو

 BHT. کندیم کنترل دهایدروپراکسیه به یپراکس يهاکالیراد
دونوغو و ( نر بوقلمون در یمن عیما حفظ يبرا تیموفق با

 قوچ اسپرم در سرما شوك بیآس حداقل ، )1997دونوغو، 
شعاعی و ضمیري، ( نر گاو ،)1983 واتسون و آندرسون،(

 یوانیح يها گونه گرید و )2008و همکاران، خلیفا ( بز ،)2008
 از هدف نیبنابرا. است شده شیآزما )2004روکا و همکاران، (

 کی عنوان به BHT مختلف يدوزها اثر یبررس حاضر مطالعه
  .بود شیگاوم یمن کنندهقیرق در دانیاکس یآنت

 
  ها روش و مواد

  آن يورآفر و یمن نمونه هیته
 یشگاوم 4از  یواژن مصنوع یک یلهبوس یمن هاينمونه     

اواخر پاییز و اوایل (یدمثل در فصل تول) سال 4تا  2( بالغ
 آوريجمع هیاروم جبل یشگاوم یقاتدر مرکز تحق) زمستان

 ممانعت و کاذب پرش 3 شامل که اولیه تحریک از بعد. شد
 بر که شد داده اجازه نر گاومیش به ،بود گیريجفت از شدید
نمونه آوري،جمع از بعد. دهد انجام پرش ماده گاومیش روي
منتقل شده و در  یشگاهبه آزما یقهدق 1خام در عرض  یمن هاي

 یاز بررس پس. شد ينگهدار یشآزما يبرا ºC37حمام آب 
 یعیطب هاينمونه ،غلظت و مورفولوژي حرکتی، هاي فراسنجه

 یقشده در رق مخلوطهم  با شیحذف اثر دام از آزما جهت
 يآوربعد از جمع قهیدق 10در  C°37در  شدهماده آ هاي کننده

. شد استفاده کننده قیرق نوع دو از قیتحق نیا در. شد قیرق
 مرغ، تخمزرده - سیترکننده  قیرق تریل یلیم100 هیته يبرا

 گرم 25/1 ک،یتریس دیاس گرم 675/1 س،یتر گرم 028/3
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 G، 100،000 نیلیس یپن یالملل نیب واحد 100،000فروکتوز،
آب دوبار  تریل یلیم 50سولفات را در  نیسیاسترپتوما کروگرمیم

 زرده تریل یلیم 20شده حل کرده و بعد از افزودن  ریتقط
 100محلول به حجم  سرولیگل تریل یلیم 7و  مرغ تخم

 اساس بر وکسلیبا يتجار کننده قیرق. شد رسانده تریل یلیم
 ریتقط باردو آب با 4 به 1 نسبت با سازنده، شرکت عمل دستور

گرم  میلی 66/0و  44/0 ،22/0 ،11/0ریمقاد. شد قیرق شده
BHT وزن  مول یلیم 3 و 2، 1 ،5/0 يها غلظت يبرا بیبه ترت

کامل  ریپس از تبخ. حل شدند اتانول تریل یلیم 2شده و در 
 يها لوله يدر انتها BHTنازك  یستالیکر هیال کی ،اتانول

  ).2009ن، ایجاز و همکارا( ماند یباق یشیآزما
 اسپرم قبل از انجماد  يآور عمل مراحل

 يدارا که ییها نمونه ه،یاول یابیارز و يآور جمع از پس     
 10 از کمتر یعیرطبیغ يها اسپرم ودرصد  70 يباال تحرك

 آماده قبالً که ییها کننده قیرق. شدند مخلوط هم با درصد بود
در و شده  ختهیر يتریل یلیم 15 فالکون يها لوله در بودند شده

 يها لوله به اسپرم نمودن اضافه از بعد. شدند داده قرار يمار بن
 کننده قیرق و اسپرم يحاو مخلوط کننده، قیرق يحاو فالکون

 قرار يمار که در بن BHTمختلف  يها غلظت يحاو يها لوله به
 و شده انکوبه ها لوله نیا در قهیدق 5 مدت به و منتقل داشتند،

 200در حدود ( C°37 آب درونفالکون در  يها لوله سپس
به  جیمنتقل شدند تا به تدر خچالیگذاشته و به ) تریل یلیم

  . برسند ºC 5يدما
 و اسپرم مخلوط تعادل، زمان ساعت 4 شدن يسپر از بعد

 يها وتیپا در نگیلیس - نگیلیف دستگاه لهیبوس ها کننده قیرق
 50× 106 يحاو وتیپا هر. شدند پر يتریل یلیم 5/0

 ازت بخار لهیوس به ها وتیمرحله، پا نیبعد از ا. اسپرماتوزوآ بود
 عیاز سطح ازت ما متر یسانت 4 فاصله با قهیدق 8 مدت به عیما

 رهیذخ -ºC 196 عیدر ازت ما یابیمنجمد شده و تا زمان ارز
  .)2009ایجاز و همکاران، ( شدند

   یخ گشاییبعد از  یمن يها فراسنجه یابیرزا
 يمار از هر سطح در بن وتیپا 5 ،یمن يها نمونه یابیارز يبرا

ºC 37  دندیگرد ییگشا خیثانیه،  30به مدت.  
 ییگشا خی از پس اسپرم تحرك

 گذاشته شده گرم قبالً الم کی يرو شده، ذوب اسپرم قطره کی
 هر در اسپرماتوزوآ 200شمارش با. شد پوشانده المل کی با و

. شد نییتع تحرك درصد) 40( کروسکوپیم ریز دیاسال
 گرفته نظر در واحد داده کی عنوان به مشاهده سه نیانگیم

  .شد
  ییپالسما يغشا یکپارچگی

 التهاب تست از استفاده با ییپالسما يغشا یکپارچگی     
محلول  کیبه طور خالصه، ). HOS( شد نییتع کیپواسموتیه
 گرم 735/0 کردن باحل) mOsm/L 190( کیپواسموتیه
فروکتوز  D)-( گرم 351/1 و دراتیهيد تراتیس میسد- يتر

 شیآزما نیا يبرا. آماده شد زهیونیآب مقطر  تریلیلیم 100در 
از  تریکرولیم 50با  کیپواسموتیمحلول ه تریکرولیم 500ابتدا 

 قهیدق 45 يذوب مخلوط شده و برا-هر نمونه اسپرم منجمد
 متیمال با نمونه ون،یانکوباس از بعد. شد انکوبه ºC 37در

 مخلوط از) تریکرولیم 5حدود ( قطره کی سپس. شد مخلوط
 با شد، داده قرار شده گرم قبالً که الم يرو شده يآورعمل
 200. شد یبررس) 40×( کروسکوپیم با و پوشانده المل

 با ياسپرماتوزوآ درصد و شد شمارش دیاسال هر در اسپرماتوزوآ
 کی عنوان هب مشاهده سه نیانگیم. شد نییتع خوردهتاب دم

  ).2009 آدیل و همکاران،( شد گرفته نظر در واحد داده
   آکروزوم یکپارچگی

 50ذوب شده در - از هر نمونه منجمد تریکرولیم 500     
 تراتیس (W/V)%  9/2در % 1 دیفرمالدئ تراتیس تریکرولیم

 ریز اسپرماتوزوآ 200. شد کسیف دراتیهيد میسد- يتر
 هاآن نرمال سر سأر یدگبرآم يبرا) 100( کروسکوپیم

موج آکروزوم آکروزوم، نبود هیشب ییهايناهنجار. شد شمارش
ایجاز و همکاران، ( شودیم شمارش متورم آکروزوم ای و دار

2009.( 

  اسپرم ماندنزنده تیقابل
 يدیاسال کی يرو شدهذوب -منجمد یمن از تریکرولیم 20     
 بیترک تریکرولیم 100 با و شد داده قرار شده گرم قبالً که

 B، 5  %(w/v) نیائوز (w/v)%1 [تالیسوپراو يزیآمرنگ
 ]محلول دراتیهيد تراتیس میسد-يتر%  3در  نیگروزین

 کیشکل،  کینازك و  هیال کی جادیا يسپس برا. مخلوط شد
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 الم يرو شده يآوراز مخلوط عمل) تریکرولیم 5حدود (قطره 
. شد هیته آن از گسترش کی و شد داده قرار شده گرم قبالً که
 کروسکوپیم ریز دیاسال نمونه هوا، در شدن خشک از بعد

)100 (ریغ يسرها يبرا اسپرماتوزوآ 200. شودیم مشاهده 
 يسرها يبرا زین و زنده حالت در اسپرماتوزوآ شده، يزیآمرنگ
اسپرماتوزوآ در حالت ) ییجز ایبه طور کامل (شده  يزیآمرنگ

  . )2007ستري و همکاران،بال( مرده، شمارش شد
  اطالعات تحلیل و تجزیه روش

 در جداگانه صورت به این مطالعه از حاصل هاي داده     
نرم Proc GLM رویه کمک به تصادفی کامالً طرح قالب

. مقایسه شدند LSDها با  و میانگین تحلیل و تجزیه  SASافزار
گزارش  .mean ± S.E.Mتکرار به صورت  5نتایج حاصل از 

  .شد
  

  جیاتن
 یکپارچگی و تحرك که به دست آمده نشان داد جینتا     
 يهاغلظت افزودن لیدل به ییگشاخی از بعد اسپرماتوزوآ آکروزم

 شدهقیرق یمن در) مول یلیم 3 و BHT )0 ،5/0 ،1 ،2مختلف 
 افتی بهبود مرغتخم زرده تراتیس - سیتر کنندهقیرق با
)05/0<P( ) آکروزم  یکپارچگیرك و تح نیشتریب. )1جدول

بدست آمد  BHT مولیلیم 2 و 1 يهااسپرماتوزوآ در غلظت
)05/0 <P .(زین یمن یمانزنده و کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ 
). P> 05/0( افتی بهبودBHT  مول یلیم 2 و 1 افزودن با

 آمد بدست مولیلیم 2 غلظت در یمان هزند مقدار نیباالتر
)05/0 <P .(یالتهاب پاسخ و آکروزم یکپارچگی تحرك، مقدار 
 يداریتفاوت معن BHT مول یلیم 2 و 1 در کیپواسموتیه

 یمن کنندهقیرق به مولیلیم 3 افزودن با ،اما. نداشت
 یالتهاب پاسخ آکروزم، یکپارچگی تحرك، يها فراسنجه

 با سهیمقا در هااسپرماتوزوآ یمانزنده و کیپواسموتیه
 ،)P>05/0( افتیکاهش  BHT لمو یلیم 2و  1 ياه غلظت

 را کنندهقیرق طیشرا شاهددر تمام موارد نسبت به گروه  یول
 يماریت شیآزما نیا در جینتا نیبهتر). P> 05/0( داد بهبود

 . شد  اضافه کنندهقیبه رق BHT مولیلیم 2 که بود

 از ساعت 6 از بعد یابیارز مورد يها فراسنجه تمام
به  تداده شده است که نسبنشان  2یی در جدول گشا خی

بطور قابل توجهی ) 1جدول ( هاي قبل از انجماد فراسنجه
 ساعت 6 اسپرماتوزوآ آکروزم یکپارچگی و تحرك. افتیکاهش 

 مولیلیم 1 و 5/0 يهاغلظت افزودن با ییگشاخی از پس
BHT زرده تراتیس -سیتر کنندهقیرق با شدهقیرق یدر من 

 افتی بهبود یشیآزما يها گروه گرید و شاهد به نسبت مرغتخم
)05/0 <P .(یلیم 1تحرك اسپرماتوزوآ در غلظت  نیشتریب

 نیب آکروزم یکپارچگی). P> 05/0(بدست آمد  BHT مول
نداشت  يداریتفاوت معن BHT مولیلیم 1 و 5/0 سطوح

  مول یلیم 1و  5/0با افزودن  کیپواسموتیه یپاسخ التهاب.

BHTمول یلیم 1 فزودنا با یمن یمانزنده وBHT  افتیبهبود 
)05/0 <P .(زنده و کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ مقدار نیباالتر

 با اما). P> 05/0( آمد بدست مول یلیم 1 غلظت در یمان
 یمن کنندهقیبه رق BHT مول یلیم 3 و 2 افزودن

 یالتهاب پاسخ آکروزم، یکپارچگی تحرك، يها فراسنجه
 يهابا غلظت سهیاسپرماتوزوآ در مقا یمانزنده و کیپواسموتیه
 نیبهتر). P> 05/0( افتیکاهش  BHT مول یلیم 1 و 5/0
به  BHT مول یلیم 1 که بود يماریت شیآزما نیا در جینتا
 . شد  اضافه کنندهقیرق

 بعد اسپرماتوزوآ آکروزم یکپارچگی و تحرك يها فراسنجه
 لیدل هبنشان داده شده است که  3در جدول  ییگشاخی از

) مول یلیم 3و  BHT )5/0 ،1  ،2مختلف  يهاغلظت افزودن
به  نسبت وکسلیبا يتجار کنندهقیرق با شده قیرق یمن در

تحرك و  نیشتریب). P> 05/0( افتی بهبودگروه شاهد 
 مولیلیم 2و  1 يها آکروزم اسپرماتوزوآ در غلظت یکپارچگی

BHT یمانزندهو  کیپواسموتیه یپاسخ التهاب. مشاهده شد 
 افتیبهبود  BHT مولیلیم 2 و 1 يهاغلظت در زین یمن
)05/0 <P .(یلیم 2 غلظت در یمانزنده پاسخ مقدار نیشتریب 

 آکروزم یکپارچگی تحرك، مقدار). P> 05/0( آمد بدست مول
تفاوت  BHT مول یلیم 2 و 1 در کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ و

به  BHT مول یلیم 3 نافزود با برعکس،. نداشت يداریمعن
 با سهیمقا در یابیمورد ارز يها فراسنجه تمام یمن کنندهقیرق

) P> 05/0( افتیکاهش  BHT مول یلیم 2 و 1 يهاغلظت
 شیافزا شاهدآکروزم را نسبت به گروه  یکپارچگیتحرك و  یول

 2 که بود يماریت شیآزما نیا در جینتا نیبهتر). P> 05/0( داد
 .شد اضافه کنندهقیه رقب BHT مول یلیم
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 مورد يها فراسنجه تمامکه  دهد یم نشان 4 جدول جینتا
 4و  3جدول  سهیدر مقا ییگشا خی از ساعت 6 از بعد یابیارز
 6 اسپرماتوزوآ، آکروزم یکپارچگی و تحرك. افتیکاهش  داًیشد

 یلیم 1 و 5/0 يهاغلظت افزودن با ییگشاخی از پس ساعت
 وکسلیبا يتجار کننده قیشده با رق قیرق یدر من BHT مول

پاسخ  وتحرك اسپرماتوزوآ  نیشتریب). P> 05/0( افتیبهبود 

بدست آمد  BHT مول یلیم 1 غلظت در کیپواسموتیه یالتهاب
)05/0 <P (. ،مولیلیم 3 و 2 افزودن با برعکس BHT  به

 سهیدر مقا شیآزما مورد يها فراسنجه تمام یکننده من قیرق
 افتیکاهش  BHT مول یلیم 1 و 5/0 يهابا غلظت

)05/0<P .(1 که بود يماریت شیآزما نیا در جینتا نیبهتر 
 .شد اضافه کنندهقیبه رق BHT مول یلیم

  
 تراتیس -سیتر کنندهقیرق در ییگشاخیشده، بعد از  ییمحافظت سرما شیگاوم یمن تیفیک بر BHTافزودن  ریثأت - 1 جدول

  )خطاي معیار±میانگین ( مرغتخم زرده
  BHT يها غلظت (%) اسپرماتوزوآ يها فراسنجه

  )موالر یلیم( تحرك آکروزم یکپارچگی کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ یمانزنده
08/55 ± 60/1a 42/92 ± 1/37a 28/19 ± 42/1a 16/39 ± 10/1a 0/0  
96/55 ± 28/1a 44/08 ± 1/32ac 36/22 ± 36/1b 20/43 ± 59/1b 5/0  
36/65 ± 40/1b 50/12 ± 1/33b 12/26 ± 42/1c 36/53 ± 44/1c 0/1  
96/70 ± 23/1c 51/24 ± 1/58b 92/26 ± 32/1c 68/53 ± 49/1c 0/2  
00/58 ± 24/1d 44/88 ± 1/33c 92/23 ± 22/1b 52/48 ± 46/1d 0/3  

  .تاس ستون هر در)  P> 05/0( داریمعن اختالف دهندهنشان) a, b, c, d( مختلف حروف
 
 
 

 - سیتر کنندهقیرق در ییگشاخیساعت بعد از  6 شده، ییمحافظت سرما شیگاوم یمن تیفیک بر BHTافزودن  ریثأت -2 جدول
  )خطاي معیار±میانگین (مرغتخم زرده تراتیس

  BHT يها غلظت (%) اسپرماتوزوآ يها فراسنجه
  )موالر یلیم( تحرك آکروزم یکپارچگی کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ یمانزنده
88/20 ± 33/1a 12/19 ± 25/1a 00/8 ± 31/1a 16/17 ± 49/1a 0/0  
68/21 ± 34/1a 64/21 ± 36/1b 72/9 ± 18/1b 20/19 ± 31/1b 5/0  
24/24 ± 10/1b 44/22 ± 29/1b 36/11 ± 37/1b 08/24 ± 43/1c 0/1  
20/17 ± 40/1c 08/13 ± 28/1c 68/7 ± 26/1a 92/11 ± 20/1d 0/2  
96/14 ± 39/1d 28/8 ± 24/1d 12/4 ± 22/1c 76/4 ± 86/0e 0/3  

  .است ستون هر در)  P> 05/0( داریمعن اختالف دهندهنشان) a, b, c, d( مختلف حروف
 
 

 
 

ي تجار کنندهقیرق در ییگشاخیشده،  بعد از  ییمحافظت سرما شیگاوم یمن تیفیک بر BHTافزودن  ریثأت - 3 جدول
  )خطاي معیار±نگین میا(وکسلیبا

  BHT يها غلظت (%) اسپرماتوزوآ يها فراسنجه
  )موالر یلیم( تحرك آکروزم یکپارچگی کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ یمانزنده
88/61 ± 22/1a 96/45 ± 29/1a 16/22 ± 30/1a 20/47 ± 64/1a 0/0  
00/62 ± 33/1a 20/46 ± 26/1a 04/24 ± 11/1b 96/49 ± 58/1b 5/0  
80/65 ± 36/1b 52/50 ± 48/1b 28/27 ± 45/1cd 04/59 ± 63/1c 0/1  
96/68 ± 31/1c 08/51 ± 44/1b 00/28 ± 29/1c 28/59 ± 51/1c 0/2  
96/62 ± 31/1a 04/46 ± 49/1a 88/25 ± 33/1d 24/56 ± 79/1d 0/3  

  .است تونس هر در)  P> 05/0( داریمعن اختالف دهندهنشان) a, b, c, d( مختلف حروف
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 يتجار کنندهقیدررق ییگشاخیاز بعد ساعت 6شده، ییمحافظت سرما شیگاوم یمن تیفیک بر BHTافزودن  ریثأت -4 جدول
  )خطاي معیار±میانگین (وکسلیبا

  BHT يها غلظت (%) اسپرماتوزوآ يها فراسنجه
  )موالر یلیم( تحرك آکروزم یکپارچگی کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ یمانزنده
92/28 ± 36/1a 96/20 ± 23/1a 12/10 ± 29/1ac 80/21 ± 10/1a 0/0  
28/29 ± 01/2a 60/21 ± 37/1a 28/11 ± 29/1ab 36/24 ± 73/1b 5/0  
88/30 ± 33/1a 12/24 ± 31/1b 24/12 ± 24/1b 96/28 ± 71/1c 0/1  
00/24 ± 32/1b 20/16 ± 41/1c 20/9 ± 33/1c 20/17 ± 17/1d 0/2  
12/22 ± 42/1b 92/10 ± 29/1d 96/4 ± 09/1d 88/9 ± 21/1e 0/3  

  .است ستون هر در)   P> 05/0( داریمعن اختالف دهندهنشان) a, b, c, d( مختلف حروف

  

   بحث
 پس تیفیک که داد نشان شیآزما نیا) 1 جدول( جینتا

 تحرك، يها فراسنجه برحسب شیگاوم یمن ییگشاخیاز
 با یمانزنده و کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ آکروزم، یکپارچگی

 یقبل يها گزارش. افتی بهبود کننده قیرق در BHT افزودن
 بهبود باعث کنندهقیرق در BHT بردن کار به دهد یم نشان

دونوغو و دونوغو، ( بوقلمون شده سرد ياسپرماتوزوآ تیفیک
شعاعی و (نر گاو شده ییسرما محافظت ياسپرماتوزوآ ،)1997
 و واتسون( قوچ ، )2001 ؛ چاترجی و گاگنن،2008ي،ضمیر

 يها گونه و )2008 خلیفا و همکاران،( بز ، )1983آندرسون، 
  .است شده )1992؛ بامبا و کران، 2004 روکا و همکاران،( گرید

که به لحاظ عملکردي طبیعی است، سطوح پایینی  اسپرمی
هاي  یندآاثر فراما در  . کند را تولید می فعال ژنیاکس يها گونه از

هاي یونی کلسیم تحریک شده و  سرد کردن و انجماد، کانال
را  فعال ژنیاکس يها گونهاز   یک شیوع وابسته به کلسیمی

. شود نشان داده که در نهایت منجر به استرس اکسیداتیو می
ممکن است با  فعال ژنیاکس يها گونهتولید مقدار متوسط از 

سیتاسیون و واکنش اده با کاپیندهاي طبیعی بلوغ درگیر شآفر
اضافی و  فعال ژنیاکس يها گونهآکروزمی، همراه شود ولی 

هایی که در  استرس اکسیداتیو باعث کاهش فعالیت آنزیم
اکسیدانی نقش دارند شده و موجب افزایش  سیستم دفاعی آنتی

پراکسیداسیون لیپید، کاهش یکپارچگی غشا، افزایش 
،  هاي موجود در غشا آنزیم نفوذپذیري سلول، غیرفعال شدن

، کاهش در جنبایی و ظرفیت باروري اسپرم DNAآسیب به 
 هستند آورانیز اسپرماتوزوآ يبرا و شود ذخیره شده می

 دو با. BHT )2000، ؛ واتسون2001 گاگنن، چاترجی و(
 کاهش را انجماد از یناش يها بیآس یمحافظت سمیمکان

 تیالیس و شده وارد اسپرماتوزوآ يغشا بهBHT )1 دهد، یم
 تیفعال از) 2 شود،یم آن محافظت باعث داده شیافزا را غشا

 به هاآن لیتبد با یدپراکس دیپیل يهاکالیراد آورانیز
آیتکن و کالرکسون، ( کندیم يریجلوگ دها،یدروپراکسیه

1988.(  
 نیح در هادانیاکسیآنت و کنندهقیرق اجزا نیب متقابل اثر

 يبرا يگرید مهم عامل دان،یاکسیآنت کی ییکارآ یابیارز
 محلول در BHTاز يادیز مقدار که دارد امکان. است قیتحق
 کی و بماند یباق مرغتخم زرده يدهایپیل با وستهیپ یچرب

 غشا در نفوذ تیقابل BHT يهامولکول از ینییپا غلظت
. )2008خلیفا و همکاران، ( باشند داشته را یمن ییپالسما
 افزودن که کردند گزارش) 1992( انهمکار و گراهام

 قیرق در شده قیرق ياسپرماتوزوآ تحرك ،BHT يها گآنالو
 قیرق با سهیمقا هنگام را مرغتخم زرده فاقد يهاکننده
 نیا اساس بر. داد کاهش مرغتخم زرده يحاو يها کننده

 یمکمل اثر آن يهاآنالوگ ای BHT که شد داده نشان مطالعات
 و فایخل. دارد بیآس از اسپرماتوزوآ محافظت در مرغتخم زرده با

 محافظت نهیبه زانیم که کردند گزارش زین) 2008( همکاران
 يهاکننده قیرق در مولیلیم 5/0 غلظت در بز یمن ییسرما

 در BHT مولیلیم 3/0 غلظت و مرغتخم زرده هیپا بر یمن
   .باشدیم مرغتخم زرده فاقد يهاکننده قیرق

 یعیطب عملکرد با يولوژیزیف محدوده در ROS از محافظت
 آکروزم یکپارچگی و يریپذتیظرف ،یپرتحرک مانند اسپرماتوزوآ
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 در هادانیاکسیآنت افزودن. )1995آیتکن، ( است مرتبط
 ROS شده القا ویداتیاکس استرس يرو دیشا باالتر يها غلظت

 را اسپرماتوزوآ و ROS يعملکرد ارتباط یول باشند اثر یب
 يهاغلظت عالوه به. )2004روکا و همکاران، ( کنندیم تلمخ

 نقطه از باالتر ییپالسما يغشا تیالیس توانندیم BHT باالتر
 بیآس شدن مستعد باعث که دهند شیافزا را شده خواسته
 غلظت رو نیا از ).2008شعاعی و ضمیري، ( شودیم یآکروزم
BHT، قیرق در يریکارگ به هنگام که است يگرید مهم عامل
  .ردیگ قرار مطالعه مورد یستیبا کننده
 تیفیک) مولیلیم BHT )3 غلظت نیباالتر مطالعه، نیا در

 زین مشابه جینتا. داد کاهش ییگشاخی از پس را اسپرماتوزوآ
 گاو ياسپرماتوزوآ يبرا باال يهاغلظت در BHT که دادند نشان

 ،)2008خلیفا و همکاران، ( بز ،)2008شعاعی و ضمیري، (
ی وانیح يها گونه گرید و )1988آیتکن و کالرکسون، ( انسان

. است یسم) 1992و کران،  ؛ بامبا2004، همکارانروکا و (
 یمن يرو که یقیتحق در زین) 2009( همکاران و جازیا

قیرق به BHT مولیلیم 3 افزودن بودند، داده انجام شیگاوم
 داریعنم کاهش باعث مرغ تخم زرده تراتیس -سیتر کننده

 به مربوط جینتا نیبهتر. بود شده اسپرماتوزوآ يها فراسنجه
 يداریمعن تفاوت که بود BHT مولیلیم 2 و 1 يهاغلظت

 حاضر قیتحق جینتامقایسه  با. شدینم دهید غلظت دو نیا نیب
 که شد داده نشان )2009ایجاز و همکاران، (و مطالعه قبلی 

 به مشابه پاسخ تواند یم شیگاوم مختلف ينژادها از اسپرم
 افزودن با) 2009(همکاران و جازیا. باشد داشته BHT افزودن

تخم زرده تراتیس - سیتر کنندهقیرق در BHT مولیلیم 2
 به بودند کرده گزارش را جینتا نیبهتر شیگاوم یمن در مرغ
 پاسخ آکروزم، یکپارچگی تحرك، يها فراسنجه که يطور
 ،5/58 بیترت به اسپرماتوزوآ یمانزنده و کیپواسموتیه یالتهاب

 از استفاده زین حاضر مطالعه در. بود درصد 6/67 و 3/52 ،7/28
 کننده قیرق در شد، باعث را جینتا نیبهتر BHT مولیلیم 2
 یکپارچگی تحرك، مقدار مرغتخم زرده تراتیس - سیتر

 بیترت به یمانزنده و کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ آکروزم،
 کنندهقیرق در و بود درصد 96/70 و 24/51 ،92/26 ،68/53

 و 08/51 ،00/28 ،28/59 بیترت به ریمقاد نیا وکسلیبا

 جینتا شودیم مشاهده که طورهمان. بودند درصد 96/68
 با آمده دست به يهاداده از) 2009( همکاران و جازیا گزارش

 جینتا مشابه باًیتقر مرغتخم زرده تراتیس -سیتر کنندهقیرق
 وکسلیبا کننده قیرق با آمده بدست ياه داده از مطالعه نیا

) 2008( يریضم و یشعاع که يامطالعه در جینتا نیبهتر. است
 در  BHTمول یلیم 1 افزودن با بودند، داده انجام گاو یمن يرو
 جلو، روبه حرکت برحسب ترات،یس -مرغتخم زرده کنندهقیرق

 ،2/44 بیترت به پارچهکی آکروزم با زنده اسپرم و یمانزنده
  .کردند گزارش 7/48 و 9/48

) مولیلیم BHT )5/0 -3 يهاغلظت تفاوت مطالعه، نیا در
 ساعت 6 و ییگشاخی از پس بالفاصله اسپرماتوزوآ تیفیک بر

قیرق در اسپرماتوزوآ یابیارز. شد یابیارز ییگشاخی از پس
 ،ییشاگخی از پس بالفاصله مرغتخم زرده تراتیس- سیتر کننده
 شیافزا باعث BHT مولیلیم 2 و 1 يریکارگ به که داد نشان

 بر. شد شاهد گروه به نسبت تحرك يدرصد 13 دار یمعن
 کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ و آکروزم یکپارچگی تحرك، حسب
 BHTمولیلیم 2 و 1 يهاغلظت افزودن نیب يداریمعن تفاوت

یلیم 2 یوقت یانمزنده مقدار یول نداشت وجود کنندهقیرق در
 اضافه مرغتخم زرده تراتیس-سیتر کنندهقیرق به BHT مول
 يهاافتهی با موافق جینتا نیا. بود مارهایت ریسا از شتریب شد،

  . بود )2009( همکاران و جازیا
 يتجار کنندهقیرق در یمن يها فراسنجه یبررس جینتا

 زرده تراتیس-سیتر کنندهقیرق در جینتا مشابه زین وکسلیبا
 است شده داده نشان 3 جدول در کهيطور به. بود مرغتخم

 باعث وکسلیبا کننده قیرق در BHTمولیلیم 2 و 1 افزودن
 یکپارچگی تحرك، نظر از نیهمچن. شد یمن تیفیک بهبود

 نیب يداریمعن تفاوت کیپواسموتیه یالتهاب پاسخ و آکروزم
 وجود کنندهقیرق بهBHT  مولیلیم 2 و 1 يهاغلظت افزودن
یلیم 1 ماریت از مولیلیم 2 ماریت یمانزنده مقدار و نداشت

 کنندهقیرق به BHTمولیلیم 3 افزودن. بود شتریب BHTمول
 آکروزم یکپارچگی و تحرك حسب بر شاهد، ماریت به نسبت
 تیفیک افت باعث یول شد اسپرماتوزوآ تیفیک بهبود سبب

  . شد BHT مولیلیم 2 و 1 يمارهایت با سهیمقا در اسپرماتوزوآ
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 و 2 یمن تیفیک یابیارز در) 2008( يریضم و یشعاع     
 1 يریکارگ به با را جینتا نیبهتر ییگشا خی از پس ساعت 4
 یمن در تراتیس-مرغتخم زرده کنندهقیرق در BHTمول یلیم

خی از پس ساعت 2 يبرا جینتا نیا. بودند کرده گزارش گاو
 با زنده اسپرم و یمانزنده جلو، روبه حرکت برحسب ییگشا

 ساعت 4 يبرا و 34 و 4/34 ،4/35 بیترت به کپارچهی آکروزم
. اندشده ثبت 9/27 و 1/28 ،1/17 زین ییگشاخی از پس

 4 و 2 افزودن با جلو به رو حرکت مثال يبرا ن،یهمچن
. بودند 2/6 و 7/6 ییگشاخی از پس ساعت BHT ، 4مول یلیم

 ییگشاخی لحظه از چه هر دهدیم نشان جینتا نیا که يطور به
 نسبت همان به زین یمن تیفیک شودیم يسپر يشتریب زمان

 ییگشاخی از پس ساعت 6 یمن تیفیک کاهش.ابدییم کاهش
  .شد گزارش هم حاضر مطالعه در

 گونه به وابسته BHT نهیبه غلظت که رسدیم نظر به
 خوك يبرا BHT نهیبه غلظت مثال يبرا. است توانایح

 1-5/0 گاو يبرا و) 1992و کران،  بامبا( مولیلیم 2- 05/0
  ).2008شعاعی و ضمیري، ( بود مولیلیم

 ساعت 6 اسپرماتوزوآ يها فراسنجه یبررس مطالعه، نیا در
 مولیلیم 3 و 2 يهاغلظت که داد نشان ،ییگشاخی از پس

BHT، هم و مرغتخم زرده تراتیس -سیتر کنندهقیرق در هم 
  .شد یمن تیفیک افت باعث وکسلیبا يتجار کنندهقیرق در

 -سیتر کنندهقیرق در اسپرماتوزوآ تیفیک یبررس با جینتا
 که داد نشان ییگشاخی از پس ساعت 6 مرغتخم زرده تراتیس

 ریسا به نسبت BHT مولیلیم 1 و 5/0 يهاغلظت افزودن
 پاسخ و آکروزم یکپارچگی تحرك، برحسب. بود بهتر هاغلظت
 و 5/0 يهاغلظت نیب يداریمعن تفاوت کیپواسموتیه یالتهاب

 با یمانزنده مقدار نیشتریب و نداشت وجودBHT  مولیلیم 1
یلیم 3 و 2 يمارهایت. آمد بدست BHTمولیلیم 1 افزودن

 سهیمقا در تحرك يدرصد 13 تا 6 کاهش باعث BHT یمول
  ).2 جدول( شدند اهدش ماریت با

 وکسلیبا يتجار کنندهقیرق در یمن يها فراسنجه یابیارز
 1 افزودن که داد نشان ،)4 جدول( ییگشاخی از پس ساعت 6
 تیفیک بهبود باعث مارهایت ریسا به نسبت BHT مولیلیم

 BHTمولیلیم 3 و 2 يهاغلظت نیهمچن. شد اسپرماتوزوآ
  .شدند شاهد رمایت به نسبت یمن تیفیک افت باعث
 و یشعاع که است یقیتحق يهاافتهی با موافق جینتا نیا
 بودند کرده گزارش و داده انجام گاو یمن يرو) 2008( يریضم
خی از پس ساعت BHT، 4مولیلیم 4 و 2 يهاغلظت که

 با جینتا نیبهتر و شودیاسپرماتوزوآم تیفیک افت باعث ییگشا
 زرده تراتیس - سیتر هکنند قیرق به BHTمولیلیم 1 افزودن

 .بود آمده بدست مرغتخم

 محافظت يبرا BHT مولیلیم 2 يهاغلظت تینها در
 به ترمناسب ییگشاخی از پس بالفاصله شیگاوم یمن ییسرما
 پس يریگ اندازه يها فراسنجه اکثر دیشد کاهش. رسندیم نظر

 بالفاصله یمن از که کند یم شنهادیپ ییگشا خی از ساعت 6 از
 6 اسپرماتوزوآ یبررس جینتا یول. شود استفاده ییگشا خی از پس

 2 افزودن که داد نشان مطالعه نیا در ییگشاخی از پس ساعت
 اسپرماتوزوآ يها فراسنجه بهبود سبب تنها نه BHT مولیلیم

 مولیلیم 1 افزودن و شد زین هاآن تیفیک افت سبب بلکه نشد
BHT در. شد باعث ییگشاخی از پس ساعت 6 را يبهتر جینتا 

 سطوح از استفاده یمصنوع حیتلق افتادن ریخأت به با جهینت
  .دینما تر نامطلوب را طیشرا تواند یم BHT يباال

 عنوان به BHTدهد یم نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا
 ژنیاکس يها گونه از یناش يها بیآس تواند یم دانیاکس یآنت

 به ریثأت یبررس يبرا يشتریب مطالعات یول دهد کاهش را فعال
.است  ازین     مورد شیگاوم يبارور نرخ يرو BHT يریکارگ
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  چکیده
هاي غذایی جیرهشرقی در  استان آذربایجان )بیسکویت( پزيشیرینیکارخانجات  اثر استفاده از ضایعاتاین پژوهش جهت بررسی 

 قطعه جوجه 600تصادفی با آزمایش در قالب طرح کامالً. هاي خونی انجام گرفت پارامترصفات الشه و ، هاي گوشتی بر عملکرد جوجه
، 15، 10، 0بیسکویت در سطوح ضایعات  .انجام گردید تکرار 5تیمار و  5در روزگی  49تا  15از سن  308سویه راس  یک روزه گوشتی

هاي  تفاوتنتایج حاصله نشان داد که استفاده از ضایعات بیسکویت سبب بروز  .دهاي غذایی شجیرهدر درصد جایگزین ذرت  25و  20
 غذایی هاي جیرهمربوط به و افزایش وزن اك باالترین مقدار مصرف خور ).P>01/0(گردد میدار در بیشتر صفات عملکردي  معنی
 از استفاده از ضایعات بیسکویت در سطوح مختلف بعنوان جایگزین براي ذرت ).P>01/0( باشد میضایعات بیسکویت % 25 حاوي

استفاده % 25در سطح  بهترین ضریب تبدیل غذایی و باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید انتهاي هفته چهارم تا پایان دوره پرورش
هاي گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف ضایعات بیسکویت جوجه ).914/1در مقابل  851/1(از ضایعات بیسکویت حاصل شد 

 هاي خونی پارامتررابطه با  در .)P>01/0( الشه و وزن سینه را داشتند کمترین مقادیر چربی محوطه بطنی و باالترین مقدار وزن لخم
-تري( پارامترهاي خونیاز نظر  هاي خون نمونهداري بین تیمار شاهد با سایر تیمارها مشاهده نشد و همه  معنیتفاوت  گیري شده اندازه

  . گیري شده در سطح نرمال قرار داشتنداندازه )HDLو  LDLگلیسرید، کلسترول، 
  

  ضایعات بیسکویت، هاي گوشتی هجوجهاي غذایی،  جیرهمترهاي خونی، اپار: کلیدي کلمات



    1391 پائیز، 3، شماره 1مجله تحقیقات دام و طیور، جلد               ن زاده و همکارانحس  20   

     همقدم
رضا و  پور( ذرت مهمترین منبع انرژي در جیره طیور است     

و بدلیل اینکه این غله بطور وسیعی در  )1385 ،همکاران
شود بنابراین حجم زیادي از این غله از  نمیخاورمیانه کشت 

غذایی  با هزینه زیاد خریداري و وارد جیرهسایر کشورها 
ها تن  ر ساله میلیونکشور ایران ه .گردد میهاي گوشتی  جوجه

پیدا کردن و کاربرد محصوالت  از این رو ،ندک ذرت وارد می
تواند جایگزین ذرت میمحلی در ترکیب جیره غذایی طیور که 

گردد و همچنین اثر منفی بر عملکرد طیور نداشته باشد از نظر 
  .اقتصادي حائز اهمیت است

-شیرینیایی ضایعات یترکیبات شیم) 2009(بدي قزلجه ع     

میانگین مقادیر ماده خشک، و  هپزي را مورد مطالعه قرار داد
 خام، عصاره عاري از ازت، فیبرخام،  چربیخام،  پروتئینخاکستر، 

ساز ظاهري تصحیح شده براي تعادل صفر   و  سوختانرژي قابل 
ساز حقیقی تصحیح شده براي   و سوختازت و انرژي قابل 

، 20، 984بترتیب برابر سکویتضایعات بی براي تعادل صفر ازت
و  78/16 و )وزن ترگرم در کیلوگرم ( 649و  51، 170، 90
ارزش غذایی و  .کرد گزارش )مگاژول به کیلوگرم( 22/17

ترکیب این محصوالت بسته به اجزاي متشکله آنها متغیر 
میزان انرژي در ضایعات کیک و بیسکویت  و معموالًخواهد بود 

الت حاوي مقادیر زیادي قند، نشاسته و باالست، زیرا این محصو
 20تواند تا  میروغن هستند و میزان روغن در این محصوالت 

میزان ماده  که بطوري درصد از این ترکیبات را تشکیل دهد
ساز براي ضایعات   و  سوختخام و انرژي قابل  پروتئینخشک، 

 باشدمی گرم مگاژول بر کیلو 5/18و %  5/9، % 88 کیک بترتیب
هاي  استفاده از چنین موادي به دلیل باال بودن میزان قند و

و فساد پذیري باال در جیره طیور محدود شده  روغن ،محلول
ضایعات کیک و ضایعات نانوایی به  .)1381 ،عبدالرضا( است

هاي متفاوت کنندهعلت استفاده از مواد خام مختلف و حجیم 
این تغییرات در ترکیب داراي ترکیبات متغیري هستند و مقدار 

به نوع محصول، میزان فیبر، خاکستر و همچنین به نوع حجیم 
آوري این عملهاي مورد استفاده که باعث بهبود  کننده

 ).1382 ،گلیان(شود بستگی دارد میمحصوالت 

که  نددر طی تحقیقی نشان داد )1965(و همکارن  نمرودا
خشک شده مصرف ضایعات کیک و ضایعات نانوایی بصورت 

 وشود  نمی شتیهاي گو باعث کاهش میزان عملکرد در جوجه
توان از ضایعات کیک و شیرینی بجاي بخشی از غالت مورد  می

 طیور بعنوان منبع انرژي استفاده کرد غذایی استفاده در جیره
خام و انرژي قابل  پروتئینمقدار . )1980، پاتریک و اسکیبل(

این  راي تعادل صفر ازتساز حقیقی تصحیح شده ب  و  سوخت
کالري در  کیلو 4/3895و %  22/12بترتیب برابر  ضایعات

از این ضایعات در %  30باشد و مصرف بیش از  کیلوگرم می
شت هاي گوشتی اثر منفی بر عملکردشان ندا جوجهجیره 

   .)2004، بدواللطیف و همکارانع(
توسط ذرت جایگزینی  به منظور ارزیابی اثراین پژوهش 

هاي در جیره غذایی جوجه پزيعات کارخانجات شیرینیضای
    .شدانجام ، خوراكهاي  هزینهکاهش و تأثیر آن برگوشتی 

  
  ها مواد و روش

در این تحقیق ضایعات  :سازي و تجزیه شیمیایی آماده
 وتهیه گردید  از کارخانه آناتا بیسکویت استان آذربایجان شرقی

ور آنالیزهاي آزمایشگاهی منظه ب .ها تعیین شدآنی یارزش غذا
کیلوگرم از هر نمونه تهیه و در آسیاب آزمایشگاهی با الک  1

 پروتئین ،مقادیر ماده خشک. ري آسیاب گردیدمت یک میلی

هاي  ها طبق روش نمونه فسفرو کلسیم  ،خام ربفیچربی، ، خام
  . )1جدول (شد  تعیین) AOAC )1990توصیه شده 

این آزمایش در سالن تحقیقات طیور : ارزیابی بیولوژیکی
هفته  7دانشگاه تبریز به مدت  خلعت پوشان دانشکده کشاورزي

قطعه  600 تصادفی با طرح کامالًآزمایش بر پایه . انجام شد
 15از سن  )ماده نر و( 308جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 

) پرنده در هر تکرار 24با (تکرار  5تیمار و  5روزگی در  49تا 
دوره  یروز ابتدای 13در  هاي گوشتی جوجه .انجام گردید

یه شدند و پس از هاي بر پایه ذرت و سویا تغذ جیرهپرورش با 
هاي با  و در گروهوزن کشی شده  ها جوجه، گرسنگی ساعت 24

 336±10(ها انتقال یافتند  پنمیانگین وزن مشابه به داخل 
هاي آزمایش در اختیار طیور قرار  جیره پانزدهمو از روز ) گرم

 ایعاتجیره فاقد ض شامل هاي مورد استفاده جیره .گرفت
، 15، 10 هاي حاوي ضایعات بیسکویت در سطوح جیره ،)شاهد(

  . بودند )2جدول ( درصد 25و 20
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  )SD ±میانگین (ترکیبات شیمیایی ضایعات بیسکویت  - 1جدول 

  ٪فسفر  ٪کلسیم  %خام فیبر  %عصاره اتري  %پروتئین خام  %ماده خشک  ترکیبات شیمیایی
  24/0±005/0  13/0±003/0  2/1±02/0  94/14±22/0  5/5±25/0  8/94±65/0  میانگین

 هاي آزمایشی ترکیب و مقادیر مواد مغذي جیره -2جدول 

   روزگی 14-28 روزگی 49-29

 سطح ضایعات 0 10 15 20 25 0 10 15 20 25

 اجزائ جیره غذایی 

 ذرتدانه  61/56 132/48 09/44 96/39 67/35 3430/61 588/51 8707/46 1534/42 4361/37

 کنجاله سویا 33/36 97/35 74/35 54/35 37/35 1850/31 744/31 9902/31 2365/32 4828/32

 ضایعات بیسکویت 0 10 15 20 25 0 10 15 20 25

 سویا روغن 091/3 043/2 4546/1 8965/0 3881/0 8843/3 1546/3 7383/2 3221/2 9058/1

 دي کلسیم فسفات 8014/1 7099/1 6638/1 6179/1 5722/1 6530/1 554/1 5043/1 4546/1 4049/1

 صدف 8934/0 9268/0 9447/0 962/0 9784/0 8773/0 909/0 9285/0 9426/0 9594/0

 مواد معدنیپرمیکس  3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0

 پرمیکس ویتامین 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0

 نمک 25/0 2/0 07/0 0 0 2290/0 2315/0 1558/0 08/0 0043/0

 ال متیونین-د 273/0 2737/0 2737/0 2739/0 2741/0 2268/0 219/0 2149/0 2108/0 2067/0

 لیزین 14/0 14/0 1402/0 1401/0 1395/0 0017/0 0 0 0 0

 :ترکیب محاسبه شده

انرژي قابل سوخت و   3000  3000  3000  3000  3000  3100  3100  3100  3100  3100
  )kcal/kg(ساز

 % پروتئین خام 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18

 % کلسیم 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 85/0 85/0 85/0 85/0 85/0

 % فسفر 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 42/0 42/0 42/0 42/0 42/0

 % لیزین 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 1 190/1 0289/1 0388/1 0486/1

  % متیونین 392/0 3919/0 3919/0 3912/0 3908/0 3238/0 3267/0 3282/0 3297/0 3313/0

 سیستئین+ متیونین 88/0 88/0 88/0 88/0 88/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0
% 
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هاي گوشتی  هاي جوجه هاي آزمایشی با توجه به نیازمندي جیره
کیلوکالري  3000 ساز و  سوخت در مرحله رشد با انرژي قابل

و در مرحله پایانی با انرژي قابل  % 20و پروتئین  بر کیلوگرم
با  % 18 کیلوکالري بر کیلوگرم و پروتئین 3100 ساز و  سوخت

میزان انرژي ( تنظیم گردیدند AUFFDاستفاده از نرم افزار 
براي  NRC 1994ساز ارائه شده در جداول   و  قابل سوخت

هاي غذایی مورد استفاده  سکویت جهت تنظیم جیرهضایعات بی
در طول آزمایش، شرایط محیطی از نظر برنامه . )قرار گرفت

کنترل شده و تمامی  نوري و درجه حرارت محیط دقیقاً
به صورت آزاد به غذا و آب آشامیدنی دسترسی  پرندگان
  . داشتند

در طی دوره آزمایش میزان افزایش وزن و مقدار خوراك 
گیري شده و سپس مقدار  ها بطور هفتگی اندازه ی جوجهمصرف

در . گردید خوراك هر یک از تیمارها محاسبه  ضریب تبدیل
خروس به  1مرغ و  1پرنده از هر تکرار  2پایان آزمایش تعداد 

تصادف انتخاب و بعد از توزین، جهت انجام آنالیز روي طور 
) LDL، HDLگلیسیرید، کلسترول، تري(هاي خونی  پارامتر

ها ذبح شده و وزن قطعات  خونگیري بعمل آمد سپس پرنده
مختلف الشه از جمله وزن لخم الشه، وزن سینه و مقدار چربی 

  . گیري شدند محوطه بطنی اندازه
مدل  هاي هاي حاصله از آزمایش با استفاده از رویه داده

مورد  SASافزار آماري  نرم 2تک متغیره و 1خطی عمومی
از  د و براي مقایسه میانگین تیمارهارار گرفتنتجزیه تحلیل ق

  .درصد استفاده گردید یکاي دانکن در سطح  آزمون چند دامنه

  
  

   نتایج و بحث
ضریب تبدیل  مقدار خوراك مصرفی و ،افزایش وزن

مقایسه میانگین میزان افزایش وزن،  3 هجدول شمار: غذایی
ي ها هفتهمقدار خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در 

سطوح ضایعات  .دهد میزمایش را نشان آمختلف و کل دوره 
بدنی  ذرت افزایش وزن ی بابیسکویت به صورت جایگزین

و  )P>01/0( قرار دادتأثیر  ها را بعد از هفته چهارم تحت جوجه
درصد در طی آزمایش  20و  15، 10در بین تیمارها سطوح 

                                                             
1- GLM 
2- Univariate 

 25ی سطح داري از نظر افزایش وزن نداشته ول معنیاختالف 
درصدي نسبت به سایر سطوح ضایعات بیسکویت بکار رفته 

در برابر  %25براي سطح  گرم 3092( دادبهبود را افزایش وزن 
از  ).P>01/0( )گرم براي تیمار شاهد در پایان آزمایش 2896

را خاصی  روزگی اختالف بین تیمارها روند 49روزگی تا  28
 ضایعات بیسکویت از سطوح با افزایش دنبال کرده، بطوریکه

هیچگونه بهبود در افزایش وزن مشاهده نشد و % 20تا% 10
% 25شروع بهبود در مقادیر افزایش وزن در تیمار حاوي سطح 

بدواللطیف و همکاران ع .مشاهده گردید ضایعات بیسکویت
درصدي ضایعات  10گزارش نمودند که مصرف ) 2004(

در  يها جوجهایی غذ  جیرههاي روغنی در  نانپزي و  شیرینی
 شان از نظر افزایش وزن نداردثیر منفی بر عملکردأحال رشد ت

ولی با افزایش سهم ضایعات در جیره میزان افزایش وزن کاهش 
) 1996(همکاران  صالح واساس آزمایشات  حال آنکه بر .بدای می

درصدي اینگونه ضایعات را  25هاي گوشتی قادرند سطح  جوجه
ون و مردا ( افزایش وزن مصرف نمایند میزان در کاهشبدون 

در طی آزمایشی ) 1992( از طرفی دال. )1965 ،همکاران
درصد در قالب  6مقدار ه گزارش کرد که مصرف ضایعات کیک ب

 .شود میاند باعث بهبود افزایش وزن  شدههاي که پلت  جیره
 20و  15، 10براي سطوح  نتایج بدست آمده در این آزمایش

در جهت بهبود افزایش وزن نسبت  یسکویتدرصدي ضایعات ب
ن و امرودو ) 1996(صالح و همکاران  با نتایج به تیمار شاهد

، با اینحال در این تحقیق مطابقت دارد )1965(همکاران 
ضایعات بیسکویت % 25بیشترین بهبود عملکرد در سطح 

 ،روند تغییرات افزایش وزن و همانگونه که از حاصل شده است
ضایعات % 25با مصرف سطوح باالتر از  حتماالًا آید، برمی

شود بهبود عملکرد را بدست  بیسکویت تا یک حد معین می
لیکن بدلیل اینکه گندم ماده اولیه ساخت این چنین  آورد و

باشد کاربرد سطوح بسیار زیاد ضایعات بیسکویت  محصوالتی می
تواند موجب تغییر ویسکوزیته محتویات گوارشی شده و  می

تفاوت در نتایج  البته .هاي گوشتی را کاهش دهد رد جوجهعملک
مورد  اي پایه ناشی از نوع ترکیباتاین آزمایش با سایر تحقیقات 

استفاده و نحوه تهیه محصول بیسکویت در مقایسه با سایر انواع 
الرقیه و ( باشد میپزي بکار رفته در تحقیقات  شیرینیضایعات 

پزي  شیرینیضایعات  عیفدلیل عملکرد ض .)2011همکاران، 
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خام،  پروتئیندرصد  7/8ضایعات کیک حتی با داشتن  مخصوصاً
درصد  5/5در مقابل ضایعات بیسکویت با  ،در برخی از تحقیقات

وري و ترکیبات شیمیاي آن آپروتئین خام مربوط به مراحل فر
پزي مصرف  شیرینیبطوریکه ضایعات ). 1382 ،گلیان(باشد  می

قات بیشتر حالت سوخته و سرخ شده را دارد شده در اکثر تحقی
در تهیه این چنین  یو چون مقدار قندهاي محلول باالی

شود، این قندها با لیزین موجود باند  میمحصوالتی مصرف 
گردد و لیزین موجود از  میشده، باعث بروز واکنش میالرد 

 ).1385 ،رضا و همکاران پور(گردد  میدسترس پرنده خارج 
تخریب لیزین موجود در خوراك که نقش اساسی در  بنابراین با

بیلگی و ( اي گوشتی دارده افزایش وزن گوشت سینه در جوجه
و همچنین محدود شدن مصرف خوراك به ) 1992 ،همکاران

دلیل طعم سوختگی در این محصوالت مقدار کافی از پروتئین 
 گیرد و در نتیجه عملکرد پرنده کاهش نمیدر اختیار پرنده قرار 

باشد  نمیي باال رقده اما در طی تهیه بیسکویت دما ب .یابد می
که تغییرات مذکور اتفاق بیفتد و عمده محصوالت ضایعات 

باشند، که  می هاي سوخته بخشبیسکویت سفید رنگ و فاقد 
ضایعات بیسکویت نسبت  راین عامل دلیل عملکرد بهت احتماالً

بیان ) 1992(دال  .باشد میپزي  شیرینیبه سایر انواع ضایعات 
ثیر قرار أوري و تولید کیک و همچنین تحت تآکرد که رویه فر

گرفتن این محصوالت در طی پلت سازي سبب کاهش 
سازي این  بنابراین غنی .گردد می دسترسی لیزین موجود

هاي گوشتی  محصوالت با لیزین سبب بهبود عملکرد در جوجه
ده این موضوع نتایج مقدار خوراك مصرفی نشان دهن .شود می

هاي  ه مقدار خوراك مصرفی مربوط به جیرهراست که در کل دو
حاوي ضایعات بیسکویت بیشتر از تیمار شاهد بوده و داراي 
روند افزایشی خاصی است که با افزایش سهم ضایعات بیسکویت 

  ).2004 ،بدواللطیف و همکارانع(در جیره افزایش یافته است 
هاي مصرف شده در تهیه  این پدیده ناشی از چاشنی

ها  باشد که سبب افزایش خوش خوراکی جیره بیسکویت می
با اینکه مقدار خوراك مصرفی براي سطوح مختلف . شده است

این  از طرفیباشد،  ضایعات بیسکویت بیش از تیمار شاهد می
میزان  که دهستنی یباال و انرژي چربیداراي درصد  تمحصوال

 و1381 ،عبدالرضا( دهد ر قرار میبدن را تحت تاثی افزایش وزن
 رابطه مستقیمیو چون مقدار خوراك مصرفی  )1382 ،گلیان

در مقدار خوراك مصرفی پرنده نیز  دارد،انرژي جیره  با
هاي حاوي ضایعات بیسکویت به موازات افزایش انرژي  جیره

همانگونه که در جدول  .قابل متابولیسم، نیز افزایش یافته است
داده شده ضریب تبدیل غذایی بین تیمارها روند نشان  3شماره 

هیچگونه  4و  3هاي  خاصی را دنبال کرده بطوریکه در هفته
هاي آزمایشی وجود  داري بین تیمار شاهد و تیمار اختالف معنی

  . ندارد
بین تیمار شاهد و تیمارهاي آزمایشی و  6و  5هاي در هفته

ضریب تبدیل همچنین در بین تیمارها اختالف شدیدي از نظر 
که کمترین ضرایب تبدیل ) P>01/0( شد غذایی مشاهده

هاي حاوي سطوح مختلف ضایعات  غذایی مربوط به جیره
در ). 1992 ،و دال 1996 ،صالح و همکاران(باشد  بیسکویت می

درصدي  25دار فقط بین سطح  اختالف معنی هفتمهفته 
ه مشاهد ضایعات بیسکویت با تیمار شاهد و سایر تیمارها

  ).P>01/0(شد
ید آن ؤنتایج نشان داده شده براي ضرایب تبدیل غذایی م

درصد ضایعات بیسکویت و جیره  25است که جیره حاوي 
 – 85/1(تا پایان آزمایش بترتیب  چهارمشاهد از انتهاي هفته 

ترین ضریب تبدیل غذایی را به خود بیشکمترین و )  91/1
 . ندا اختصاص داده

 4همانگونه که در جدول : مترهاي خونیالشه و پارا تجزیه
جایگزین کردن ضایعات بیسکویت بجاي  ،نشان داده شده است

. دارد) و احشا امعا( داري بر راندمان الشه ذرت اثر معنی
فاکتورهاي اساسی مربوط به راندمان الشه در طیور گوشتی 

چربی محوطه بطنی، وزن سینه و وزن لخم الشه که : عبارتند از
هایی حاوي  هاي تغذیه شده با جیره ورد در جوجهم 3این 

 دار داشتند معنیضایعات بیسکویت با گروه شاهد اختالف 
)01/0 <P (دار در بین سطوح گونه اختالف معنی ولی هیچ

الشه  سایر اجزاء. مختلف ضایعات بیسکویت وجود ندارد
هاي آزمایشی قرار  تحت تأثیر جیرههمچون کبد، ران و سنگدان 

اما کمترین میزان چربی محوطه بطنی و بیشترین  ،ندنگرفت
 25هاي دریافت کننده جیره حاوي  وزن سینه مربوط به جوجه

  . باشد درصد ضایعات بیسکویت می
نشان داد که باالترین ) 2004(بدواللطیف و همکارن ع
درصدي ضایعات  10هاي مربوط به آنالیز الشه به سطح  درصد
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ی تعلق دارد ولی بین سطوح هاي روغن پزي و نان شیرینی
داري وجود ندارد و  مختلف مصرف شده ضایعات اختالف معنی

کند که پرندگان را بر  دار زمانی بروز می تنها اختالف معنی
  ).2009کاتاال و همکاران، ( اساس جنس جداسازي کرد

  
  هاي گوشتی تأثیر مصرف سطوح مختلف بیسکویت بر عملکرد جوجه - 3جدول 

 ملکردع سطوح هفته

7 6 5 4 3   

2896/43c 2352/43c 1759/07b 1222/53 765/30 0   
افزایش وزن 

 )گرم(تجمعی
2962/20b 2426/77b 1792/37b 1281/80 762/40 10 

2964/07b 2468/93ab 00/1792 b 1225/93 741/03 15 

3010/97b 2487/10ab 1780/87b 1278/57 742/17 20 

3092/04a 2518/57a 1819/97a 1269/40 777/30 25 

0001/0  0001/0  018/0  029/0  141/0  P  

86/47 35/40 36/39 65/30 77/16 SEM  

00/5543 c 4304/33a 00/3114 a 1934/67 1055/33c 0   
مقدار خوراك 

مصرفی تجمعی 
 )گرم(

00/5628 b 4245/67b 00/3063 ab 00/1910  1061/33c 10 

00/5667 ab 4234/67b 00/3045 b 1907/67 00/1077 b 15 

5719/67a 00/4232 b 3032/33b 1901/67 1081/66ab 20 

5726/33a 4205/67b 2956/33c 1899/33 1088/33a 25 

0001/0  0027/0  0002/0  058/0  0001/0  P  

79/33 82/26 24/24 21/17 38/9 SEM   

1/914a 1/829a 1/770a 1/584 1/381 0   
ضریب تبدیل 
 غذایی تجمعی

1/911a 1/749b 1/709b 1/490 1/392 10 

1/900a 1/715bc 1/724b 1/556 1/453 15 

1/899a 1/701bc 1/702b 1/487 1/457 20 

1/851b 1/669c 1/624c 1/496 1/400 25 

0043/0  0001/0  0001/0  0335/0  0483/0  P  

24/0 17/0 13/0 14/0 09/0 SEM   

.باشند می 01/0در سطح دار  ستند داراي اختالف معنیاعدادي که داراي حروف مشابه نی ستوندر هر 

  هاي مصرف کننده ضایعات بیسکویت مقایسات میانگین وزن قطعات مختلف الشه در جوجه -4جدول 
 سطوح )گرم(وزن قطعات الشه 

چربی محوطه  سینه لخم الشه ران سنگدان کبد
 بطنی

 

57/3 55/3 703/3 0/2080 b 835/6ab 110/3a 0 

70/3 0/50  723/3 0/2274 a 768/6b 0/87 b 10 

76/6 47/6 686/6 0/2328 a 752/3b 84/3b 15 

63/6 47/3 0/755  2340/6a 822/6ab 0/84 b 20 

62/6 40/3 0/754  2356/6a 0/974 a 0/63 b 25 

257/0  207/0  356/0  0001/0  007/0  001/0  P 

11/8 14/5 54/15 72/15 04/33 69/4 SEM  
  .باشند می 01/0دار در سطح  معنیه داراي حروف مشابه نیستند داراي اختالف اعدادي ک ستوندر هر 
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مقایسه میانگین  5 هجدول شمار: پارامترهاي خونی
نتایج حاصل از . دهد میمترهاي خونی ارزیابی شده را نشان رااپ

آنالیز پارامترهاي خونی که امروزه فاکتورهاي حساس در 
گلیسیرید،  ن است که میزان تريید آؤباشد م میسالمتی انسانها 

ها در  پرندهارزیابی شده در خون  HDLو  LDLکلسترول، 
هاي آزمایشی در سطح نرمال قرار دارد و همچنین  جیرهکلیه 

هاي آزمایشی  جیرهداري در بین هیچ یک از  معنیاختالف 
با گروه شاهد و همچنین ) جیره هاي حاوي ضایعات بیسکویت(

 درجیرة موجود هاي چربی طیور در .اردبین تیمارها وجود ند

 به کبدي باب سیاهرگ طریق از اي روده جذب از پس غذایی،

 راه خون گردش به کم بسیار چگالی با هاي لیپوپروتئین صورت

 انتقال در لنفاوي سیستم پستانداران در که حالی در یابند؛ می
 مثل بزرگتر ذرات توسط و دارد عمده نقش ها چربی

   ).1381رحیمی، ( یابند می انتقال اکیلومیکرونه
 هاي چربی شامل طیور خون گردش در موجود هاي چربی

کلسترول،  استرهاي فسفولیپیدها، ها، گلیسرول آسیل خنثی، تري
قبیل  از چربی در محلول ترکیبات و آزاد چرب اسیدهاي
سامرز،  و لیسون( باشند می محلول در چربیهاي  ویتامین
 سن، توارث، تأثیر تحت پرندگان خون لکلسترو میزان ).2001
 ).1384و نیکخواه،  رضا پور( است مختلف هاي بیماري و تغذیه
 تا 100 حدود در پرندگان اغلب خون کلسترول طبیعی میزان

  ).1379مجابی، (است  لیتر دسی در گرم میلی 200

  
 هاي مصرف کننده ضایعات بیسکویت مقایسات میانگین فاکتورهاي خونی در جوجه - 5جدول 

  )لیتر دسی گرم در میلی(فاکتورهاي خونی 

LDL HDL سطوح کلسترول تري گلیسیرید  
33/55 00/111 00/63 67/160 0 

33/65 33/118 00/58 33/176 10 

66/64 00/125 33/69 33/177 15 

33/65 33/118 00/81 33/177 20 

33/67 33/117 67/56 33/161 25 

589/0 290/0 470/0 391/0 P 

35/8 25/11 76/16 83/17 SEM  
  .باشند می 01/0دار در سطح  معنیاعدادي که داراي حروف مشابه نیستند داراي اختالف  ستوندر هر 

 
  
و  بود دامنه این در خون کلسترول میزان نیز این تحقیق در

و  15 داراي غذایی جیره در عددي لحاظ از آن مقدار بیشترین
 )لیتر گرم در دسی میلی 33/177( ضایعات بیسکویت درصد 20

گرم در  میلی 67/160( شاهد گروه در آن کمترین و مشاهده
ضایعات  در موجود چربی اینکه به توجهبا . بود )لیتر دسی

 به است، غیر اشباع هاي چربی از باالیی میزان داراي بیسکویت
 داراي غذایی در جیرة کلسترول میزان بودن باال رسد می نظر
 جذب و هضم قابلیت به بیسکویت ضایعات درصد 20و  15

 گلیسرید تري مقدار بیشترین .باشد اشباع مربوط غیر هاي چربی

درصدي ضایعات بیسکویت،  20به سطح  مربوط عددي لحاظ از
 مشاهده درصدي ضایعات بیسکویت 25سطح  در آن کمترینو 

 استگوشتی  پرندگان در آن طبیعی مقدار مشابه که شد
 .)2003کن و همکاران،  کوهو  1379 ،مجابی(

قیمت هر تن ذرت  آزمایشهنگام اجراي : بحث اقتصادي
ریال  16000000ریال و قیمت هرتن سویا برابر  6000000

کیلوکالري بر کیلوگرم انرژي قابل  3350ذرت داراي . بود
باشد و سویاي مصرفی داراي  پروتئین می%  5/8متابولیسم و 

% 43-42رم انرژي قابل متابولیسم و کلیوکالري بر کیلوگ 2230
بنابراین بر اساس این مقدار انرژي و پروتئین، . باشد پروتئین می

باشد  میریال در تن  5987700ارزش ضایعات بیسکویت برابر 
 در بازار ضایعات بیسکویت هر تن در حالی که قیمت واقعی

  .باشد ریال می 3200000برابر 
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هاي غذایی ارزیابی شده  جیرهاقتصادي  مقایسه 6 هجدول شمار
نتایج حاصل از نسبت بازده اقتصادي  .دهد میرا نشان 

جایگزین کردن ضایعات هاي غذایی بیانگر این است که  جیره
  قابل توجهی بر بازده اقتصادي تولید  بیسکویت بجاي ذرت اثر

در ) درصد11(و حداکثر بازده اقتصادي  هاي گوشتی دارد جوجه
 نسبت به جیره شاهد، ضایعات بیسکویت درصد 25سطح 

بنابراین مصرف بیسکویت با توجه به نتایج  .باشد میمشهود 
گلیان و همکاران (باشد  می یحاصله داراي ارزش اقتصادي باالی

1382(.   
  گیري و پیشنهادات نتیجه

ت بیسکویت در مقیاس عدم امکان دسترسی مداوم به ضایعا
انبوه، عدم ثبات ترکیب آنها و مهمتر از همه آلودگی به کپک و 

برداري  مقادیر خطرناك سموم قارچی از جمله موانع توسعه بهره
هاي  ثابت در جهت استفاده از این ضایعات در تغذیه جوجه

در صورت تهیه منابع کافی از اینگونه ضایعات . باشد گوشتی می
گیري  توان نتیجه ه نتایج حاصل از این آزمایش میبا توجه بو 

با توجه به سطح انرژي  بیسکویتکرد که استفاده از ضایعات 
مورد  انرژي باال و همچنین قیمت مناسب در مقابل سایر منابع

اي و همچنین اقتصادي  استفاده در تغذیه طیور، از نظر تغذیه
که  استحاکی از این  یینتیجه نها .باشد حائز اهمیت می

توان به عنوان یک منبع انرژي  ضایعات بیسکویت را می
  .جایگزین براي ذرت با موفقیت مورد استفاده قرار داد
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  چکیده
کیفیـت  هـاي   تولیـدي و شـاخص   بر عملکرددر جیرة غذایی  روغن سویافسفر و  ،کلسیمسطوح مختلف  اثر ارزیابی با هدفآزمایش این 
در قالب طرح کـامالً تصـادفی   ) 3×2(به صورت فاکتوریل آزمایش  .اجراء شدهاي الین  هسوی گذار قطعه مرغ تخم 216با استفاده از  تخم

 4صـفر و  ( روغـن سـویا  سـطح   دوو ) NRCبیشتر از توصیۀ  درصد 30و  NRC ،15توصیه ( م و فسفرکلسیتیمار شامل سه سطح  6با 
اثـر   روغـن سـویا  از اسـتفاده   .اجـراء شـد  هفتگـی   37تـا   25هفتـه از سـن    12قطعه مرغ در هر تکرار به مدت  12تکرار و  3با ) درصد
مرغ و بیشترین مقدار خوراك مصرفی روزانـه بـا     درصد تولید تخمباالترین . )P>05/0( تولید تخم و مصرف خوراك داشتداري بر  معنی

 هـا  بـین آن سطوح مختلف کلسیم و فسفر و اثر متقابل . ها مشاهده شد هاي غذایی مرغ درصد چربی گیاهی در جیره 4سطح استفاده از 
و فسفر و همچنین اثـر متقابـل بـین روغـن     اي کلسیم  غذایی و سطوح جیره افزودن روغن سویا به جیرة  .ها نداشت بر عملکرد مرغ اثري

. )P>05/0( را تغییـر دادنـد  مـرغ    رنـگ زردة تخـم   داري معنیبه صورت  اثر متقابل چربی و کلسیم و فسفر نیز کلسیم و فسفر و سویا و
 باعث افـزایش  ها آن و نیز اثر متقابل بین NRCدرصد کلسیم و فسفر بیشتر از توصیۀ  30درصد روغن سویا به همراه  4اي  سطوح جیره

درصد کلسـیم و فسـفر    30درصد چربی و  4که استفاده از  هاي این تحقیق نشان داد یافته .)P>05/0( شدمرغ  تخم رنگ زردةدار  معنی
هـاي   در مـرغ  مـرغ  موجـب بهبـود عملکـرد و صـفات تخـم       بدون اینکه اثرات متقابلی داشته باشـند،  1994سال  NRC  بیشتر از توصیۀ

  .شوند میگذار  تخم
  

   گذار مرغ، مرغ تخم تخمکیفی ، عملکرد، صفات کلسیم، فسفر، چربی گیاهی :کلیدي کلمات
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  مقدمه
گذار   هاي تخم ژنتیکی و افزایش بازدة تولید در مرغتوسعۀ      

موجب شده است که نیازهاي غذایی آنها با سرعت زیادي تغییر 
ها،  ی جیرهاقالم غذایۀ تا پرنده بتواند با مصرف بهین بدیا

گلیان و (احتیاجات خود را براي این تولید باال، تأمین نماید 
کلسیم و فسفر از جمله ). 1379؛ پوررضا، 1378ساالر معینی، 

عناصري هستند که نقش مهمی در حفظ سالمت و بهبود کمی 
آنچیتا و (گذار دارند  هاي تخم  مرغ در مرغ و کیفی تولید تخم

موجود در از کلسیم و فسفر  مرغة استفاد). 2011همکاران، 
از این . گیرد جیرة غذایی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می

درصد کلسیم و فسفر جیره،  همچونتوان به مواردي  میان می
جیره، هورمون  Dنسبت بین کلسیم و فسفر، ویتامین 

دستگاه گوارش، زیست فراهمی کلسیم و فسفر  pHپاراتیروئید، 
نندة کلسیم و فسفر و نیز درصد چربی جیره، منبع تأمین ک

در نشان داده شده است ). 1379پوررضا، (جیره اشاره کرد 
کلسیم و فسفر جیره و  میزانهاي گوشتی با افزایش   جوجه

به بیشتر از مقادیر توصیه شده، عملکرد  ها همچنین نسبت آن
در بلدرچین ژاپنی با ). 1986هوالن و همکاران، (یافت کاهش 

، 53/1، 39/1(هاي مختلف کلسیم به فسفر   از نسبتاستفاده 
، بهترین عملکرد و در جیرة غذایی )99/1و  81/1، 66/1

برابري کلسیم به فسفر  81/1 نسبت ماندگاري کلسیم در بدن با
گذار  هاي تخم در مرغ ).2009شیخالر و همکاران، ( حاصل شد
د و بهبود عملکر سبب جیره درصد کلسیم 5/3-5/4استفاده از 

). 2010آرپاسوا و همکاران، (مرغ نشد   کیفیت پوستۀ تخم
درصد  12/4 وجود گذار هاي تخم گزارش شده است که در مرغ

به صورت میکرون  100اندازة از منبع سنگ آهک با کلسیم 
بر کیفیت  اثريها را بهبود بخشید ولی  داري عملکرد مرغ معنی
آنچیتا و ( ها نداشته است  مرغ و استحکام استخوان تخم

، 5/3، 3(در آزمایشی سطوح مختلف کلسیم ). 2011همکاران، 
وارد ) درصد 4/0و  35/0، 3/0، 25/0(و فسفر ) درصد 5/4و  4

و مشخص گردید شد گذاري  دوم تخم فازدر ها  جیرة غذایی مرغ
درصد کلسیم موجب بهبود عملکرد و  5/4که استفاده از 

درصد فسفر براي  25/0 هاي تولیدي گردید و  مرغ کیفیت تخم
  ).2009پلیکا و همکاران، (عملکرد آنها کافی بود 

گذار ضمن  هاي تخم غذایی مرغ ةها در جیر استفاده از چربی     
هاي محلول در چربی و  تأمین مقادیر مناسبی از انرژي، ویتامین

ك و ااسیدهاي چرب ضروري، موجب کاهش گـرد و غبـار خـور   
؛ 1373فرخـوي و همکـاران،   (دد گـر  بهبود خوشخوراکی آن می

گـزارش شـده اسـت کـه اسـتفاده از      ). 2000هارمز و همکاران، 
گذار موجب افـزایش انـدازة    هاي تخم غذایی مرغ ةچربی در جیر

نشـان داده شـده    ).2000هارمز و همکاران، (گردد  مرغ می تخم
درصـد   دو و درصد پیـۀ گـاوي   است افزودن مخلوط مساوي دو

غـذایی موجـب بـاالترین درصـد تولیـد       بـه جیـرة   روغن سـویا 
درصـد   4اسـتفاده از  ). 1388نوبخـت و شـهریار،   ( مرغ شد تخم

هـا   داري در افزایش خوراك مصـرفی مـرغ   اثر معنی كرذروغن ب
 افـزودن در آزمایش دیگري ). 2000بؤسیلز و همکاران، (نداشت 

  غـذایی مـرغ   ةجیـر  بـه و روغـن مـاهی    كربـذ روغـن  درصد  4
 دادافزایش  را مرغ خوراك مصرفی و اندازة تخم گذار، میزان تخم

هـاي   استفاده از منـابع مختلـف چربـی   ). 2006  سلیبی و بوتلو،(
گذار  هاي تخم داري بر عملکرد مرغ گیاهی و حیوانی اثرات معنی

هـاي گوشـتی    در جوجه). 2011نوبخت و همکاران، ( نشان نداد
درصـد   4و ) 2011نوبخـت،  (درصد چربـی طیـور    6استفاده از 

هـاي غـذایی     چربی حیوانی و گیـاهی و مخلـوط آنهـا در جیـره    
داري بـر مقـدار خـوراك مصـرفی       آغازین و رشـد اثـرات معنـی   

  ).2012نواز،  نوبخت و مهمان(ها نداشت  جوجه
هاي علمی در خصوص اثرات  با توجه به بعضی از گزارش     

م و هاي مواد معدنی از جمله کلسی  ها در تشکیل صابون چربی
و نیز اثرات سطوح ) 1379پوررضا، (فسفر و کاهش جذب آنها 

مرغ،  مختلف کلسیم و فسفر جیره بر کمیت و کیفیت تخم
آزمایش حاضر با استفاده از سطوح مختلف چربی گیاهی و 

و متقابل آنها بر  تا اثرات اصلی شد اجراجیره  کلسیم و فسفر
رد ارزیابی قرار گذار مو هاي تخم  مرغدر   عملکرد و کیفیت تخم

  . گیرد
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  ها مواد و روش
 گـذار  قطعه مـرغ تخـم   216تعداد  براي اجراي این آزمایش     

تیمار شامل سه سـطح کلسـیم و    6در  (W36)هاي الین  سویه
و ) NRCدرصد بیشتر از توصـیۀ   30و  NRC ،15توصیۀ (فسفر 

قطعـه   12تکـرار و   3بـا  ) درصد 4صفر و (دو سطح روغن سویا 
بـه   هفتگی 37تا  25هفته از سن  12غ در هر تکرار به مدت مر

ی در در قالــب طــرح کــامالً تصــادفو ) 3×2(صـورت فاکتوریــل  
هـاي   جیـره  .شرایط محیطی یکسان مورد استفاده قـرار گرفتنـد  

اسـاس   هاي مختلـف آزمایشـی بـر    براي گروه) 1جدول (غذایی 
برنامـۀ  و بـا اسـتفاده از   ) NRC )1994هاي مواد مغذّي  توصیه

بـا سـطوح انـرژي قابـل متابولیسـم و       UFFDA1جیره نویسی 
 ي غـذایی ها جیره ي همه .تنظیم گردیدندپروتئین خام یکسان، 

 سـویا فرمولـه و تهیـه     کنجالۀ –ذرت   ۀي و بر پایردبه صورت آ
  .شدند
 دسترسـی  ها مرغحرارت محیط کنترل شده و تمامی  ۀدرج     

در دورة آزمـایش هـر سـه    . تندداشآزاد به غذا و آب آشامیدنی 
خـوراك  . شـد  هـا داده مـی   هفتۀ یکبار واکسن نیوکاسل به مرغ

مصرفی و میزان تولید به صورت هفتگی و با تعیین روز مرغ بـا  
هـاي   بـا اسـتفاده از داده  . در نظر گرفتن تلفات محاسبه گردیـد 

مرغ محاسـبه   اي تخم ها، تولید توده مرغ درصد تولید و وزن تخم
نظر گرفتن میزان خوراك مصرفی، ضریب تبدیل غذایی  و با در

مـرغ از هـر    عدد تخـم  3 تعداد پایان آزمایش،در . تعیین گردید
تکرار به تصادف انتخاب و بعد از توزین، وزن مخصوص آنهـا بـا   

 تعیین شد در محلول آب نمک 2ورسازي استفاده از روش غوطه
ه شـده و  ها شکست مرغ تخمسپس ). 1373فرخوي و همکاران، (

ــدازه  ةســفید در واحــد هــاو ــا ان ــیظ آنه ــري غل ــراي  .شــد گی ب
ــدازه ســنج اســتاندارد  گیــري ارتفــاع زرده از دســتگاه ارتفــاع  ان

 . ساخت آلمان استفاده شد  (CE 300)مدل
 (FE20) ریزسـنج ها با اسـتفاده از   مرغ تخمۀ ضخامت پوست     

در مـرغ و   متر در وسـط تخـم   میلی 001/0با دقت ساخت آلمان 
گیـري و معـدل آنهـا بـه عنـوان       اندازه از وسط پوسته سه نقطه

 3ایـن کـار بـراي هـر     . ضخامت نهایی پوسته در نظر گرفته شد
مرغ انجام شده و میانگین آنها به عنوان ضخامت نهایی  تخم عدد
لحـاظ  مـرغ بـراي هـر یـک از واحـدهاي آزمایشـی        تخم  ۀپوست

   .گردید

                                                
1- User friendly feed formulation done again  
2- Floating Method 

سـنج مکـانیکی     تگاه مقاومـت استحکام پوسته با استفاده از دسـ 
  3بـراي مشـخص کـردن رنـگ زرده از واحـد رش     . تعیین گردیـد 

  ). 1373فرخوي و همکاران، (استفاده شد 
 SAS,2005 هاي حاصله با استفاده از نرم افزار آماري داده     

ها  میانگین تفاوت  ۀمقایس براي .شدجزیه و تحلیل ت 12/9نسخه 
طرح آماري مدل ریاضی . شد استفاده توکی کرامراز آزمون 

  :بودزیر  صورته ب مورد استفاده
yijk = µ +Ai +Bj+(AB)ij+εijk  

  در این مدل
  Yij   =k  اُمین مشاهده مربوط بهj  اُمین سطح فاکتورB  وi 

 jاثر = A ،Bjاُمین سطح عامل  iاثر =  A، Aiاُمین سطح فاکتور 
 =εjjk و Bو  Aاثر متقابل عامل = B، (AB)ijاُمین سطح عامل 

  خطاي آزمایشی مربوط به هر مشاهده بود

                                                
3- Roch Unit  
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  و بحث نتایج
واریانس و مقایسۀ صفات تولیدي براي اثر  تحلیلنتایج      

جدول  دراثرات متقابل آنها  فسفر و ،کلسیم روغن سویا، سطوح
افزودن روغن سویا به جیرة غذایی داراي اثرات  .آمده است 2
باالترین درصد  ).P>05/0(بود مرغ   داري بر تولید تخم نیمع

و بیشترین مقدار خوراك ) درصد 84/64( مرغ تولید تخم
درصد روغن  4هاي حاوي  با جیره) گرم 47/94(مصرفی روزانه 

استفاده از سطوح مختلف کلسیم و فسفر و . سویا مشاهده شد

اثر نیز اثرات متقابل روغن سویا، کلسیم و فسفر جیره 
واریانس و  تحلیلنتایج  .نداشت  داري بر عملکرد مرغ معنی

مرغ براي اثرات سطوح مختلف روغن  مقایسۀ صفات کیفی تخم
ارائه  3سویا، کلسیم و فسفر و اثرات متقابل آنها در جدول 

  .گردیده است
 

  
  

  )هفتگی 37تا  25( گذار هاي تخم مرغعملکرد  کلسیم و فسفر بر روغن سویا،سطوح اثر  -2دولج

                  a-b  :05/0( دار دارند ف معنیدر هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختال<P.(  
  

           

درصد روغن سویا و کلسیم و (تیمار 
  )فسفر جیره

  وزن تخم مرغ
  )گرم(

  تولید تخم مرغ
  )درصد(

  اي تولید توده
  )درصد(

  خوراك مصرفی
  )گرم(

  ضریب تبدیل غذایی

          درصد  روغن سویا
0  12/60  b17/61  80/36  b04/89  43/2  
4  17/60  a84/64  05/39  a47/94  43/2  

P Value 56/0  001/0  21/0  004/0  38/0  
SEM 35/0  05/1  79/0  27/1  05/0  

            )درصد(سطح کلسیم و فسفر 
NRC  85/59  11/62  17/37  64/89  42/2  
NRC  +15%  29/60  38/63  25/38  94/93  47/2  

NRC  +30%  29/60  54/63  37/38  69/91  40/2  
P Value 71/0  70/0  64/0  19/0  76/0  

SEM  43/0  28/1  97/0  56/1  06/0  
  35/2          کلسیم و فسفر × روغن سویا  

  NRC 16/60  30/62  48/37  06/88  54/2 × روغن سویا  صفر
  NRC  +15% 25/60  72/59  02/36  04/91  40/2 × روغن سویا  صفر
  NRC  +30% 94/59  50/61  91/36  03/88  48/2 × روغن سویا  صفر

  NRC 54/59  92/61  86/36  32/91  40/2 ×  %4 روغن سویا 
  NRC  +15% 33/60  04/67  49/40  83/96  40/2  × % 4غن سویا  رو

  NRC  +30%30% 65/60  58/65  83/39  37/95  25/6 × %4روغن سویا  
P Value 56/0  15/0  21/0  64/0  75/0  

SEM 61/0  81/1  37/1  21/2  09/0  
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سطوح مختلف چربی، کلسـیم و فسـفر جیـره و اثـر متقابـل           
مـرغ   داري بـر رنـگ زردة تخـم    چربی، کلسیم و فسفر اثر معنـی 

) 5(و ) 67/4(، )33/4(بیشـترین رنـگ زرده    ).P>05/0(داشت 
م درصد کلسی 30درصد چربی گیاهی،  4به ترتیب با استفاده از 

اثـرات متقابـل آنهـا     در نیـز و   NRCو فسفر بیشـتر از توصـیۀ  
سطوح مختلف چربی گیـاهی، کلسـیم و فسـفر    . مشاهده گردید

داري بـر سـایر    در جیرة غذایی و اثرات متقابل بین آنها اثر معنی
  .مرغ نداشت صفات کیفی تخم

  
  بحث

افـزایش   سـبب ها با خوشخوراك نمودن جیـرة غـذایی    چربی     
افـزودن چهـار   ). 1379پوررضـا،  (شـوند   می  اك مرغمصرف خور

 سـبب  درصد چربی به جیره به عللی نظیر بهبـود خوشـخوراکی  
هاي فاقد چربـی   افزایش مصرف خوراك مرغ در مقایسه با جیره

با توجه به مقادیر بیشتر مواد مغذّي دریافتی، درصد تولیـد  . شد
هـر چنـد بـه     مرغ اي تخم تولید توده. مرغ نیز افزایش یافت  تخم

داري افزایش نیافته اسـت، لـیکن از لحـاظ عـددي      صورت معنی
که این ناشـی   .داشتبهبود روغن سویا  هاي فاقد جیرهنسبت به 

مرغ بـوده   دار صورت گرفته در درصد تولید تخم از افزایش معنی
هاي این آزمـایش بـا گزارشـات نعمتـی و همکـاران       یافته. است

در خصـوص اثـرات منـابع    ) 1388( شهریارو نوبخت و ) 1386(
هـاي گوشـتی    گـذار و جوجـه   تخم هاي چربی بر عملکرد در مرغ

) 2012(نـواز    و نوبخت و مهمـان ) 2011(نوبخت  .مطابقت ندارد
داري در استفاده از سطوح مختلـف انـواع چربـی بـر      اثرات معنی

  .نکردند مشاهدههاي گوشتی  خوراك مصرفی جوجه
کلسیم و فسفر جیره و اثـر متقابـل   استفاده از سطوح مختلف      

و کلسـیم و فسـفر جیـره در آزمـایش حاضـر       روغـن سـویا  بین 
، شـیخالر و  )1986( نهاي هوال با یافته نتایج این .نشددار  معنی

در حـالی کـه موافـق نتـایج     . مطابقـت نـدارد  ) 2009(همکاران 
عـدم  . اسـت ) 2011(گزارش شده توسط آرپـا سـوا و همکـاران    

از قبیـل   مـوادي  اممکن است ب گزارش شدههاي  تطابق با یافته
ها، وضعیت تولیـد ارتبـاط داشـته     شرایط آزمایش، وضعیت مرغ

   .باشد
ها  مرغ  تخم زردة ایشسبب افزروغن سویا درصد  4استفاده از      
هـاي محلـول در    هاي گیاهی منبع غنـی از ویتـامین   چربی. شد

بـا  ). 1379، پوررضـا (گردنـد   تنوئیدها محسوب میوچربی و کار
هاي غذایی مقادیر کـافی از ایـن    در جیره روغن سویااستفاده از 

هاي طبیعـی فـراهم و در دسـترس مـرغ قـرار گرفتـه و        رنگدانه
ها نسبت به زمان عدم استفاده  مرغ شدن زردة تخم موجب رنگین

استفاده از چربـی  بهبود رنگ زرده با . اهی شده استاز چربی گی
دیگر   در گزارش) تنوئیدهاونوان منبع کاربه ع(و گیاهان دارویی 

در ). 1388نوبخـت و شـهریار،   (ید قـرار نگرفتـه اسـت    یمورد تأ
گـزارش نمودنـد کـه    ) 1389(نـواز    حالی کـه نوبخـت و مهمـان   

گـذار   هاي تخم هاي غذایی مرغ درصد پونه در جیره 2استفاده از 
بـه  ( هـا  مـرغ  داري موجب بهبود رنگ زردة تخـم  به صورت معنی

استفاده از کلسیم و فسفر باالتر . گردید) لت وجود کارتنوئیدهاع
هـا   مـرغ  دار رنگ زردة تخـم  موجب بهبود معنی NRCاز توصیۀ 

علت این بهبودي در رنگ زرده مشخص نیسـت و گزارشـی   . شد
هـاي   وجود ندارد و شایسـته اسـت پـژوهش    خصوصنیز در این 

وح چربـی  اثـرات متقابـل سـط   . الزم در این زمینه صورت گیـرد 
 داري گیاهی و درصد کلسیم و فسفر جیره نیز به صـورت معنـی  

به طـوري کـه   . ها شد مرغ افزایش شاخص رنگ زردة تخم سبب
کلسـیم  % 30درصد چربی گیاهی و  4باالترین آن با استفاده از 

ظـاهراً  . مشاهده گردید NRCو فسفر بیشتر از سطح پیشنهادي
سطح کلسیم و فسفر  وروغن سویا همبستگی باالیی بین درصد 

ها در خصوص افزایش تجمع مواد رنگین در زرده و بهبـود   جیره
نوبخـت و  (زیرا باالترین شاخص رنـگ زرده   .رنگ آن وجود دارد

 30 به همـراه روغن سویا درصد  4با استفاده از ) 1388شهریار، 
مشـاهده    NRCکلسیم و فسفر بیشـتر از سـطح پیشـنهادي   % 

تا نقش  یازمند آزمایش دیگري استبررسی بیشتر موضوع ن .شد
  . بیشتر مشخص شوددر این خصوص کلسیم و فسفر جیره 

هـاي   با توجه به نتایج بدست آمـده از ایـن آزمـایش در مـرغ         
تواند موجب بهبـود   میروغن سویا درصد  4گذار استفاده از  تخم

کلسـیم و  % 30مرغ گردد و استفاده از  عملکرد و رنگ زردة تخم
شـاخص زرده،  بـه غیـر از بهبـود     NRCشتر از توصـیۀ  فسفر بی

. مـرغ نـدارد   داري بر عملکرد و صـفات کیفـی تخـم    اثرات معنی
و درصد کلسـیم  روغن سویا همچنین اثرات متقابلی بین درصد 

، در رابطه با عملکـرد  مرغ رنگ زردة تخم به غیر ازو فسفر جیره 
هاي این  هید یافتیبراي تأ .داشتنوجود  مرغ و صفات کیفی تخم

    .باشد آزمایش، نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه می
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  چکیده

مربوط به صفات  رکورد 85324از گی ژنتیکی و محیطی صفات باروري به منظور مقایسه پارامترهاي ژنتیکی، همبست
و سه منطقه آب و  پنج دوره شیردهیدر  )دام 34680(گله  20) زایی، روزهاي باز و نرخ باروريفاصله گوساله( تولیدمثلی

 1389تا  1364اي هطی سال )استان یزد( و گرمسیري) تان زنجاناس( ، معتدل)استان آذربایجان شرقی( سردسیر ،هوایی
و آزمون  مدل خطی عمومیها با استفاده از رویه ثر بر روي صفات و مقایسات میانگینؤبراي پیدا کردن عوامل م .استفاده شد

روش حداکثر  واریانس و پارامترهاي ژنتیکی از مدل دام با)کو( د اجزايبراي برآور .انجام شد SASدانکن نرم افزار 
 افزارنرم از مدل تکرارپذیري ،به صورت تجزیه یک صفتی و چند صفتی گیري نیاز از مشتق بی درستنمایی محدود شده

WOMBAT32 در  گاوفصل زایش و شکم زایش بعنوان اثرات ثابت و سن  -سال - بور اثرات گلهزدر مدل م. استفاده شد
 .برآورد شد 075/0الی  02/0ده پذیري صفات باروري در محدووراثت .بعنوان متغیر کمکی در نظر گرفته شد زمان زایش

مناطق مختلف  روزهاي باز و نرخ آبستنی در بین همبستگی ژنتیکی مشاهده نشد ولی همبستگی فنوتیپی داريتفاوت معنی
در بین مناطق مختلف در صفات دار د که تفاوت معنینتایج نشان دا همچنین. بود )P >05/0( داراي تفاوت معنی داري

فاوت معنی داري تصفت نرخ آبستنی در بین مناطق مختلف ایران . )P >01/0( و روزهاي باز وجود داردزایی فاصله گوساله
 .)P >05/0(دارد

  
 هلشتاین، صفات باروري ، گاو، مناطقژنتیکی هايپارامتر :کلیدي کلمات
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  مقدمه
مهمترین دلیل حذف گاوهاي شیري در کشور مشکالت     

یکی از فاکتورهاي مهم در  دهدکه نشان می مثلی استتولید
 .)1387 ،مرتضوي( ید مثلی استلها، خصوصیات توگاوداري
هاي اخیر به علت توجه بیش از حد به صفات  در سال

تولیدي و توجه کمتر به صفات باروري و در نتیجه 
همبستگی منفی بین این صفات با صفات تولیدي روند 

ردن به اهمیت هاي اخیر با پی بدر سال. اندنامطلوبی داشته
صفات تولیدمثلی، در بسیاري از کشورها وارد شاخص 

از جمله اهداف  .اندشده) 1شاخص شایستگی خالص(انتخاب 
 ها براي برآورد هاي واریانس، استفاده از آنبرآورد مؤلفه

که امکان دارد بر اثر  دباشواریانس ژنتیکی افزایشی می
ی از و یک انتخاب در طی چندین نسل تغییر نماید

هاي پارامترهاي بسیار مهم براي اظهار نظر در مورد برنامه
این امر، به  .)2006گونزالس و همکاران، ( اصالح نژادي است

و فاصله نسل  زیادخصوص در مواقعی که شدت انتخاب 
بنابراین برآورد واریانس ژنتیکی . صادق است ،کوتاه باشد

ن مقادیر شتافزایشی و پارامترهاي ژنتیکی و در اختیار دا
بینی با روشی مناسب براي پیش دقیق پارامترهاي ژنتیکی

رح آمیزشی مورد گیري در مورد ط نتیجه انتخاب، تصمیم
حیوانات ضروري می اصالحیهاي نظر و پیش بینی ارزش

از جمله  2روزهاي باز ).1386 و همکاران، فر فرهنگ( باشد
ی همبستگ صفتاین . عوامل مؤثر بر فاصله زایش است

و معیاري  )r % =99(مثبت و باالیی با فاصله زایش دارد 
زایی  شود با کاهش آن فاصله گوساله است که تالش می

روزهاي باز ) 1383( و همکاران هنرور. مطلوب بدست آید
وراثت  مقدار .است نمودهروز گزارش  80-85آل را ایده

گاوهاي  زاییفاصله گوساله و پذیري صفات روزهاي باز
 جردن،( گزارش کرد 01/0و  05/0را به ترتیب شیري 
انتخاب مستقیم بر روي صفات تولید مثلی از طریق . )2000

برخی از محقیقن  .تواند قابل توجه باشد آزمون نتاج می
روز، در صفت روزهاي باز  10تا  5افزایش گزارش نمودند که 

م شیر کیلوگر 1000تواند در نتیجه افزایش ژنتیکی  می
                                                             
1.Net Merit$ 
2.Open Day 

) 1389( شیري .)1976 اسالما و همکاران،( شدتولیدي با
زایی براي گاوهاي هلشتاین استان  میزان فاصله گوساله
توحیدي و  .ماه گزارش نمود 8/13خراسان رضوي را 

و روزهاي روز  4/398 ±8/73 را این فاصله) 1386( ارانکهم
و  سارتوري .استروز گزارش نموده  7/118 ±73از را ب

که گاوهاي شیرده افزایش  نمودش گزار )2002( همکاران
بیشتري در حرارت بدن در پاسخ به افزایش دماي محیط 

ها دارند بنابراین عملکرد تولید مثلی در طول نسبت به تلیسه
در تحقیق دیگري کاویان و . کندتابستان خیلی تغییر نمی

گزارش نمودند که دي و بهمن بیشترین ) 1390( همکاران
نجر به آبستنی را دارد و مرداد و میانگین درصد تلقیح م

ها و بطوري که بین این ماه. شهریور کمترین میزان را داشت
هاي سال اختالف معنی داري در سطح یک درصد سایر ماه

این محقق همبستگی بین نرخ باروري و . مشاهده شد
معنی دار و همچنین ) =83/0r(رطوبت هوا را مثبت و قوي 

 با دماي هوا را منفی و قويهمبستگی بین این پارامتر 
)919/0r=- ( یعنی با افزایش میزان رطوبت .نددنموگزارش 
 ناین گزارشات نشا .یابدمیزان باروري افزایش می) متعادل(

پارامترهاي  اثرلیم مختلف داخل ایران ادهد بین اقمی
ثیر باالیی داشته أهاي تژنتیکی دام ظرفیتتواند محیطی می

تحت  صفات تولیدمثلی اصوالً ر اکثرعبارت دیگه ب .باشد
از جمله  محیطی عوامل دیگر مدیریتی وعملکردهاي  ثیرأت

گرمایی یکی از مشکالت  تنش  .قرار دارند دماي هوا
مناطق  دامدارانی که در خصوصاًاست که دامداران اي  عدیده

زمانی که دماي  .دارند با آن مواجه هستند حضور گرمسیر
ا بیشتر از سطح تحمل بدن حیوان ی هوا بطور ناگهانی و

 دست داده و هموستازي بدن تعادل خود را از افزایش یابد
به  مثل و حتی مرگ را کاهش تولید ،تولید، کاهش اشتها

گرمایی میزان باروري  تنشدر زمان مواجهه با . همراه دارد
زمان  این مسئله به این دلیل است که در .شوددام کم می

تشکیل لی حیوان کوتاه شده و گرمایی دوره فح تنش
 دهد مختلف رخ میهاي زمان این حالت در فولیکول در

انی که گاو زم همچنین در). 2006 گونزالس و همکاران،(
باشد تشکیل رویان دچار مشکل گرمایی می تنشدچار 

 66ا ت 60 حدودهاي مختلف گزارشمطابق با شود و  می
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 تنشی همچنین اثرات منف .کاهش داشته است درصد
تلقیح  زمان قبل از درجه سانتیگراد در 44دماي  گرمایی در

طغیان ( تلقیح تشخیص داده شده است از درجه بعد 40 و
عوامل محیطی داراي اثر قابل توجهی بر روي  ).1386پژوه، 

مدیریت گله، سال، ماه، سن . اکثر صفات تولید مثلی هستند
از عوامل ) داخل زایش(در زمان زایش، سن در زمان تلقیح 

هایس و همکاران، (باشند  مؤثر بر صفات تولید مثل می
افزایش واریانس فنوتیپی براي  سببعوامل محیطی  .)1992

صفات تولید مثلی و اختالف وراثت پذیري و تکرار پذیري 
هایس و ( صفات تولید مثلی در مناطق مختلف می شود

 بنابراین هدف از این تحقیق برآورد .)1992 همکاران،
مناطق در پارامترهاي ژنتیکی و فنوتیپی صفات باروري مهم 

با  و مقایسه آن )ها مختلفاستان(ایران  مختلف آب و هوایی
 .بود یکدیگر

 

  روش و مواد

و به منظور برآورد پارامترهاي ژنتیکی در این تحقیق      
 دام با تعداد 34680اطالعات  حیطی صفات تولید مثلی ازم

و در پنج دوره شیردهی گله  20ط به رکورد مربو 85324
، )زنجان( ، معتدل)رقیآذربایجان ش( ، سردسیرسه منطقه

. استفاده شد 1389تا  1364هاي در طی سال )یزد( گرمسیر
 اکسسو  اکسل افزارهاينرم ها با استفاده ازابتدا داده

 )1طبق جدول( هاي خارج از بازه نرمالو داده ویرایش شد
ها با  ي تعیین اثر عوامل ثابت، دادهبراسپس  حذف شده،

 .اندنالیز شدهآ )SAS 1996(برنامه  GLMاستفاده از روش 
 SASآزمون دانکن نرم افزار  ها ازبراي مقایسات میانگین

-یابی ساختار شجره از نرم براي بررسی و عیب .استفاده شد

براي . استفاده شد) 2006 همکاران، و يسرگلزار( CFCافزار 
ها از  ارامترهاي ژنتیکی و محیطی و همبستگی آنبرآورد پ

مدل دام یک و چند صفتی به روش حداکثر درستنمائی 
افزار گیري از نرم نیاز از مشتق محدود شده بی

)2006(WOMBAT ستفاده شدا.  
  

  حداقل و حداکثر مقدار قابل قبول در صفات مورد بررسی -  1 جدول
 حداکثر حداقل صفات باروري

 600 300  دو زایش متوالی فاصله بین

 300 30  روزهاي باز

 100 1  %نرخ آبستنی 

 
y= Xb + Za + Wpe +e    (1)   

 
، بردار اثر عوامل ثابت b. ، بردار مشاهداتyدر این مدل      

، بردار اثرات a). شکم زایش-گله -فصل - شامل اثرات سال(
، بردار اثرات عوامل Pe. عوامل تصادفی ژنتیکی افزایشی

، بردار اثر عوامل تصادفی باقی مانده e.تصادفی محیطی دائمی
  .هاي طرح هستندماتریس W و Z، Xو 

  
  بحث و نتایج

نشان  2نتایج آمار توصیفی در مناطق مختلف در جدول        
دهد که صفات باروري تفاوت معنی داري را در مناطق می

زایی و  مختلف ایران داشته و بیشترین میانگین فاصله گوساله
به ، 66/110، 69/414( روزهاي باز و کمترین نرخ آبستنی

به دلیل  احتماالًمربوط به استان یزد است که ) 2/27درصد 
گی با توجه به ضریب پراکند. است یی در این استانتنش دما

نشانگر باال  هاي استان یزدباال در تمام صفات در گاوداري
ي و پراکندگی باالباروري این منطقه  بودن تفاوت در صفات

و همچنین تحقیقات  باشدها از لحاظ مدیریتی میسطوح گله
بیشتري در شرایط مشابه میزان این تفاوت را به تغییرات آب 

ضریب  .)2001 دکرس،( دهدو هواي این اقلیم نسبت می
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پراکندگی در صفات باروري استان زنجان و تبریز مشابه هم 
هاي این دو استان با ه گلهبوده و نشانگر همسان بودن انداز

رسد گاوهاي به نظر می. باشدشرایط محیطی باروري می
موجود در استان یزد از نظر توان باروري و ژنتیک افزیشی در 

هاي بعدي سطح باالتري از دو استان دیگر قرار دارد و در سال
هاي بعدي انتقال این ارزش اصالحی باال را حفظ کرده به نسل

، )2003( ، وال و همکاران)2000( ایس و همکارانپر. اندداده
نشان دادند که میانگین برآورد ) 2003( کادارمیدن و همکاران

است در  388تا  383شده براي فاصله بین دو زایش در دامنه 
 که مقادیر گزارش شده توسط اوجانگو و همکاران حالی

 و گونزالز و همکاران) 2005(، وال و همکاران )2004(
 شترینیاستان یزد ب. است 406تا  4/395در بازه ) 2005(
 و استان آذربایجان شرقی کمترین میزان) ماه8/13(

هاي زایی را دارند و بازده باالي گلهفاصله گوساله) ماه7/12(
استان آذربایجان شرقی نسبت به دو استان دیگر را نشان 

هاي کاهش تعداد گوساله سببفاصله زایش بیشتر  . دهد می
در یک گله . شودلد شده در طول عمر تولیدي گاو میتوم

ماه فاصله زایش، در طول عمر  5/15راسی با میانگین  500
تعداد گوساله کمتري نسبت به ) سال 3-5/3(تولیدي خود 

 کاهش .شودماه، تولید می 8/12گاوهاي داراي فاصله زایش 

 شود، از طرفیکاهش تلسیه جایگزین می سببتعداد گوساله 
دارد حذف غیر  مثل وجودهایی که مشکل تولیددر گله

یابد و درآمد حاصل از فروش گوساله به می اختیاري افزایش
ا افزایش روزهاي باز کاهش ب ازاي هر روز از فاصله زایش

 ).1380 ،رستمخانی(یابد  می

 

 
  ایراندر سه استان گاو هلشتاین  باروريمرتبط با آمار توصیفی صفات  -2 جدول

  زاییفاصله گوساله  فتص
  )روز(

  روزهاي باز
  )روز(

  نرخ آبستنی
  )در صد(

  زنجان  یزد  تبریز  زنجان  یزد  تبریز  زنجان  یزد  تبریز  استان

 18547  11325  12458 22456  14875  19586 27441  15485  21754  رکورد تعداد
9/406  69/414  4/385  میانگین  43/107  31/116  66/110  8/34  2/27  58/30  

85/69  2/73  85/31  معیارف انحرا  21/18  6/61  57/59  5/16  7/17  89/14  

16/17  65/17  26/8  %تغییراتضریب  95/16  66/55  83/53  41/47  07/65  69/48  

  
 نتایج تحقیق نرخ آبستنی در مناطق گرم را کمترین میزان

ترین عامل محیطی مهم چون .دهدنشان می) درصد 2/27(
باال در زمان  رجه حرارتت، داس مؤثرکه بر میزان آبستنی 

ها امکان کاهش بر همین اساس در برخی گله .باشدتلقیح می
همچنین عامل  .درصد وجود دارد 20تا  10میزان  آبستنی به

 ثیرأآبستنی ت نرخمهم دیگري که از نظر مدیریتی بر 

ریزي  تنظیم برنامه تلقیح نسبت به زمان تخمک گذارد، می
گاوهایی که به طور معمول تولید ). 1382 ،فالح خیز(است 

چون گاوهاي . تري دارندباالتري دارند نرخ آبستنی پایین شیر
با اند لذا هانرژي متابولیک بیشتري مصرف کرد ،با تولید باال

نتایج ). 1992 ،نیوا و همکاران(شوند  کاهش باروري مواجه می
دار در بین مناطق مختلف در دهد که تفاوت معنینشان می

 >01/0(داشت زایی و روزهاي باز وجود ت فاصله گوسالهصفا

P .( فاوت تصفت نرخ آبستنی در بین مناطق مختلف ایران
 ).P >05/0( معنی داري دارد

گزارش شده  4 پذیري صفات مورد بررسی در جدول وراثت
مانند (فات مرتبط با شایستگی پذیري صاگر چه وراثت . است

یانس محیطی باال، نسبت به به دلیل وار) تولیدمثلی صفات
صفات تولیدي و مورفولوژیکی کمتر اما اگر مقدار واریانس 

بندي شود،  ژنتیکی این صفات به طور صحیحی مقیاس
 اوله و همکاران،(تواند بیشتر باشد  واریانس ژنتیکی آنها می

این محقق پیشنهاد کرد بسیاري از صفات تولیدمثلی ). 1992
پذیري پایینی داشتند ولی در اثر انتخاب پاسخ چه وراثت اگر

این مشاهدات  ).مرغ مانند تعداد تخم(قابل توجهی نشان دادند 
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یک معیاري ) 1992(منجر به این شد که اوله و همکاران 
تحت عنوان ضریب تغییرات واریانس ژنتیکی افزایشی 

)CVA=σA/Mean (قابلیت تکامل"گیري  را براي اندازه" 
هاي محقق مذکور اثبات کرد که در جمعیت. شنهاد کندپی

طبیعی صفات مرتبط با شایستگی مانند صفات تولیدمثلی 
پس از . بیشتري دارند CVAنسبت به صفات مورفولوژیکی 

آنجا که پاسخ به انتخاب به مقدار تنوع ژنتیکی صفت بستگی 
 .توانند به انتخاب مصنوعی پاسخ دهنددارد این صفات می

  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ایرانسه استان واریانس و پارامترهاي ژنتیکی صفات باروري در  اجزاي -4 جدول
a  صفت

2 σ  e
2 σ  pe

2 σ  C2  h2±SE R  

-فاصله گوساله

  )روز(زایی

  067/0  054/0)011/0(  04/0  2/77  6/1955  24/150  یزد
  072/0  043/0)02/0(  036/0  386/127  49/3571  237/257  تبریز
  097/0  065/0)01/0(  032/0  032/0  747/0  049/0  زنجان

  روزهاي باز
  )روز(

  074/0  024/0)03/0(  05/0  2/172  4/3422  54/449  یزد

  081/0  021/0)01/0(  033/0  72/0  14/22  48/0  تبریز
08/83  زنجان  5/3272  79/140  04/0  )03/0(023/0  064/0  

  نرخ آبستنی
  )درصد(

  11/0  065/0)01/0(  054/0  46/175  2/3222  9/450  یزد
8/13  15/492  07/42  تبریز  03/0  )01/0(079/0  14/0  

48/4  زنجان  45/171  29/34  164/0  )001/0(05/0  17/0  

a2σ = ،واریانس ژنتیکی افزایشیe2σ = ،واریانس باقیماندهpe2 σ = ،واریانس محیطی دائمیC2 = نسبت واریانس محیطی دائمی به
  تکرارپذیري= Rپذیري، وارثت= h2وارانس فنوتیپی کل، 

  

واریانس، ضرایب وراثت  اجزايبرآورد  4درجدول          
فاده از تجزیه پذیري و تکرارپذیري صفات تولید مثلی با است

دامنه . یک صفتی صفات تولید مثلی مورد بررسی آمده است
 مناطق مختلف از در مثلیپذیري براي صفات مهم تولیدوراثت

 روزهاي باز وراثت پذیري صفت. بود 075/0تا  02/0
. برآورد گردید 024/0)003/0( در تحقیق حاضر )گرمسیر(

ن می خارجی بیدامنه وراثت پذیري روزهاي باز در منابع عل
؛ 2008، لیو و همکاران(گزارش شده است  07/0تا  023/0

  ایرانسه استان مقایسه میانگین صفات باروري در  -3 ولجد
  میانگین حداقل مربعات تعداد رکورد  استان  صفت

-فاصله گوساله

  )روز(زایی

 زنجان
 تبریز
 یزد

27441 
21754 
15485 

ab 9/406 
b4/385  

a 69/414 

  )روز(روزهاي باز

 زنجان
 تبریز
 یزد

22456 
19586  
14875 

11 ab /66 
b43/107  

116/31a 

  آبستنی نرخ
  )درصد(

 زنجان
 تبریز
 یزد

18547 
112458 
11325 

b58/30  
a  8/34  
c  2/27  

  )P >05/0 (.دارند يتفاوت معنی دارمشترك غیر ف وحر باهایی میانگین
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 .)2005؛ جامروزیک و همکاران، 2005گونزالز و همکاران، 
دامنه وراثت پذیري صفت روزهاي باز را در ) 2000( جردن

پذیري روزهاي باز وراثت .گزارش نمودند 01/0- 1/0محدوده 
تیکی غیر افزایشی دهد که اثرات محیطی و عوامل ژننشان می

در مورد این صفت بزرگتر از اثرات ژنتیکی افزایشی است و 
این اهمیت توجه زیاد به مسائل مدیریتی و شرایط محیطی را 

  . دهدنشان می
و  استپایین  تولید مثلیبطور کلی وراثت پذیري صفات      

ز یک جمعیت به جمعیت دیگر فرق ت پذیري اثالبته ورا
دلیل تفاوت سطوح مدیریت و ظرفیت ه باین امر  .کند می

وراثت . است مناطق مختلف مورد مطالعه ژنتیکی حیوانات
ها تغییر ط به تولید مثل با سطح تولید گلهپذیري صفات مربو

کاران، مارتی و هم ؛2000کاستیلو و همکاران، (کند  می
وراثت  هاي با سطح تولید باالتر،به نحوي که در گله ).1994

یکی از دالیل اصلی پایین . یابدصفات افزایش میپذیري این 

بودن و ترکیبی پذیري صفات تولید مثلی پیچیده بودن وراثت
فاصله بین دو  به عنوان مثال صفت. بودن این صفات است

یا صفت . خود مجموع روزهاي باز و طول آبستنی است ،زایش
ا تعداد روزهاي باز به تعداد تلقیح منجر به آبستی، موفقیت ی

کست در آبستنی و طول دوره شیردهی و عوامل دیگر ش
 معنی ژنتیکی تنوع که دهدمی نشان تحقیقات .داردبستگی 

 انتخاب امکان که دارد وجود ماده گاوهاي باروري در داري
 که ژنتیکیي راهکارها .کندمی فراهم را صفات این بهبود براي
 عبارتند ددا پیشنهاد تولیدمثلی عملکرد بهبود براي توانمی
 تداوم بهبود ،ينژاد داخل انتخاب انتخاب، شاخص: از

 از استفاده ،ژنومیکس انتخاب و گريآمیخته شیردهی،
 بسیار حل راه ژنومیکی انتخاب یا هاي مولکولیآوري فن

 صفات نظیر پایین يپذیروراثت با صفاتی بهبود جهت مطلوب
 آن يرو بر وسیعی تحقیقات امروزه که است مثلی تولید
 .باشدمی نجامل اادرح

  
  صفات باروري در  )پایین قطر( و فنوتیپی )قطر يباال( همبستگی ژنتیکی - 5 جدول

  مناطق مختلف ایران

  نرخ آبستنی  روزهاي باز  زاییفاصله گوساله  صفت  استان

  یزد

054/0 01/0(  زاییفاصله گوساله  708/0  708/0 -  
94/0  روزهاي باز  )03/0(024/0  92/0-  

-  خ آبستنینر 61/0  81/0-  )001/0(065/0  

  تبریز
043/0) 02/0(  زاییفاصله گوساله  917/0  95/0-  
95/0  روزهاي باز  )01/0 (021/0  83/0-  
-  نرخ آبستنی 57/0  31/0- * )01/0 (079/0  

  زنجان
065/0)01/0(  زاییفاصله گوساله  98/0  71/0-  

75/0  روزهاي باز  )03/0(023/0  75/0-  
63/0  نینرخ آبست  79/0-  )001/0(05/0  

 
را همبستگی بین صفات مناطق مختلف  5 جدول       

 همبستگی ژنتیکی صفات تفاوت که بین دهد مینشان 
ندارد و این همبستگی بین روزهاي باز و  دداري وجومعنی

این دو همچنین . بود و زیادزایی مثبت  فاصله گوساله
ند و این نشان همبستگی فنوتیپی مثبت باالیی دارصفت 

دهد که این دو صفت رابطه باالیی با هم دارند و از می
زایی نجایی که روزهاي باز در داخل زمان فاصله گوسالهآ

همبستگی  .رسدقرار دارد این میزان معقول به نظر می
فنوتیپی صفات روزهاي باز و نرخ آبستنی در بین مناطق 

شان داد تحقیق حاضر ن .داري داشتمختلف تفاوت معنی
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 باالیی بر عملکردهاي تولید مثلی اثرکه تنوع آب و هوایی 
دارد لذا مدیریت بهینه در مناطق  در مناطق مختلف

 راهبردهايو بسته به شرایط مختلف تعریف متفاوتی دارد 
 .باید اعمال گردد متفاوتی
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  چکیده
کیلوکالري انرژي  2900و  2800، 2700، 2600، 2500، 2400(یش اثر سطوح مختلف انرژي قابل سوخت وساز در این آزما

بومی استان خراسان رضوي در قالب یک طرح کامالً تصادفی بررسی  بر عملکرد مرغان تخمگذار) متابولیسم در هر کیلوگرم جیره
 5تیمار آزمایشی در  6هر یک از . اي تقسیم شدند قطعه 10گروه  30هفتگی، به  38قطعه مرغ بومی  300به این منظور . گردید

نتایج این . هفته و در این مدت آب و غذا بصورت آزاد در اختیارشان بود 12مدت انجام آزمایش . تکرار مورد مقایسه قرار گرفت
روزانه و ضریب تبدیل داشت  آزمایش نشان داد که سطوح مختلف انرژي متابولیسم جیره تأثیر معنی داري روي مصرف خوراك

)05/0<p .(هاي با سطح انرژي باال بیشتر بود بطوري که  هاي با سطح انرژي پائین نسبت به جیرهمصرف خوراك روزانه در جیره
 113و  119،112(کیلوکالري در کیلوگرم  2900و 2800، 2700کمترین مصرف خوراك روزانه مربوط به تیمارهاي سطوح انرژي

کیلوکالري در  2500و  2400و بیشترین مصرف خوراك روزانه مربوط به تیمارهاي با سطوح انرژي ) وز به ترتیبر/ مرغ/ گرم
کیلوکالري  2800کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی مربوط به جیره با انرژي . بود) روز به ترتیب/ مرغ/ گرم 147و  146( کیلوگرم

 2800نتایج نشان داد که سطح انرژي . بود) 65/3(در کیلوگرم  2400رژي و بیشترین آن مربوط به ان) 66/2(در کیلوگرم 
هفته از  38-50ذار بومی استان خراسان رضوي در مر حله هاي تخمگ کیلوکالري در کیلوگرم براي تأمین نیازهاي تولیدي مرغ

  . تولید کافی و اقتصادي باشد
  

  ی تخمگذار، مرغ بومی خراسان رضوي انرژي قابل متابولسیم، عملکرد، مرغان بوم :کلیدي کلمات
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  مقدمه
رین ت هاي بومی ایران از مهمخصوص مرغه طیور بومی ب

ذخایر ژنتیکی کشور هستند که داراي خصوصیات منحصر به 
توان به مقاومت در شرایط سخت فردي بوده که از جمله آن می

هاي مواد غذایی و محصوالت محیطی، استفاده از باقی مانده
هاي پایین حال، هزینهدر عین. اعی اشاره نمودفرعی زر

نگهداري، بازار پسندي و کیفیت مطلوب محصوالت اعم از 
. آیدها بحساب می هاي آنگوشت و تخم مرغ از سایر اهمیت

هاي تولیدي رشد، هاي مواد غذایی بیشتر براي شاخصپیشنهاد
راما و (روند تولید تخم مرغ و ضریب تبدیل خوراك بکار می

  ). 2004 ،همکاران
هاي جاري واحدهاي پرورش  درصد هزینه 75تا  65معموالً 

 اي به خود اختصاص می دهد هاي تغذیه گذار را هزینه مرغ تخم
با افزایش سریع قیمت جهانی اقالم غذائی ). 1375 ،زهري(

مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه مرغ  مختلف از جمله
هاي  ننده انرژي، تالشگذار بخصوص منابع تأمین ک تخم

هاي مربوط به تغذیه انجام  اي در جهت کاهش هزینه گسترده
هایی با سطوح مختلف انرژي قابل  گیرد که تنظیم جیره می

 ،چنگ و همکاران( باشد ها می متابولیسم از جمله این تالش
1997.(  

تواند میزان مواد از آنجا که خصوصیات رژیم غذایی می
مرغ را تغییر دهد، اثرات دقیق سطح  مغذي محصوالت تولیدي

مواد مغذي یا نوع اجزاء جیره در این حالت اهمیت زیادي 
ترین احتیاجات غذایی طیور  از این بین انرژي یکی از مهم. دارند

مرغ، ضریب  زیادي روي تولید تخم اثرشود که محسوب می
ازدیاد و یا ). 1999 ،مندز(تبدیل غذایی و مصرف خوراك دارد 

اگر سطح انرژي . باشد د انرژي داراي عوارض متعددي میکمبو
جیره خیلی باال باشد، پرنده خیلی چاق شده و اگر انرژي جیره 
خیلی کم باشد، انجام اعمال حیاتی بدن مختل شده و پرنده 

تئین جیره به صورت انرژي کند و پرو کاهش وزن پیدا می
تلف شود و در صورت تداوم کاهش انرژي، پرنده  مصرف می

هنگامی که انرژي بیش از حد افزایش ). 1990 ،التشو( شود می
عالیم کمبود  مصرف غذا به طور مشخص کم شده و یابد،

ها بروز  پروتئین و اسیدهاي آمینه، امالح معدنی و ویتامین

این حالت منجر به کاهش رشد و وزن بدن پرنده . کند می
  )1994 ،توتسوکا( شود می

وقتی غلظت ) 2004(همکاران  بر اساس گزارش موریس و
انرژي جیره پائین است، پرنده مصرف خوراك را افزایش 

. اي که انرژي مورد نیاز خود را تأمین کند دهد تا نقطه می
گزارش کردند که بازده انرژي ) 2000(هارمس و همکاران 

گذار به خصوصیات ژنتیکی خاص  استفاده شده توسط مرغ تخم
  .پرنده وابسته است

هاي مرغان بومی ه به اینکه در خصوص برآورد نیازتوج با
هاي زیادي صورت نگرفته است، هدف از این مطالعه پژوهش

تعیین سطح مطلوب انرژي در مرغان بومی جهت بهبود 
  .باشد تولیدات آنها می

  
  هامواد و روش

گذار بومی  قطعه مرغ تخم 300براي انجام این آزمایش تعداد 
ي مرکز مرغ ان بومی اصالح نژاد شدههفتگی از مرغ 38در سن 

آزمایش در قالب . بومی استان خراسان رضوي انتخاب گردید
و براي ) سطوح مختلف انرژي( تیمار 6طرح کامالً تصادفی با 

مرغ با یک  10در هر تکرار (  تکرار 5هر تیمار آزمایشی 
 1×3اي مورد استفاده هابعاد قفس . شد در نظر گرفته) خروس

 8ساعت روشنایی و  16در طول آزمایش . بود متر 3 و ارتفاع
درجه اعمال گردید و نیز در 24تا  16ساعت تاریکی در دماي 
ها بطور آزاد به آب و دان دسترسی طول دوره آزمایش مرغ

  .داشتند
هاي جیره پایه ذرت، گندم و کنجاله سویا بر اساس توصیه

ایر آماده گردید و س) NRC1994-(1انجمن ملی تحقیقات
 2900تا  2400به ترتیب با سطوح مختلف انرژي از ها نیز جیره

. کیلوکالري در هر کیلوگرم انرژي متابولیسمی استفاده شد
ها تأمین اي تنظیم گردید که تمام احتیاجات مرغجیره به گونه

 UFFDAمحاسبه جیره با استفاده از بسته نرم افزاري . شدند
و میزان مواد مغذي در  صورت گرفت که ترکیب مواد خوراکی

  .نمایش داده شده است 1جدول 

                                                        
1- National Research Council (NRC) 
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هفته از تقسیم تعداد  درصد تولید تخم مرغ هر تکرار براي هر
هاي هاي بدست آمده از هر پن به تعداد مرغکل تخم مرغ

در صورت . موجود ضرب در تعداد روزهاي هفته محاسبه گردید
زنده در هاي هاي موجود بر اساس مرغ وجود تلفات تعداد مرغ

  .روزهاي آزمایش تصحیح شدند
  

100× 

تعداد کل تخم مرغ هاي 
متوسط تعداد مرغ   تولید تخم مرغدرصد=  هر پن

  روز ×موجود 
تک تک  آوري وبطور روزانه جمع) تکرار(هاي هر پن تخم مرغ

هفته  4توزین شد و میانگین هر تکرار نیز بصورت هفتگی، 

براي محاسبه خوراك . ردیدیکبار و کل دوره آزمایش محاسبه گ
  .مصرفی روزانه به ازاي هر مرغ نیز از فرمول زیر استفاده شد

هاي زنده  اساس مرغها بردر صورت وجود تلفات تعداد مرغ
توده تخم مرغ تولیدي از . حیح شدندهاي آزمایش تصدر روز

حاصل ضرب درصد تولید در میانگین وزن تخم مرغ بدست 
آمد و ضریب تبدیل خوراك نیز از تقسیم مصرف خوراك روزانه 

  .بر توده تخم مرغ تولیدي محاسبه گردید
   

  هاي گروهاي آزمایشیترکیب مواد خوراکی و درصد مواد مغذي جیره -1جدول
 6تیمار 5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار  1تیمار   )یلوگرم در تنک(مواد خوراکی 

  272  2/332  7/381  6/396  390  390  ذرت

  2/195  9/207  7/219  7/227  7/232  3/238  )درصد 48(کنجاله سویا 

  210  210  210  200  183  6/159  گندم

  120  70  20  -  -  -  سبوس گندم

  90  70  55  50  50  50  جو

  -  -  7  8/12  7/30  2/49  روغن گیاهی خوراکی

  9/13  5/14  5/14  5/14  5/14  5/14  دي کلسیم فسفات

  5/86  86  86  86  86  86  سنگ آهک

  7  7  7  7  7  7  هاي معدنی و ویتامینه  مکمل

  5/3  5/3  5/3  5/3  5/3  5/3  نمک طعام

  9/1  9/1  9/1  9/1  9/1  9/1  دي ال متیونین
 6تیمار 5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار  1تیمار   )درصد(مواد مغذي 

  kg/kcal(  2900  2800  2700  2600  2499  2396(انرژي متابولیسمی
  53/18  58/18  71/18  78/18  85/18  91/18  (%)پروتئین
  4  4  4  4  4  4  (%)کلسیم

  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0  (%)فسفر قابل دسترس
  02/1  02/1  02/1  02/1  02/1  02/1  (%)لیزین 

  42/0  42/0  42/0  42/0  42/0  42/0  (%)متیونین 
  76/0  76/0  76/0  76/0  76/0  76/0  (%)سیستئین+متیونین

  
مدل آماري استفاده شده در این طرح به صورت زیر 

  :باشد می
Yij= µ+ Ti+ eij 

Yij  = ،صفت اندازه گیري شدهµ  = ،میانگین کلTi  = اثر
  خطاي آزمایشی =  eij، ) تیمار(سطوح مختلف انرژي

تکرار  5تیمار و  6 تصادفی با طرح کامالً قالباین آزمایش در 
هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار یافته .انجام شد

SAS و رویهGLM1   مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و براي
                                                        
1- General Linear Model (GLM) 

100× 

هاي  مصرف خوراك مرغ
ی روزانه فخوراك مصر=  هر پن در چهار هفته

تعداد مرغ موجود در پن   مرغ
  روز28  ×
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اي استفاده ها از روش آزمون دانکن چند دامنهمقایسه میانگین
  ). >0P/ 0 5(شد 

  

  نتایج و بحث
با افزایش شود مشاهده می 2شماره  جدول همانطور که در

تخم مرغ درصد تولید متابولیسم بر قابل مختلف انرژي  سطوح

اگر چه تغییرات از نظر آماري  .تأثیر معنی داري نداشت
دار نبود، اما با افزایش سطح انرژي درصد تولید تخم مرغ  معنی

و ) 1/76(بطوریکه باالترین . در کل دوره افزایش یافت
مرغ مربوط به سطح انرژي  رصد تولید تخمد) 8/72(ترین  پائین

   .کیلوکالري در کیلوگرم به ترتیب بود 2400و  2900

  
  )هفتگی 50تا  38(مرغ تولیدي مرغان بومی  اثر سطوح مختلف انرژي متابولیسمی بر درصد تخم -2جدول 
سطوح انرژي 

)kg/kcal(  
  )هفته(سن

  کل دوره  50-46  42- 46  41-38
2400  9/76  7/72  6/68  8/72  
2500  2/79  3/72  4/69  7/73  
2600  4/78  3/75  1/68  9/73  
2700  0/79  6/74  5/74  1/74  
2800  3/81  4/75  4/69  4/75  
2900  9/80  2/74  3/73  1/76  
SEM  899 /1  708/2  251/2  04/2  

  
بدست آمده توسط نوبخت و نتایج این آزمایش با نتایج 

، هارمس و )1382(، شاه نظري و همکاران )1388(همکاران 
گوناواردانا و  و )2007(، وو و همکاران )2000(همکاران 

متلونتی و  ولی با نتایج ،کندمطابقت می )2009( همکاران
   .مطابقت ندارد )2008(و والکونن و همکاران ) 2002( همکاران

یر محققین دیگري نیز گزارش کردند که محدود نمودن مقاد
گذار سبب  تخم انمرغ ذاییغ  انرژي قابل متابولیسم در جیره

عدم دریافت را   گردد و علت اصلی آن مرغ می خمکاهش تولید ت
مقادیر کافی از سایر مواد مغذي دخیل در تولید تخم مرغ به 

ها به  بعد از اینکه مرغ. غیر از انرژي قابل متابولیسم بیان نمودند
توانند مقادیري از مواد مغذي  ها می بلوغ جسمی رسیدند، آن

هاي مختلف  تلف از جمله مواد معدنی و چربی را در بافتمخ
بدن خود ذخیره کرده و در مواقع مختلف از جمله زمان مصرف 

هاي کم انرژي و داراي سطوح کمتري از مواد معدنی، از  جیره
از کاهش تولید تخم مرغ تا حد  ذخایر مزبور استفاده کرده و

و باعث  جلوگیري نموده) براي مدت زمان محدود( امکان
هاي با  جیره). 1388نوبخت، ( اي غذائی گردنده کاهش هزینه

انرژي قابل متابولیسم باال، باعث کاهش میزان خوراك مصرفی 
مرغ را تحت تأثیر قرار  گردد و این کاهش، تولید تخم می

هاي با انرژي باال از  همچنین جیره). 1388 ،نوبخت( دهد می
ث بهبود ضریب تبدیل طریق کاهش میزان خوراك مصرفی، باع

  ).1388 ،نوبخت( گردند غذایی می
هاي تغذیه شده با سطوح مختلف  مرغ میانگین وزن تخم

-46، 38-42در سه دوره ) کیلوکالري 2900-2400(انرژي 
نشان داده  3هفتگی آزمایش در جدول  38-50و  50-46، 42

 38-42ها در  مرغ ي میانگین وزن تخم مقایسه. شده است
دهد که بین سطوح مختلف انرژي تفاوت  ن میهفتگی نشا

بطوري که سطح انرژي ). >P 05/0( داري وجود دارد معنی
را  )گرم 5/56(مرغ  تخموزن کیلوکالري بیشترین مقدار  2500

  .شتدا
و  42-46هاي  ثیر انرژي در هفتهأمقایسه ت 3با توجه به جدول 

دهد که وزن  و همچنین کل دوره آزمایش نشان می 50-46
. اند قرار نگرفتهانرژي متابولیسمی ثیر افزایش أها تحت ت مرغ تخم

مرغ  در خصوص وزن تخماطالعات بدست آمده از این مطالعه 
، عرب ابواسعدي و )1388( نوبخت و همکاران نتایجبا مطابق 

، متلوتی و )1383( ، شاه نظري و همکاران)1385( همکاران
، گروباس و )2000(، هارمس و همکاران)2002( همکارن
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 بوهن ساك و همکارانو مغایر با نتایج ) 1999( همکاران

  . بود) 2002(
  

اثر سطوح مختلف انرژي متابولیسمی بر وزن تخم  -3جدول
  )هفتگی 50تا 38(مرغان بومی ) گرم(مرغ 

سطوح انرژي 
)kg/kcal(  

  )هفته(سن
  کل دوره  50-46  42- 46  41-38

2400  b8/54  1/55  1/55  0/55  
2500  a5/56  1/56  9/56  5/56  
2600  b3/54  2/55  3/55  9/54  
2700  ab0/55  9/55  6/55  5/55  
2800  ab8/54  1/56  4/56  8/55  
2900  b4/54  2/55  4/55  0/55  
SEM  629/0  586/0  743/0  61/0  

هایی که با حروف متفاوت مشخص شده اند اختالف  در هرستون میانگین* 
  )>05/0p(معنی داري دارند 

  
مرغ  دم تأثیر معنی دار افزایش سطوح انرژي بر وزن تخمدلیل ع

دلیل کاهش مصرف مواد مغذي از قبیل پروتئین و ه تواند ب می
گزارش ) 2007( گوانگ بینگ و همکاران .اسیدهاي آمینه باشد

کردند با افزایش سطوح انرژي جیره مصرف خوراك کاهش 
هاي یابد و به تبع آن مصرف مواد مغذي پروتئین واسید می

  . یابد آمینه کاهش می
گذار احتیاجات انرژي روزانه  هاي تخم در صورتی که جیره مرغ

را برطرف نکند، پروتئین جیره براي تولید انرژي مصرف 
در این هنگام با افزایش انرژي جیره، پروتئین به جاي . شود می

مرغ بکار رفته و  این که صرف تولید انرژي شود براي تولید تخم
  )1385 ،عرب ابو اسعدي( گردد مرغ می یش وزن تخمموجب افزا

 Egg(مرغ  دهد تولید توده تخمنشان می 4همانطور که جدول 

mass( تحت تأثیر سطوح مختلف انرژي قرار نگرفته است 
)05/0 P> .(این تحقیق با گزارشات نوبخت و همکاران نتایج 
 انو گواناوردانا و همکار) 1383( ، شاه نظري وهمکاران)1388(
 و وو و) 2000( و با نتایج هارمس و همکارانمطابقت ) 2009(

  .مغایرت دارد) 2005(همکاران 
تولیدي از ضرب درصد تولید  مرغ توده تخمبا توجه به اینکه 

ینکه نیز اآید و ها بدست می مرغ میانگین وزن تخم در مرغ تخم
مرغ و هم وزن  در این آزمایش هم درصد تولید تخم

ثیر سطوح أداري تحت ت تولیدي بطور معنیهاي  مرغ تخم

حجم ثیر قرار نگرفتن أانتظار تحت ت. مختلف انرژي قرار نگرفت
  .با سطوح مختلف انرژي دور از ذهن نیست مرغ توده تخم

 
اثر سطوح مختلف انرژي متابولیسمی بر میانگین  -4جدول

  )هفتگی 50تا  38(مرغان بومی) گرم( مرغ تولید توده تخم
ي سطوح انرژ

)kg/kcal(  
  )هفته(سن

  کل دوره  50-46  42- 46  42-38
2400  4/42  1/40  8/37  0/40  
2500  8/44  5/40  4/39  6/41  
2600  5/42  5/41  6/37  6/40  
2700  5/43  7/41  4/41  2/42  
2800  6/44  3/42  2/39  42  
2900  44  0/41  6/40  9/41  
SEM  049/1  506/1  320/1  14/1  

  
رژي متابولیسمی جیره تأثیر ان 6و  5با توجه به جداول 

ضریب تبدیل مرغان بومی  معنی داري روي خوراك مصرفی و
-همانطور که در این جداول مشاهده می). >P 05/0( داشت

مصرف خوراك و همچنین ضریب ، شود با افزایش انرژي جیره
بر اساس گزارش برخی . کندتیدیل خوراك کاهش پیدا می

کاهش مصرف خوراك و محققین افزایش انرژي جیره باعث 
 دنبال دارده کاهش انرژي جیره، افزایش خوراك را ب

  ).1983 ،اولومو و 1993،فاتوري ؛1979،گونینگام(
  

اثر سطوح مختلف انرژي متابولیسمی بر مصرف  - 5جدول 
  )50تا38(مرغان بومی) روز/ مرغ / گرم (خوراك 

سطوح انرژي 
)kg/kcal(  

  )هفته(سن
  ورهکل د  50-46  42- 46  42-38

2400  a148  a149  a141  a146  
2500  a143  a154  a146  a147  
2600  b123  b125  b119  b122  
2700  bc119  b120  b116  bc119  
2800  c110  b116  b110  c112  
2900  c111  b117  b116  c113  
SEM  808/3  023/3  109/5  87/2  

اند اختالف  هایی که با حروف متفاوت مشخص شده در هرستون میانگین*
  ) >p 05/0(ی داري دارند معن

  
با افزایش  5بر اساس اطالعات موجود در جدول شماره 

کیلوکالري در کیلوگرم با ضریب  2800سطح انرژي تا سطح 
شود بطوري از مقدار مصرف خوراك کم می )R2=66/0( تعیین



     1391 پائیز، 3، شماره 1مجله تحقیقات دام و طیور، جلد             و همکاران پور صادق  50   

کیلوکالري افزایش انرژي جیره مصرف خوراك  100که به ازاء 
و بیشترین میزان  کنندمی گرم کاهش پیدا 9/6مقدار ه ب

 146(کیلوکالري در کیلوگرم  2400مصرف خوراك در سطح 
 2800و کمترین مقدار مصرف خوراك در سطح ) گرم

همانطور که . مشاهده گردید )گرم112(کیلوکالري در کیلوگرم 
با  2400شود سطح انرژي  مشاهده می 5در جدول شماره 

با  2800و  2900و  2800با  2700،  2700با  2600، 2500
کیلوکالري در کیلوگرم بر مصرف خوراك کل دوره تأثیر  2900

با بقیه  2500و  2400اما سطح انرژي . معنی داري نداشت
با سطوح انرژي  2600همچنین سطح انرژي  سطوح انرژي و

کیلوکالري در کیلوگرم اختالف معنی دار  2900و  2800
  ).>05/0P( داشت

میزان ضریب تبدیل خوراك  ،مطابق کاهش مصرف خوراك
بطوري که با . کاهش یافت) R2=716/0( نیز با ضریب تعیین

کاهش  191/0کیلوکالري ضریب تبدیل به میزان  100افزایش 
بیشترین مقدار ضریب تبدیل  6با توجه به جدول . نشان داد

کیلوکالري در کیلوگرم به میزان  2400خوراك در سطح انرژي 
 2800ب تبدیل در سطح انرژي و کمترین مقدار ضری 6/3

سطوح انرژي . مشاهده شد 6/2کیلوکالري در کیلوگرم به میزان 
و  2600، 2700، 2800( با دیگر سطوح 2500و  2400
با سطوح باالتر اختالف معنی دار  2700 و 2600و نیز ) 2900

نتایج این تحقیق در خصوص مصرف خوراك و . آماري داشتند
ساك  ، بوهن)2005( وو و همکاران هاي ضریب تبدیل با گزارش

و شاه ) 1385( ، عرب ابوسعدي و همکاران) 2002( و همکاران
  .مطابقت دارد ) 1383(نظري و همکاران 

با افزایش ) 1388(با توجه به گزارش نوبخت و همکاران
یابد و  سطوح انرژي قیمت هر کیلوگرم خوراك افزایش می

نی داري بر وزن و ضمن اینکه افزایش سطوح انرژي تأثیر مع
ترین سطح انرژي  بنابراین پائین .درصد تولید تخم مرغ ندارد

تواند بهترین  می )کیلوکالري در کیلوگرم 2400(متابولیسمی 
اما به دلیل باال بودن ضریب تبدیل در . سطح انرژي باشد

و (تر انرژي نسبت به سطوح باالتر  هاي با سطوح پائین جیره
ها و سود  جهت کاهش هزینه) آماري لحاظه معنی دار بودن ب

نسبت  2900و  2800مرغدار استفاده از سطوح انرژي  بیشتر
ارجح است و نیز  کیلوکالري در کیلوگرم 2400به سطح انرژي 

لحاظ مقدار ه با توجه به اینکه اختالف آماري معنی داري ب
کیلوکالري در  2900و  2800ضریب تبدیل بین سطح انرژي 

 2800گردد سطح انرژي  داشت توصیه میکیلوگرم وجود ن
مورد  در جیره مرغان تخم گذار بومی خراسانکیلوکالري 

  .استفاده قرار گیرد
  

اثر سطوح مختلف انرژي متابولیسمی بر ضریب  -6جدول 
  )هفتگی 50تا  38(تبدیل خوراك مرغان بومی 

سطوح انرژي 
)kcal/kg(  

  )هفته(سن
  کل دوره  50-46  42- 46  42-38

2400  a54/3  a72/3  a73/3  a65/3  
2500  ab44/3  a80/3  a70/3  a53/3  
2600  bc94/2  b01/3  b16/3  b01/3  
2700  d76/2  bc88/2  c80/2  b89/2  
2800  d60/2  c74/2  c81/2  c66/2  
2900  d66/2  b86/2  c86/2  c70/2  
SEM  118/0  084/0  098/0  08/0  

اند اختالف  هایی که با حروف متفاوت مشخص شده در هرستون میانگین*
  )>05/0p(معنی داري دارند 

  

  نتیجه گیري
کیلوکالري در کیلوگرم  2800بر اساس نتایج این تحقیق 

تر و در نتیجه کاهش قیمت  بدلیل داشتن ضریب تبدیل پائین
تواند بهترین سطح انرژي براي  می) سود بیشتر(تولید تخم مرغ 

  .گذار بومی خراسان باشد اده در جیره مرغان تخماستف
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پس از اي و شکمبه  گوارش پذیريهاي تجزیه پذیري و فراسنجهترکیب شیمیایی، اثر بیم الکترونی بر 
  باگاس نیشکراي شکمبه

 
  4احمد ریاسیو  3همایون فرهنگ فر، 2*محمدحسن فتحی نسري، 1نرگس طباطبایی

  
  دانشگاه بیرجند  دانش آموخته کارشناسی ارشد - 1

  دانشگاه بیرجند دانشیار - 2
  دانشگاه بیرجند  دانشیار - 3

  دانشگاه صنعتی اصفهان  استادیار - 4

  
 چکیده

کیلوگري جهت ارزیابی اثر بیم الکترونی بر ترکیب  300و  200، 100هاي باگاس نیشکر پرتوتابی شده با دوزهاي در این مطالعه نمونه
اي ماده خشک، الیاف نامحلول در شکمبه پس ازاي و شکمبه گوارش پذیرياي و پذیري شکمبههاي تجزیهشیمیایی، فراسنجه

 5هاي نایلونی، مقدار کیسه روشبدین منظور ابتدا با استفاده از . اسیدي باگاس نیشکر مورد استفاده قرار گرفتند ي خنثی وشوینده
 دارايي هلشتاین س تلیسهي دو رأساعت در شکمبه 72و  48، 24، 16، 8، 4، 2به مدت صفر، ) تکرار 6(ي آسیاب شده گرم از نمونه

هاي مربوط به تجزیه آماري داده. اي برآورد شدندپذیري شکمبههاي تجزیهو فراسنجهانکوبیت شدند اي فیستوالي شکمبه
 الیافبر اساس نتایج این تحقیق، . انجام شد SASثر با استفاده از نرم افزار ؤپذیري مپذیري و تجزیههاي مختلف تجزیه فراسنجه

نامحلول در شوینده خنثی  الیافاما میزان ، یافتبه لحاظ عددي کاهش  پرتوتابی شدهول در شوینده اسیدي در باگاس نیشکر نامحل
نامحلول در  الیافبخش سریع تجزیه بخش سریع تجزیه ماده خشک و . )>٠۵/٠P( کاهش یافت دارياثر پرتوتابی به طور معنی در

ي خنثی بخش با پتانسیل تجزیه الیاف نامحلول در شوینده .)>٠۵/٠P( افزایش یافتپرتوتابی  در اثرداري شوینده خنثی به طور معنی
هرچند که  ،کیلوگري افزایش یافت 300با افزایش دوز بیم الکترونی افزایش و در مورد ماده خشک در ابتدا کاهش و سپس در دوز 

داري ي خشک در کل دستگاه گوارش در اثر پرتوتابی به طور معنی ماده گوارش پذیري. دار نبوداین تغییرات به لحاظ آماري معنی
کیلوگري به طور  100ي اسیدي در اثر پرتوتابی با دوز نامحلول در شوینده الیافاي شکمبه گوارش پذیري .)>٠۵/٠P( افزایش یافت

گوارش ثري در بهبود ارزش غذایی و ؤنتایج این پژوهش نشان داد پرتوتابی الکترونی نقش م .)>٠۵/٠P( داري افزایش یافتمعنی
 .کیلوگري قابل توصیه است 100لیکن با توجه به عدم تفاوت بین دوزهاي پرتوتابی، دوز  ،باگاس نیشکر دارد پذیري

  
  ايتجزیه پذیري شکمبهبیم الکترونی، باگاس نیشکر، : کلیدي کلمات
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  مقدمه
گیري عصاره حاصل ازباگاس نیشکر، یکی از پسماندهاي 

ماهیت فیبري داشته و از آن براي  است کهي گیاه ساقه از
ي کود آلی استفاده مصارف سوخت، کاغذ سازي و تهیه

هاي به عنوان بستر براي تولید قارچ ،همچنین. شود می
ي خوراکی، تولید پروتئین تک سلولی و نیز در تغذیه

وپلند و وسبجرگ، (نشخوارکنندگان مورد مصرف دارد 
هاي بارز نشخوارکنندگان، توانایی استفاده از یاز ویژگ). 2000

 است مواد خشبی و ضایعات کشاورزي غیر قابل مصرف انسان
ثر این ؤکامل و مگوارش براي ). b1994المصري و زرقاوي، (

لیکن  ،مواد، ماندگاري طوالنی آنها در شکمبه الزامی است
شکمبه بیشتر باشد  هرچه زمان ماندگاري مواد خوراکی در

ار ماده خشک مصرفی و در نتیجه تولید دام کاهش مقد
به منظور حذف  هاییآوريبایستی عمل ،بنابراین. یابد می

براي  دسترسیو افزایش سطح  ي سلولیدیوارهلیگنین، کاهش 
بدین  .شود مورد این مواد خوراکی اعمالدر  یفعالیت آنزیم

هاي مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از روش منظور
از جمله ). 1387شورنگ و همکاران، (ستفاده شده است ا

هاي فیزیکی مورد استفاده جهت کاهش و تغییر ساختار روش
ي گاما و بیم ی با اشعهتابپرتو ،ي سلولی مواد خشبیدیواره

پرتوتابی، یک  ).b1994المصري و زرقاوي، (الکترونی است 
ا را که خصوصیات آنه استمواد خوراکی براي آوري روش عمل

مک مانوس و همکاران، ( نمایدکمتر دستخوش تغییر می
ی باعث باال رفتن تاببه علت این که پرتو ،همچنین). 1972
شود، کاهش کیفیت مواد مغذي بر اثر نمی خوراکیماده دماي 

 ).1998المصري، (ست ا هاپرتودهی بسیار کمتر از سایر روش
ی مواد تاب، پرتوي پرتو فرآیند یزددر ایران نیز در پژوهشکده

. ي گاما و بیم الکترونی عملیاتی شده استخوراکی با اشعه
ها سبب شکستن پیوند بین انرژي منتقل شده توسط این پرتو

هاي بین این دو پلیمر با سلولز و سلولز و همچنین پیوندهمی
شود به طوري که ي سلولی گیاهی میلیگنین در دیواره

روع به ل گرفتن انرژي الزم، شهاي غیر کواالنسی بدلی پیوند
ها سبب دپلیمریزه شدن و این پرتو سست شدن کرده و نهایتاً

. شوندوزن ملکولی کمتر میهاي با تبدیل آنها به ملکول

به شکل محلول  تابیبنابراین دیواره سلولی نامحلول بر اثر پرتو
در آمده و از بخش غیر قابل تجزیه و بخش کند تجزیه وارد 

هدف ). 1387صادقی و شورنگ، (شود  تجزیه میبخش سریع 
از انجام این تحقیق بررسی اثر بیم الکترونی بر ترکیب 

گوارش اي، پذیري شکمبههاي تجزیهشیمیایی و فراسنجه
 الیافاي ماده خشک، شکمبه پس ازاي و شکمبه پذیري

به عنوان باگاس نیشکر ي خنثی و اسیدي نامحلول در شوینده
 . بودپایین  گوارش پذیرياد خشبی با واي از منمونه

 
  هامواد و روش
گرمــی  750 ی باگــاس نیشــکر، ســه نمونــهتــاببــراي پرتو

بنــدي بســته هــاي پالســتیکی از ایــن خــوراك در کیســه  
ــور پرتو  ــه منظ ــد و ب ــابگردی ــطح ت ــه س و  200، 100 ی در س

بعـد  . شـد  ارسـال به مرکز پرتـو فرآینـد یـزد     1کیلوگري 300

بـه غربـال    مجهـز  2آسـیاب هـا بـا   ي از نمونهی، مقدارتاباز پرتو
دور بــر   3000میلیمتــري بــا ســرعت چــرخش     2غربــال 

ــد   ــیاب ش ــه آس ــکر   . دقیق ــاس نیش ــیمیایی باگ ــات ش ترکیب
ــنهاديروش طبـــق ــاي پیشـ ــین ) AOAC)1990  هـ تعیـ

هـــاي تجزیـــه پـــذیري بـــراي تعیـــین فراســـنجه .گردیـــد
ــام  شــکمبه ــاف ن ــاده خشــک، الی ــاي حلول در شــویندهاي م ه

ــی  ــی و اس ــه    دواز  دي،خنث ــز ب ــتاین مجه ــه هلش رأس تلیس
از یــک هفتــه  اتحیوانــ. اي اســتفاده شــدفیســتوالي شــکمبه

ــاوي    ــره ح ــا جی ــل ب ــک،   8/1قب ــه خش ــوگرم یونج  8/1کیل
ــانتره،  ــوگرم کنسـ ــیلویی و  5/0کیلـ ــوگرم ذرت سـ  8/1کیلـ
ــدم   ــاه گن ــوگرم ک ــاده خشــک (کیل ــر حســب م در ســطح ) ب

نوبـت صـبح    2نگهداري بـه صـورت جیـره کـامالً مخلـوط در      
ــاعات  ــد 18و  6و عصــر در س ــه ش ــانتره . ندتغذی ــزاء کنس اج

ــه جــو، % 35شــامل  ــه ســویا، % 10دانــه ذرت، % 18دان کنجال
ــزا،  % 15 ــه کل ــدم،  % 5/11کنجال ــبوس گن ــالس، % 7س % 1م

ــدنی ــامینی،  -مکمــل مع ــودر صــدف و % 2ویت نمــک % 5/0پ
ــود) برحســب مــاده خشــک( ــ. ب ــژه اتحیوان اي در جایگــاه وی

گـرم باگـاس    5. ندشـد مـی و تغذیـه  انـه نگهـداري   بطور جداگ

                                                
1- Kilogray  

  )IKA MF 10 مدل(آسیاب چکشی - 2



    55                   ....و  هاي تجزیه پذیريفراسنجهترکیب شیمیایی، اثر بیم الکترونی بر    

شــده در  تــابیوپرتووري نشــده آعمــل(نیشــکر آســیاب شــده 
داخــــل ) کیلــــوگري 300 و 200، 100، 0چهــــار ســــطح 

ــه ــی  کیس ــنس پل ــایی از ج ــدازه  ه ــا ان ــتر ب ــذ اس  50ي مناف
کیســه  3(ســانتیمتر ریختــه شــده  10×16میکرومتــر و ابعــاد 

ــه ــر نمون ــه ازاي ه ــر دام ب ــدت صــفر،   و) در ه ــه م ، 8، 4، 2ب
ــدند   72و  48، 24، 16 ــرار داده شـ ــکمبه قـ ــاعت در شـ . سـ

ــه  ــام کیس ــا آب ســرد     تم ــکمبه ب ــروج از ش ــس از خ ــا پ ه
ســپس . شستشــو داده شــدند تــا آب زالل از آنهــا خــارج شــد

ــه  ــام کیس ــا در آون تم ــاي(ه ــه   70دم ــانتیگراد ب ـــه س درج
شـدن مـاده   خشـک شـدند و میـزان ناپدیـد    ) ساعت 48مدت 

هــا بـا توجـه بــه اخـتالف مقـدار مــاده خشـک نمونـه      خشـک  
ــد  ــد از انکوباســیون محاســبه گردی ــین  .قبــل و بع جهــت تعی

ــنجه ــه فراس ــاي تجزی ــکمبه ه ــذیري ش ــذي اي پ ــواد مغ از  م
ــد    ــکوف و مکدونال ــنهادي ارس ــه پیش ــتفاده ) 1979(معادل اس

ــرازش داده ــا شــد و ب ــن هــا ب ــا اســتفادهای ــدل ب  Proc از م

NLIN 1996( نرم افزار آماري(SAS  انجام شد.  
P = a + b (1 – e-ct)  

مـاده مغــذي در   مقــدار ناپدیـد شـدن   Pکـه در ایـن معادلـه،    
ثابـت   cبخـش کنـد تجزیـه،     bبخش سریع تجزیه،  a، شکمبه

  .است) ساعت(زمان انکوباسیون در شکمبه  tنرخ تجزیه و 
ــذیري   ــه پ ــؤثر تجزی ــکمبهم ــهش ــتفاده از  اي نمون ــا اس ــا ب ه
 06/0، 04/0عبـور   هـاي در نظـر گـرفتن نـرخ   معادله زیر و بـا  

  .در ساعت محاسبه شد 08/0و 
ED = a + {(b × c)/(c + k)}  

ــه ED معادلــه کــه در ایــن  a، ايمــؤثر شــکمبهپــذیري تجزی

ــه،  ــه،  bبخــش ســریع تجزی ــرخ  cبخــش کنــد تجزی ــت ن ثاب
  .ثابت نرخ عبور است kتجزیه و 

ــذیريبــراي تعیــین  ، مغــذي واداي مــشــکمبه گــوارش پ
ي باگــاس نیشــکر بــه مــدت نمونــههــر گرمــی از  5نمونــه  4

ســـاعت در شـــکمبه انکوباســـیون شـــد و مقـــدار مـــاده  16
ــد      ــبه گردی ــه محاس ــر نمون ــراي ه ــده ب ــد ش ــک ناپدی . خش

ــذیري  ــوارش پ ــکمبه  گ ــس از ش ــط  پ ــک توس ــاده خش اي م
گــرم  5/0بـدین منظـور مقـدار    . تعیـین شــد  1دسـتگاه دیـزي  

                                                
1. DaisyII  

ســـاعت  16 پـــس از(از نمونـــه هضـــم نشـــده در شـــکمبه 
 5×5بــا ابعــاد   (هــاي آنکــوم   داخــل کیســه  ) انکوباســیون 

ریختــه شــد و  ) میکرومتــر 50ســانتیمتر و انــدازه منافــذ   
هـا بـه مـدت یـک سـاعت داخـل محلـول اسـید         سپس کیسه
ــدریک  ــاي   1/0کلری ــال در دم ــانتیگراد در   39نرم ــه س درج

هـا بـا آب   پـس از ایـن مـدت کیسـه    . دستگاه قرار داده شـدند 
ســاعت در محلـــول   24ه و بــه مــدت   ســرد شســته شــد   
ــاي  ــانکراتین و دم ــد  39پ ــیون ش ــانتیگراد انکوباس ــه س . درج

ــدت  ســپس کیســه ــه م ــا ب ــاعت در آون  48ه ــه  55(س درج
ــانتیگراد ــدند و ) سـ ــک شـ ــذیريخشـ ــوارش پـ ــس از  گـ پـ

ــکمبه ــه ش ــتالف وزن نمون ــک از اخ ــاده خش ــل و  اي م ــا قب ه
ــد   ــبه گردی ــتگاه محاس ــیون در دس ــد از انکوباس ــد ( بع و وپلن

ــبجرگ،  ــاي مربــوط بــه   تجزیــه آمــاري داده  .)2000وس ه
 مغــذي واداي مـ پــس از شـکمبه  -ايشـکمبه  گـوارش پـذیري  

ــرم ــا ن ــزار آمــاريب ــامالً ) SAS )1996 اف ــب طــرح ک و در قال
هـا بـا آزمـون تـوکی و     مقایسـه میـانگین  . تصادفی انجـام شـد  

  .انجام شد 05/0در سطح 
 

  نتایج و بحث
  ترکیب شیمیایی 
ایی باگاس نیشکر خام و پرتوتابی شده در ترکیب شیمی

بر اساس این نتایج میزان ماده . نشان داده شده است 1جدول 
خشک، پروتئین خام، خاکستر، کلسیم و فسفر در اثر پرتوتابی 

نیز نشان داد ) 1983(مطالعه هان و همکاران . تغییري نکرد
که عمل آوري باگاس نیشکر با پرتو گاما اثري بر مقدار 

نامحلول در  الیاف. نداشت و خاکستر چربی خامتئین خام، پرو
و  200شوینده اسیدي نیز اگرچه در اثر پرتوتابی در سطوح 

کیلوگري به لحاظ عددي کاهش یافت ولی این کاهش از  300
نامحلول در شوینده  الیافاما میزان ، دار نبودنظر آماري معنی

تیمار شاهد به خنثی در باگاس نیشکر پرتوتابی شده نسبت به 
با توجه به این که ). >05/0P(داري کاهش یافت طور معنی

نامحلول در شوینده خنثی در اثر پرتوتابی کاهش معنی  الیاف
نامحلول در شوینده اسیدي  الیافداري یافته ولی کاهش 

جزء توان دریافت احتماالً پرتوتابی بیشتر بر دار نبوده میمعنی
پرتوتابی  .اثر گذاشته است ي سلولیدیوارهسلولز همی
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سلولز و الکترونی باعث کاهش سلولز بلورین، حذف کامل همی
استیپانویچ و همکاران، (شود کاهش مقاومت لیگنین می

سبب  ،هاي آزادها و رادیکالبا تولید یون از طرفی). 2009
هاي بیولوژیکی در دماي محیط و فشار معمولی شروع واکنش

زي پیوندهاي هیدروژنی در ساختمان ویژه جداساه اتمسفر ب
سلولز و شکستن پیوندهاي بین سلولز و سایر ترکیبات 

ي خنثی شامل نامحلول در شوینده الیافکه از آنجایی. شود می
علت کم ، بنابراین .سلولز و سلولز استپکتین، کوتین، همی

شدن این بخش در اثر پرتوتابی با بیم الکترونی، احتماالً حل 
آلبرتی و همکاران، (بوده است  سلولزهمی ز وشدن سلول

پرتوتابی خاك اره کاج و ). 1997؛ المصري و زرقاوي، 2005

، 0ي گاما در دوزهاي هاي مختلف کاج با اشعهپوست درخت
کیلوگري نشان داد که  2000و  1000، 500، 250، 100

ي خنثی و اسیدي را در نامحلول در شوینده الیافاشعه گاما 
دار ناپدید ین بقایا کاهش داد و باعث افزایش معنیتمامی ا

اي ماده خشک آنها شد و دلیل آن افزایش شدن شکمبه
حاللیت و شکسته شدن ترکیبات دیواره سلولی عنوان شد 

ي کاه گندم، پوسته پرتوتابی ).1989فیرودس و همکاران، (
ي کنجالهي سویا، ي بادام زمینی، پوستهپنبه دانه، پوسته

کیلوگري اشعه  200با دوز بیشتر از  ي گلرنگن و دانهزیتو
با افزایش دوز بیم الکترونی اثرات مثبت بر  گاما نشان داد که

  .کاهش دیواره سلولی افزایش می یابد

  
  ترکیب شیمیایی باگاس نیشکر خام و پرتوتابی شده - 1جدول 

  ترکیب شیمیایی
    )کیلوگري(دوز پرتوتابی 

 میانگین باه معیاراشت  300  200 100  صفر

  - 4/94 4/94 8/94 9/94  )درصد(ماده خشک 
  17/0  1/4  9/3  7/3  7/3  )درصد ماده خشک(پروتئین خام 

  19/1  0/39  2/39  3/41  3/40  )درصد ماده خشک(الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 
  a2/58  b0/53  b7/50  b9/49  37/1  )درصد ماده خشک(الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

  43/0  5/6  6/6  9/5 7/6  )درصد ماده خشک(اکستر خ
  56/0  8/1  2/1  1/1  5/1  )درصد ماده خشک(کلسیم 
  02/0  2/0  2/0  2/0  2/0  )درصد ماده خشک(فسفر 

  .)>05/0P( دار آماري استروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنیح
  

  
ــذیري شــکمبههــاي تجزیــهفراســنجه ــهپ -اي و تجزی

ــکمبه  ــذیري ش ــاف   پ ــک و الی ــاده خش ــؤثر م اي م
  هاي خنثی و اسیدي نامحلول در شوینده

اي و پذیري شکمبههاي تجزیهنتایج مربوط به فراسنجه
اي مؤثر ماده خشک و الیاف نامحلول در پذیري شکمبهتجزیه

هاي خنثی و اسیدي باگاس نیشکر خام و پرتوتابی شده شوینده
، شود مالحظه می همانطور که. ارایه شده است 2در جدول 

اثر پرتوتابی افزایش یافت و بخش سریع تجزیه ماده خشک در 
کیلوگري نسبت به تیمار  300این افزایش در دوز پرتوتابی 

-علت این امر احتماالً لیگنین). >05/0P( بودداري معنیشاهد 

هاي کواالنسی و  مریزه شدن و شکسته شدن پیوندزدایی، دپلی

بلوري در این سطح پرتوتابی بوده که  تغییر در ساختار سلولز
ي سلولی بوده ي نهایی آن قابل حل شدن ترکیبات دیوارهنتیجه
سلولز نامحلول بر اثر احتماالً سلولز و همی ،بنابراین. است

پرتوتابی به شکل محلول در آمده و از بخش غیر قابل تجزیه 
). 1387صادقی و شورنگ، (اند  وارد بخش سریع تجزیه شده

پذیري مؤثر ماده خشک باگاس تجزیه و b ،cهاي اسنجهفر
در پژوهش دیگري . ندآوري قرار نگرفتنیشکر تحت تاثیر عمل

هاي نامحلول در شوینده الیافبخش سریع تجزیه ماده خشک و 
خنثی و اسیدي باگاس نیشکر در اثر پرتوتابی الکترونی در 

یش کیلوگري به صورت خطی افزا 300و  200، 100دوزهاي 
نامحلول در  الیافکه بخش کند تجزیه در حالی ،یافت



    57                   ....و  هاي تجزیه پذیريفراسنجهترکیب شیمیایی، اثر بیم الکترونی بر    

هاي خنثی و اسیدي ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت  شوینده
صادقی و شورنگ  ،همچنین ).1388شهبازي و همکاران، (
بیم الکترونی سبب افزایش بخش سریع  نشان دادند که) 1387(

ترونی ز بیم الکوبا افزایش دطوري که  بهتجزیه کاه گندم شد 
در  .در این فراسنجه مشاهده شد) >001/0P( افزایش خطی

و  200، 100دوزهاي (اثر پرتو بیم الکترونی تحقیق دیگري 
ثابت قرار گرفت و بررسی مورد بر کاه گندم ) کیلوگري 300
ي ، بخش سریع تجزیه مادهپرتوتابیکه با افزایش دوز  شد

ه طور خطی اه گندم بپذیري مؤثر ماده خشک کخشک و تجزیه
گزارش همچنین  .)b2008شهبازي و همکاران، (افزایش یافت 

 250و  150که پرتو بیم الکترونی در دوزهاي  شده است
کیلوگري باعث افزایش بخش سریع تجزیه و ثابت نرخ تجزیه 

  ).1389دباغچیان و همکاران، ( شودگندم میماده خشک کاه 
 پذیريهاي تجزیهنتایج حاصل از تاثیر پرتوتابی بر فراسنجه

نامحلول در شوینده خنثی نشان داد که بخش سریع  الیاف
در  ي خشک دیده شدهمانند روندي که در مورد ماده تجزیه

کیلوگري به طور معنی داري افزایش  300آوري در دوز اثر عمل
نامحلول در  الیافبخش کند تجزیه ). >05/0P(پیدا کرد 

الکترونی افزایش یافت ولی ي خنثی با افزایش دوز بیم شوینده
پذیري تجزیه. دار نبوداین افزایش به لحاظ آماري معنی

ي خنثی باگاس در نامحلول در شوینده الیافاي مؤثر شکمبه
نتایج تاثیر پرتوتابی بر . داري نکردآوري تغییر معنیاثر عمل
نامحلول در شوینده اسیدي  الیافپذیري هاي تجزیهفراسنجه

ش سریع تجزیه با افزایش سطح پرتوتابی افزایش نشان داد، بخ
بخش . دار نبودیافت، هرچند این افزایش از نظر آماري معنی

کند تجزیه در اثر پرتوتابی کاهش یافت ولی این کاهش به 
ثابت نرخ تجزیه با افزایش سطح . دار نبودلحاظ آماري معنی

ین ولی ا )کیلوگري 200بجز در دوز ( یافت افزایش پرتوتابی
پذیري مؤثر تجزیه. کاهش نیز به لحاظ آماري معنی دار نبود

ثیر أاین خوراك نیز تحت تي اسیدي الیاف نامحلول در شوینده
و  200، 100دوزهاي (اثر بیم الکترونی . آوري قرار نگرفتعمل

پذیري فیبر نامحلول در هاي تجزیهبر فراسنجه) کیلوگري 300
و حاکی از این بود که هاي اسیدي و خنثی کاه جشوینده

در اثر  ماده خشک هاي سریع تجزیه و کند تجزیهبخش
در  .)a2008شهبازي و همکاران، ( پرتوتابی افزایش یافت

پژوهش دیگري، بخش سریع تجزیه ماده خشک و فیبر نامحلول 
هاي خنثی و اسیدي باگاس نیشکر در اثر پرتوتابی در شوینده

کیلوگري به صورت  300و  200، 100الکترونی در دوزهاي 
که بخش کند تجزیه فیبر نامحلول خطی افزایش یافت در حالی

هاي خنثی و اسیدي ابتدا کاهش و سپس افزایش در شوینده
هاي خنثی و تجزیه پذیري مؤثر فیبر نامحلول در شوینده. یافت

شهبازي و (دهی افزایش یافت اسیدي با افزایش دوز اشعه
  ).1388همکاران، 

  
اي و کل دستگاه اي، پس از شکمبهپذیري شکمبهگوارش 

ي خشک و الیاف نامحلول در شوینده گوارشی ماده
  خنثی و اسیدي

اي  اي، پس از شکمبهنتایج مربوط به گوارش پذیري شکمبه
ي خشک و الیاف نامحلول در و کل دستگاه گوارشی ماده

هاي خنثی و اسیدي باگاس نیشکر خام و پرتوتابی شده شوینده
بر اساس این نتایج، گوارش پذیري . ارایه شده است 3در جدول 

ي خشک باگاس نیشکر در اي مادهاي و پس از شکمبهشکمبه
-اثر پرتوتابی افزایش یافت ولی این افزایش از نظر آماري معنی

ي خشک در کل دستگاه گوارش گوارش پذیري ماده. دار نبود
) >001/0P(ش یافت داري افزایدر اثر پرتوتابی به طور معنی

ي اي مادهکه عمدتاً ناشی از افزایش گوارش پذیري شکمبه
ها محدودیت عمده استفاده از باگاس در جیره دام. خشک بود

. سلولز موجود در آن استبه دلیل پیوند لیگنین با سلولز و همی
ي سلولز را در برابر تجزیهلیگنین گوارش پذیري سلولز و همی

گزارشات ). 1980بایر و همکاران، (هد دآنزیمی کاهش می
متعددي در مورد افزایش گوارش پذیري بقایاي مختلف 

  .دهی وجود داردکشاورزي در اثر اشعه
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هاي خنثی و ماده خشک، الیاف نامحلول در شویندهاي مؤثرپذیري شکمبهاي و تجزیهپذیري شکمبههاي تجزیهفراسنجه -2جدول 

  شدهو پرتوتابیاسیدي باگاس نیشکر خام 
  تجزیه پذیري مؤثر  1پذیري تجزیه هايفراسنجه  
  a 

 
b 

 
c  

 )در ساعت(
  )در ساعت( ثابت نرخ عبور

  08/0  06/0  04/0  )کیلوگري(دوز پرتوتابی 
             ماده خشک

  b39/0 55/0  012/0  52/0  48/0  46/0  صفر          
          100  ab41/0 48/0  014/0  53/0  50/0  48/0  
          200  ab42/0  45/0 016/0  52/0  50/0  48/0  
          300  a44/0 55/0  009/0  53/0  50/0  48/0 

  012/0  014/0 014/0  005/0  063/0  009/0  اشتباه معیار          
  16/0  09/0  18/0  25/0  10/0  >05/0  داريسطح معنی          

            الیاف نامحلول در شوینده خنثی
  ab08/0 54/0 051/0 35/0  30/0  27/0  صفر          
          100  ab07/0 93/0  011/0 27/0  21/0  18/0  
          200  b06/0  79/0 016/0  27/0  22/0  19/0  
          300  a11/0 89/0 008/0 26/0  22/0  20/0  
  023/0  024/0  024/0  014/0  074/0  009/0  اشتباه معیار          
  11/0  10/0  18/0  35/0  21/0  >05/0  داريسطح معنی          

            الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
  21/0  24/0  29/0 011/0  91/0  09/0  صفر          
          100  16/0  84/0  011/0  33/0  28/0  26/0  
          200  12/0  84/0  0097/0 28/0  24/0  21/0  
          300  17/0  83/0  0080/0  31/0  27/0  24/0  
  011/0  011/0  013/0  001/0  024/0  015/0  اشتباه معیار          

  19/0  32/0  15/0  17/0  08/0  11/0  داريسطح معنی          
1a   ،بخش سریع تجزیهb تجزیه و بخش کندc ثابت نرخ تجزیه.   

  ).>05/0P( دار آماري استحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی

  
وجود پیوندهاي محکم و نفوذ ناپذیر بین اجزاي دیواره 

ذایی این بقایا محسوب غسلولی، عامل اصلی پایین بودن ارزش 
هاي متداول این است وريآمشکل عمده و اساسی فر. شود می

کاهش  که قادر به شکستن لیگنین بعنوان یک عامل اصلی در
ین خاطر این مه ارزش غذایی دیواره سلولی نیستند و به

ثیر أشود و ت ها تنها موجب افزایش نرخ هضم میوريآفر
گاما با در هم  پرتوتابی .هضم ندارد يچندانی بر گستره
هاي سلولز و تجزیه سیون کریستالیزامریلپشکستن لیگنین، د

سلولز به اجزاي محلول، موجب افزایش قابلیت سلولز و همی

عبداللهی و همکاران، ( شودپذیري این مواد میو تجزیههضم 
مگاراد اشعه  50در دوزهاي باالتر از گزارش شده که  ).1387

گوارش گاما، ساختمان کریستالی باگاس نیشکر کاهش و 
اي مواد لیگنوسلولزي در شرایط درون شکمبه پذیري

گزارش  ،همچنین. )2006ملیسا، ( آزمایشگاهی افزایش یافت
اس نیشکر ماده خشک باگ گوارش پذیريکه  است شده

ي گاما به طور معنی کیلوگري اشعه دوز 500شده با  پرتوتابی
میلت و همکاران  ).1383هان و همکاران، ( داري افزایش یافت

ماده خشک در شرایط درون  گوارش پذیري، افزایش )1970(
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الکترونی را به  پرتوتابیآزمایشگاهی بقایاي چوبی در اثر 
) تبدیل شدن به قند(دلیگنیفیکاسیون و ساکاروفیکاسیون 

هاي فیبري ي دیگري کاهش بخشدر مطالعه. ارتباط دادند
و ) هاي خنثی و اسیدي و لیگنینفیبر نامحلول در شوینده(

ماده خشک کاه برنج در شرایط درون  گوارش پذیريافزایش 
هان و ( اي در اثر پرتوتابی الکترونی گزارش شدکیسه

گوارش افزایش که  است گزارش شده ).1383همکاران، 
از قبیل کاه گندم، کاه جو، کاه (بقایاي کشاورزي  پذیري

در شرایط درون آزمایشگاهی و درون تنی ) یوالف و کاه چاودار
سلولز باشد مریزاسیون سلولز و همیتواند به دلیل دپلیمی

 .)1983لئونارد و همکاران، (

نامحلول در  الیاف گوارش پذیرينتایج مربوط به 
هاي مختلف دستگاه خنثی باگاس نیشکر در بخشي  شوینده

در  این بخشاي شکمبه گوارش پذیريگوارش نشان داد که 
پس از  گوارش پذیريو داري نکرد اثر پرتوتابی تغییر معنی

در کل دستگاه گوارش در اثر  گوارش پذیرينیز اي و شکمبه

داري کاهش به طور معنیکیلوگري  200در دوز پرتوتابی 
 منفی دلیل) 1972(مک مانوس و همکاران ). >05/0P(یافت 
کاه برنج، کاه ذرت و پرز کتان در شرایط  گوارش پذیري بودن

در اثرپرتوتابی با اشعه افزایش در نرخ عبور جیره درون تنی را 
نامحلول  الیافاي  شکمبه گوارش پذیري .گزارش کردند گاما

ابی با دوز ي اسیدي باگاس نیشکر نیز در اثر پرتوتدر شوینده
. )>01/0P(داري افزایش یافت کیلوگري به طور معنی 100

ي سلولی علت این امر، احتماالً محلول شدن ترکیبات دیواره
). 1387صادقی و شورنگ، (در این دوز پرتوتابی بوده است 

ي دلیگنیفیکاسیون و تواند در نتیجهاین افزایش می ،همچنین
 .)2000لند و وسبجرگ، وپ( یا دپلیمریزاسیون سلولز باشد

اثرات پرتو گاما و بیم الکترونی بر کاه گندم، کاه جو، کاه یوالف 
این  گوارش پذیري ،و کاه چاودار نشان داد با افزایش دوز اشعه

-یابد که این افزایش به دپلی افزایش می% 80مواد تا بیشتر از 

لئونارد و ( ربط داده شده استسلولز مریزاسیون سلولز و همی
  . )1983مکاران، ه

  
  نامحلول در  الیافاي و کل دستگاه گوارشی ماده خشک و اي، پس از شکمبهشکمبه گوارش پذیري - 3جدول 

  هاي خنثی و اسیدي باگاس نیشکر خام و پرتوتابی شدهشوینده
  

  
    )کیلوگري(دوز پرتوتابی 

 اشتباه معیار  300  200 100  صفر

           ماده خشک

 040/0  50/0  52/0  52/0  39/0  اي ي شکمبهگوارش پذیر       
ي خشـک  اي مـاده گوارش پـذیري پـس از شـکمبه          

  هضم نشده در شکمبه
04/0  04/0  04/0  05/0  007/0  

  42/0b 54/0a  54/0a  53/0a 004/0  گوارش پذیري در کل دستگاه گوارش        
            الیاف نامحلول در شوینده خنثی

  016/0  18/0  21/0  20/0  20/0  اي بهگوارش پذیري شکم       
اي الیاف هضـم نشـده   گوارش پذیري پس از شکمبه

  در شکمبه
06/0a 06/0a 02/0b 05/0a 004/0  

 18/0b 25/0a 23/0b 22/0b 003/0  گوارش پذیري در کل دستگاه گوارش        
            الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

  18/0b 29/0a 25/0ab 26/0ab 015/0  اي گوارش پذیري شکمبه       
اي الیاف هضـم نشـده   گوارش پذیري پس از شکمبه

  در شکمبه
05/0 01/0 01/0 01/0  006/0  

 005/0  23/0  25/0 29/0 22/0  گوارش پذیري در کل دستگاه گوارش        

  .)>05/0P( دار آماري استحروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی
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هاي کاه جو، کاه نخود، باگاس یگري، نمونهي ددر مطالعه
، 10ي آفتابگردان و خاك اره کاج با دوزهاي نیشکر، پوسته

آوري شدند و از اشعه گاما عمل 1مگاراد 250و  200، 100

داري مگاراد اثر معنی 10در سطح  پرتوتابیشد که  نشان داده
مواد آلی در شرایط درون آزمایشگاهی  گوارش پذیريبر 

گوارش مگاراد باعث افزایش  100در حالیکه در سطح  ،نداشت
پوسته آفتابگردان و خاك اره کاج شد، ضمن اینکه  پذیري

مواد آلی در شرایط  گوارش پذیريمگاراد  250و  200سطوح 
ابراهیم و (ها افزایش داد درون آزمایشگاهی را در تمامی نمونه

، 20، 5، 0(گاما  ياشعه زهاي مختلفواثر د). 2003پیرس، 
آلی  ادهم گوارش پذیريانرژي خام،  بر) کیلوگري 150و  100

ه سورگوم، کاه گندم و چوب او انرژي قابل هضم کاه جو، ک
ماده آلی در شرایط درون  گوارش پذیرينشان داد که ذرت 

یافت افزایش کیلوگري  150ز ودر د به ویژه آزمایشگاهی
ان داده در پژوهش دیگري نش ).1997المصري و زرقاوي، (

مگاراد  10ي گاما در دوزهاي باالتر از شده که پرتوتابی با اشعه
قدرت ساختار فیبري باگاس نیشکر را کاهش داده و باعث 

سلولز نسبت به سلولز و لیگنین شده است تجزیه بیشتر همی
 که همچنین مشخص شد). 1990فالکوسکی و همکاران، (

هیچ ) کیلوگري 60ا ت 20( با سطوح پایین اشعه گاما پرتوتابی
مواد آلی و انرژي قابل  گوارش پذیري برداري اثر معنی
کاه گندم، پوسته تخم آفتابگردان، چوب کنجاله  متابولیسم

این  که نداشت زیتون، هسته خرما و پوسته بادام زمینی
باشد که قدرت کافی  پرتوتابیخاطر سطوح کم  تواند به می

المصري، (نداشته است ا ر براي شکستن مواد لیگنوسلولزي
2005.( 

  
  گیرينتیجه

، بــیم الکترونــی نشـان داد  نتـایج حاصــل از ایـن پــژوهش  
 مقـدار  از طرفی. تواند بر بخش الیافی باگاس نیشکر اثر کند می

الیاف نامحلول در شوینده اسیدي و الیاف نامحلول در شـوینده  
پرتوتـابی شـده نسـبت بـه نمونـه خـام بـا         هايخنثی در نمونه

همچنـین پرتوتـابی بـا بـیم     . یش دوز پرتوتابی کاهش یافتافزا
                                                

1- Megarad  

گـوارش  و اي شـکمبه الکترونی سـبب افـزایش تجزیـه پـذیري     
لذا  .ي خوراکی شدماده خشک و دیواره سلولی این ماده پذیري

آوري مـوثر  تواند به عنوان یک روش عملپرتوتابی الکترونی می
ه بـه عـدم   با توجـ . سبب بهبود ارزش غذایی باگاس نیشکر شود

کیلـو گـري توصـیه     100تفاوت بـین دوزهـاي پرتوتـابی، دوز    
  .شود می
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 مرغ،  تخمکیفی ، صفات بر عملکرد نعناع کوهی سطوح مختلف گیاه داروییاثرات استفاده از 
  گذارتخم هايمرغدر  ایمنی خون هاي سلول بیوشیمیایی و هاي فراسنجه

  
 علی نوبخت

 
واحد مراغه - استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  

  
    چکیده

قطعه مرغ در هر  12با تعداد (تکرار  3گروه آزمایشی و  5 در (W36)الین  ايه يسویه گذارقطعه مرغ تخم 180 ی باآزمایش       
 نعناع کوهی دارویی سطوح مختلف گیاهاز جهت بررسی اثرات استفاده  هفتگی در قالب طرح کامالً تصادفی 72تا  60از سن ) تکرار

 گذارتخمهاي مرغ خون هاي ایمنی  سلولبیوشیمیایی و  هاي مرغ، فراسنجه  ، صفات کیفی تخمبر عملکرد) درصد 2و  5/1، 1، 5/0صفر، (
ضریب تبدیل بر  داريمعنیداراي اثرات  نعناع کوهی سطوح مختلف گیاه دارویینتایج حاصله نشان داد که استفاده از  .انجام گردید
درصد نعناع  1حاوي  يیرهج( 3در گروه آزمایشی ) 72/2(بهترین ضریب تبدیل غذایی  ).p>05/0( باشد  می گذارتخم هايغذایی مرغ

در بررسی صفات  .شد )51/3(دار ضریب تبدیل غذایی  درصد گیاه نعناع کوهی موجب افزایش معنی 2استفاده از  .حاصل شد) کوهی
مرغ   باالترین وزن مخصوص تخم ،بر این اساس ).P>05/0( شد در بین تیمارها مشاهده دارياختالف معنی مرغ کیفیت تخممربوط به 

و ) درصد نعناع کوهی 5/1تیمار حاوي  ( 4در گروه آزمایشی ) 84/4(باالترین شاخص رنگ زرده  ،)مکعبلیتر میلیگرم بر   میلی 080/1(
به در بررسی صفات مربوط  .درصدي از گیاه دارویی نعناع کوهی بدست آمد 1 يبا استفاده) گرم 40/43(باالترین وزن سفیده 

 به طوري که ،)P>05/0( در بین تیمارها مشاهده شدداري گذار اختالف معنیتخم هايغبیوشیمیایی خون در مر هاي فراسنجه
تیمار ( 5در گروه آزمایشی ) لیتردسی گرم برمیلی 3/1242(گلیسرید تريو ) لیتردسیگرم بر میلی 22/111(گلوکز  سطوحترین یینپا

. حاصل شد) شاهد( 1در گروه آزمایشی ) لیتردسی گرم برمیلی 52/137(کلسترول  سطح ترینیینو پا) درصد نعناع کوهی 2حاوي 
کلی این آزمایش  گیرينتیجه .هاي خونی نداشت داري بر درصد و نسبت سلول استفاده از سطوح مختلف گیاه نعناع کوهی اثرات معنی

سوئی بر عملکرد داشته  درصد جیره، بدون اینکه اثرات 5/1 از گیاه نعناع کوهی تا سطح استفاده گذار هاي تخم در مرغ نشان داد که
درصد نعناع  2گلیسرید خون با استفاده از  بیشترین کاهش سطح گلوکز و تري. شود مرغ می باشد، موجب بهبود صفات کیفی تخم

  .آمدکوهی بدست 
  

  .نعناع کوهی ،گذارمرغ تخمبیوشیمیایی و ایمنی خون، عملکرد،  هاي فراسنجه: کلیدي کلمات
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  قدمهم
 هــايمـیالدي گسترشـی در زمینـه    1940 يبـا آغـاز دهـه   

جـونس و  (ژنتیـک، تغذیـه و پـرورش در صـنعت طیـور رخ داد      
بـراي   رفته تولیدکننـدگان ایـن صـنعت    رفته ).2003همکاران، 

بـه اسـتفاده از    ،بـاال  کمیـت و  دستیابی به محصوالت باکیفیـت 
تحقیقـات متعـددي   . آوردند روي بیوتیکیآنتیرشد  هايمحرك

کـاهش یـا اصـالح جمعیـت      بـا  هـا كمحـر این  نشان دادند که
باعـث بهبـود سـالمتی و     ،وجود در دستگاه گـوارش باکتریایی م

بـا ایـن    ).2001فرچایلـد و همکـاران،   ( گردندمی عملکرد طیور
نتایج بدست آمده از آزمایشات فراوانی که بـر روي طیـور    ،حال

ــت، نشــان داد  ــتفاده صــورت گرف ــه اس ــدت يک ــوالنی م  از ط
 هـاي گسترش باکتري يطیور بواسطه يدر جیره هابیوتیکآنتی

 هـاي در بافت هاو ماندگاري این محرك هابیوتیکآنتیمقاوم به 
وینـدیچ  ( د بودنخواه هاتهدیدي براي سالمتی انسانبدن طیور 

اسـتفاده از   هايدر پی محدودیتامروزه لذا ). 2008و همکاران، 
باعث شده  به عنوان محرك رشد یا عامل درمانی هابیوتیکآنتی
طبیعی همانند گیاهان دارویی  هايکه استفاده از جایگزین است

 خاصـیت کـه داراي   نعنـاع  يخـانواده دارویـی   انباالخص گیاه
  محبـوبی و حقـی،  (تسـریع یابـد    ،هسـتند ضدمیکروبی بـاالیی  

 1المیاسـآ  ياز جملـه گیاهـان دائمـی از خـانواده     نعناع ).2008
گونـه وجـود    25-30 ،در این جنس از گیاهان. باشدمی) البیاتا(

گیـاه دارویـی نعنـاع بـه عنـوان       .)2005فرانز و همکاران، (دارد 
موریــا و همکــاران، (ضــدباکتریایی  هــايگیــاهی داراي ویژگــی

رونـــی و ( و گشـــادکنندگی عــروق  اکســیدانی   آنتــی ، )2005
راجـا و همکـاران،   (کـش    کـش و کنـه   ، حشـره )2004همکاران، 

انجمـن   .اسـت شناخته شده  )1993برقض، (، ضدتشنج )2001
کـه روغـن نعنـاع حـاوي منتـول در       اظهار داشت 2دارویی اروپا

 ،درصـــد 14-32 منتـــون در حــدود  ،درصــد  30-50حــدود  

 8/2-10اســتات   منتیــل ،درصــد 5/1-10ایزومنتــون در حــدود 
لیمـونن   ،درصد 5/3-14سینوال  ،درصد 1-9منتوفوران  ،درصد

درصـد   1و کمتـر از   3درصـد پولـه ژون   4کمتـر از   ،درصد 5-1

نعناعیـان   يتیـره  هـاي بـرگ  ).1997اسکوپ، ( باشد  میکارون 
                                                
1-Lamiaceae 
2 - ESCOP 
3 - Pulegone 

درمـان   براي هزاران سـال در مصـر باسـتان، رم و یونـان بـراي     
خاستگاه ایـن تیـره از گیاهـان    . شده استمیاستفاده  هابیماري

گیاه دارویی  ).1993برقض، (مصرباستان تخمین زده شده است 
ــد     ــوگیري از رش ــث جل ــاع باع ــتافیلونعن ــوس، کوکوساس  آرئ

  ســیلیوم ، پنــیباســیلوس ســریوس، 4آئورژینــوس پزیــدوموناس 
روغــن . خواهـد شـد   6آجپتیــاکوس آسـپرژیلوس   و 5سـیکلوپیوم 

، 7تریکوفیتـون ایگونـوم   فعالیت جلوگیري از ضروري نعناع باعث
 ،)لیتـر  میکروگـرم در میلـی   4/0در غلظت ( 8رابروم  تریکوفیتون
آسـپارژیلوس   و 9فامیگاتوس س فالووس، آسپارژیلو  آسپارژیلوس

ــایجر  ــردد مــی 10ن ــز و همکــاران، ((گ ــدادي از ). .)2005فران تع
گیاهـان  ( االبیاتـ  يمطالعات نشان دادنـد کـه گیاهـان خـانواده    

باشـد کـه ایـن     محتـوي ترکیبـات فنـولیکی مـی    ) نعناع يتیره
ترکیبات باعث بهبود ثبات اکسیداتیو در تولیدات حیوانات شده 

و  )2004قـواریس و همکـاران،   ( گوشت طیورکه این حالت در 
  .اثبات شده است مرغتخم

درصــدي از مخلــوط گیاهــان دارویــی پنیــرك،  2  اســتفاده
هــاي گوشــتی بــدون آنکــه اثــرات  خارشــتر و نعنــاع در جوجــه

و داري بر عملکرد داشته باشد، موجب بهبود صفات الشـه    معنی
   ).1389خت و شهریار، بنو(کاهش سطح گلوکز خون شد 

هـاي   آویشن، گزنه و نعناع و مخلوط داروییاستفاده گیاهان 
هاي  مرغ و فراسنجه آنها، موجب بهبود عملکرد، صفات کیفی تخم

 ).1389نوبخت و مهمان نـواز،  (گذار گردید  هاي تخم خونی مرغ
 ،از نعناع اياستفاده از گونهبا ) 2004( 11آنکاري و همکاران -آل

ضریب تبدیل غذایی و وزن زنده در  بهترین نتیجه را در رابطه با
 هـاي گروه آزمایشـی حـاوي نعنـاع در مقایسـه بـا دیگـر گـروه       

تفــاوت هــیچ  آنهــا ،در عــین حــال. آزمایشــی مشــاهده کردنــد
 يد هـاو، مـزه  حـ در واآزمایشـی   هايرا در بین گروه داريمعنی
 مـرغ تخم يو شاخص سفیده مرغتخم يشاخص اندازه ،مرغتخم

گـزارش کردنـد   ) 2004( 12همکـاران آکدگان و  .گزارش نکردند

                                                
4 - Pseudomonas aeruginosa 
5 - Penecillium Cyclopium 
6 - Aspergillus Aegyptiacus 
7 - Trichophyton Eguinum 
8 - Trichophyton Rubrum 
9 - Aspergillus Fumigatus 
10 - Aspargillus Niger 
11 -Al-Ankari et al 
12 Akdogan et al 
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 هـاي استفاده از گیاه دارویـی نعنـاع در آب آشـامیدنی مـوش     با

سـادي  . شودمیمشاهده  هااثرات منفی در باروري آن ،صحرایی
از اظهار داشتند که در اثر استفاده ) 2008(جتینگل و همکاران 

کاهشـی در   ،گـذار تخـم  هـاي مرغ يگیاه دارویی نعناع در جیره
شود، از سـویی دیگـر، ایـن محققـین     میه مشاهده شاخص زرد
 هـاي در بـین گـروه   مـرغ داري در تولید تخـم معنیهیچ تفاوت 

نعنــاع کــوهی بــه عنــوان یکــی از  .آزمایشــی مشــاهده نکردنــد
نعناعیان در مناطق وسیعی از ایـران، ارتفاعـات    يتیره هايگونه

 روید، از دممیالبرز، نواحی شرقی، غربی، شمالی و جنوبی ایران 
معـده و   يي این گیاه دارویی به عنوان گیاه تقویت کننده کرده

ي نعناع کوهی به شکل جوشـاننده بـراي    رفع درد و از خشکیده
ي آن جهــت رفــع  رفــع تــب تیفــوس و از شــکل خــیس شــده 

سـیدپیران و همکـاران،   ( شـود مـی قلبـی اسـتفاده    هايناراحتی
رویی و گیاهان دا ه به خواص ذکر شده فوق برايتوج با). 1390

، آزمایش حاضر جهـت ارزیـابی   نعناع يگیاهان تیره خصوصه ب
 نعنـاع کـوهی  گیاه دارویی پودر اثرات سطوح مختلف استفاده از 

بیوشـیمیایی و   هـاي   فراسنجه مرغ،  صفات کیفی تخم ،بر عملکرد
انجـام گردیـد تـا    گـذار  تخم هايدر مرغ خون هاي ایمنی سلول

هـاي مختلـف مشـخص و     جنبـه آن از  اسـتفاده از  بهترین سطح
ــتند،      ــاربران هس ــرین ک ــه مهمت ــدي ک ــدهاي تولی ــراي واح ب

  .هاي الزم در مورد استفاده از آن به عمل آید توصیه
  

 هامواد و روش

 الیـن  -هـاي  يسـویه  گذارقطعه مرغ تخم 180 ی باآزمایش     
(W36) قطعه مـرغ   12با تعداد (تکرار  3گروه آزمایشی و  5در

هفتگـی در قالـب طـرح کـامالً      72تـا   60از سـن  ) در هر تکرار
از سـطوح مختلـف گیـاه    جهت بررسی اثـرات اسـتفاده    تصادفی
بر عملکـرد  ) درصد 2و  5/1، 1، 5/0صفر، ( نعناع کوهی دارویی

 گـذار تخـم هـاي  بیوشیمیایی و ایمنی خونی مرغ هاي  فراسنجهو 
 -ذرت مواد خـوراکی  يپایهآزمایشی بر  هايجیره. انجام گردید

توصیه شـده   احتیاجات مواد مغذّيه به توج ویا و باس يکنجاله
کـه همگـی داراي    گـذار تخـم هاي مرغبراي  )NRC )1994در 

ی بودند و با اسـتفاده  خام یکسان انرژي قابل متابولیسم و پروتئین
   ).1 جدول(ند تنظیم گردید  UFFDAنویسیجیره افزاررماز ن

بعد از  مزبور تهیه شده و گیاه ي مقادیر الزم از خشک شده
مقدار هر یک از آنها در هر یک از  ي آسیاب نمودن و محاسبه

ي اقالم غذایی به صورت کامل مخلوط  غذایی، با بقیه هايجیره
 ي در طول آزمایش، شرایط محیطی براي همه .گردیدند

به  گذاري تخمها تمامی مرغ. آزمایشی یکسان بود هايگروه
در . داشتندصورت آزاد به آب آشامیدنی و غذا دسترسی 

و نیز  ، افزایش وزنمیزان خوراك مصرفی گذارتخم هايمرغ
به  ،)Egg mass( مرغ ي تخما تودهو تولید  مرغ میزان تولید تخم

شده و از روي آنها ضریب تبدیل  گیري صورت هفتگی اندازه
عدد  3 آزمایش، تعداد  در پایان دوره .گردید غذایی مشخص 

 ف انتخاب و بعد از توزین، وزنمرغ از هر تکرار به تصاد  تخم
سازي در محلول آب وربا استفاده از روش غوطه هامخصوص آن

تعیین ) 1373فرخوي و همکاران، ( مختلف هايبا غلظت نمک
 گیرياندازه 1شکسته شده و واحد هاو هامرغ  تخمسپس  .شد
سنج  از دستگاه ارتفاع سفیده غلیظ ارتفاع این منظور براي. شد

شد  گیريساخت کشور آلمان اندازه ،)CE 300مدل(استاندارد 
همگی به صورت انفرادي  ها ابتدا مرغ و با توجه به اینکه تخم

ها در فرمول زیر، واحد   توزین شده بودند، لذا با جایگزینی داده
  :ها محاسبه شد مرغ  هاو براي هر یک از تخم

)37/0w 7/1- 57/7  +H (Log100 =واحد هاو  

                                                
1- Haugh unit 
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  )درصد(گذار   هاي تخم  در مرغمورد استفاده  هاي غذایی جیرهترکیبات  - 1جدول 

 اقالم غذایی
)درصد در جیره(  

 شاهد
)بدون نعناع کوهی(  

   سطوح نعناع کوهی 

5/0  1 5/1  2 

12/53 ذرت  38/52  64/51  90/50  16/50  
 20 20 20 20 20 گندم

ي سویا کنجاله  56/16  61/16  65/16  70/16  75/16  
3/0 روغن گیاهی  49/0  68/0  88/0  07/1  
5/0 0 نعناع کوهی  1 5/1  2 

09/1 پودر استخوان  09/1  09/1  09/1  09/1  
صدف ي هپوست  15/8  15/8  15/8  15/8  15/8  

28/0 نمک طعام  28/0  28/0  28/0  28/0  
*مکمل ویتامینی  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  

**معدنیمواد مکمل   25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  
اد مغذّيي مو تجزیه       
قابل متابولیسم انرژي  

)کیلوکالري بر کیلوگرم(  
2800 2800 2800 2800 2800 

)درصد(پروتئین   14 14 14 14 14 
)درصد(کلسیم   4/3  4/3  4/3  4/3  4/3  

)درصد(فسفر در دسترس   31/0  31/0  31/0  31/0  31/0  
)درصد(سدیم   15/0  15/0  15/0  15/0  15/0  
)درصد(لیزین   64/0  64/0  64/0  64/0  64/0  

)درصد(ن تیسیس+ متیونین  55/0  55/0  55/0  55/0  55/0  
)درصد(تریپتوفان   18/0  18/0  18/0  18/0  18/0  

المللی  بین واحد D3 ،11000المللی ویتامین   واحد بین A ،500000/2المللی ویتامین  واحد بین 000/500/8کیلوگرم از مکمل ویتامینی داراي  هر *
گرم  میلی B3 ،34650 گرم ویتامین میلی B2 ،7840گرم ویتامین  میلی B1 ،4000گرم ویتامین   میلی K3 ،1477گرم ویتامین   میلی E ،2200ویتامین 
 .باشد کلراید می  کولین گرم میلی B12 ،000/400 گرم ویتامین میلی B9 ،10گرم ویتامین   میلی B6،110گرم ویتامین   میلی B5 ،2464ویتامین 

 867گرم مس،  میلی 000/6گرم روي،  میلی 675/64گرم آهن،  میلی  000/75گرم منگنز،   میلی 400/74معدنی داراي  مواد یلوگرم از مکملهر ک  **
 .باشد گرم سلنیوم می میلی 200گرم ید و  میلی
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هاي  مرغ با جمع نمودن واحد هاو تمامی تخم

 هر یک از واحدهاي آزمایشی و تقسیم ي شده گیري  نمونه
نمودن بر تعداد آنها، واحد هاو متوسط آن گروه آزمایشی بدست 

ها به  تمیز شده و پوسته هامرغ  تخم يمحتویات پوسته. آمد می
ساعت براي خشک شدن در دماي اطاق نگهداري  48مدت 
با ترازوي دیجیتالی با دقت  هاشدن، وزن آن بعد از خشک .شدند

ي  مت پوستهاز آنجا که ضخا. شد گیريگرم اندازه 01/0
هاي باریک و پهن داراي  مرغ در وسط آن نسبت به نوك تخم

با  هامرغ  تخم يضخامت پوستهباشد لذا،  یکنواختی بیشتري می
مرغ  در وسط تخم مترمیلی 001/0استفاده از میکرومتر با دقت 

و معدل  هشدگیري  متفاوت اندازه ي سه نقطه گیري از با نمونهو 
این کار . ایی پوسته در نظر گرفته شدبه عنوان ضخامت نه هاآن

به عنوان  هاآنمرغ انجام شده و میانگین  عدد تخم 3براي هر 
تخم مرغ براي هر یک از واحدهاي  يضخامت نهایی پوسته

براي تخمین استحکام پوسته نیز از  .منظور گردید آزمایشی
از سطح آن  مترمیلیگرم وزن پوسته به ازاي هر  معیار میلی

   .دش استفاده
ها با استفاده از فرمول زیر محاسبه   مرغ  ي تخم سطح پوسته

  )1373فرخوي و همکاران، ( گردید
  سطح پوسته=  9782/3× ) وزن تخم مرغ(7056/0

مرغ برحسب  مربع، وزن تخممترمیلیکه سطح پوسته بر حسب 
در  گــرمگــرم و وزن پوســته در واحــد ســطح بــر حســب میلــی

   :ین گردیدمربع با فرمول زیر تعیمتریلیم

  )        گرممیلی(وزن پوسته                                    
  وزن پوسته در واحد سطح   = ———————

  ) مربعمترمیلیگرم در   میلی(   )مربعمترمیلی(سطح پوسته 
  
  

آزمایش از هر واحد آزمایشی تعداد دو قطعه   ي هدر پایان دور
ها  ورید بالی آنمرغ به صورت تصادفی انتخاب شده و از 

آزمایش  ي هگیري به عمل آمده و خون حاصله در دو لول خون
جهت تعیین  ،بود EDTAضدانعقاد  ي هکه یکی حاوي ماد

و نسبت   هتروفیل، لمفوسیت(هاي خونی  سلولو نسبت  درصد
و دیگري براي اخذ سرم به منظور ) هتروفیل به لمفوسیت

 گلیسرید تريگلوکز، ( خون گیري پارامترهاي بیوشیمیایی اندازه
هاي بیوشیمیایی  فراسنجه ریخته شده و آنالیز) کلسترول و

هاي آزمایشگاهی تهیه شده از شرکت  خون با استفاده از کیت
و آزمایشگاهی  استانداردهاي  روش ي  هبر پای پارس آزمون و

تعیین . انجام گردیدند) 300-آلیسون(توسط دستگاه اتوآناالیزر 
ز طریق رنگ آمیزي و تفریق سلولی و هاي خونی ا سلول

شمارش چشمی در زیر میکروسکوپ نوري انجام گردید 
   ).1376نظیفی، (
مـورد   SASافـزار   هاي حاصله بـا اسـتفاده از نـرم    ر پایان دادهد

هـا از   میـانگین  ي بـراي مقایسـه  . تجزیه و تحلیل قـرار گرفتنـد  
سـطح   در )1373زاده و مقدم،  ولی( دانکن ايچند دامنهآزمون 

  .استفاده شد درصد 5احتمال 
  

  نتایج

بر  نعناع کوهی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی
با توجه . است شده ارایه 2در جدول  گذارتخم هايعملکرد مرغ

در ضـریب تبـدیل    داري، اخـتالف معنـی  2 جـدول هاي  دادهبه 
آزمایشـی مشـاهده    هـاي در بین گروه گذارتخم هايغذایی مرغ

درصد  5/1استفاده از نعناع کوهی تا سطح  ).P>05/0( شودمی
داري بـر ضـریب تبـدیل      جیره در مقایسه با شاهد اثرات معنـی 

بـه   ،درصد 2ولی افزایش سطح استفاده از آن به  ،غذایی نداشت
مرغ و تولید   صورت قابل توجهی موجب کاهش درصد تولید تخم

ه بـه عـدم کـاهش در مقـ       توده دار خـوراك  اي گردیده و با توجـ
. دار ضریب تبدیل غذایی گردیـد   مصرفی، موجب باالرفتن معنی

استفاده از سطوح مختلـف نعنـاع کـوهی بـر دیگـر پارامترهـاي       
لـیکن از  . نداشت داريمعنیاثرات  گذارتخم هايمرغ يعملکرد

مقـدار   ترینمرغ و پایین  لحاظ عددي باالترین درصد تولید تخم
دي از گیـاه دارویـی نعنـاع    درص 1 يخوراك مصرفی با استفاده

  . کوهی حاصل گردید
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  گذارتخم هاي عملکرد مرغبر  نعناع کوهیسطوح مختلف گیاه دارویی اثر  -2 جدول

مرغ تخم درصد تولید  )گرم( مرغ وزن تخم سطوح نعناع کوهی خوراك مصرفی   )گرم(اي  تولید توده 
  )گرم(

غذایی ضریب تبدیل  

67/62 صفر  96/60  20/38  12/106  b78/2  
5/0  97/62  18/62  16/39  11/108  b76/2  
1 68/61  78/62  72/38  14/105  b72/2  
5/1  56/61  11/58  77/35  24/105  ab94/2  

2 82/61  02/49  30/30  22/106  a51/3  
SEM 68/0  35/4  54/2  79/0  32/0  

a-b         :05/0( رنددا داردر هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنی<P.(  

  
بر  نعناع کوهیاثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی 

  .است ورده شدهآ 3در جدول  مرغ  صفات کیفی تخم
با  مرغ مختلف آزمایشی از لحاظ صفات کیفی تخم هايگروه

، بر این اساس ).P>05/0(را نشان دادند  داريهم اختالف معنی
گرم بر  میلی 080/1(مرغ   باالترین وزن مخصوص تخم

در ) 84/4(و باالترین میزان شاخص رنگ زرده ) لیترمکعب میلی
و ) درصد نعناع کوهی 5/1تیمار حاوي ( 4گروه آزمایشی 

درصدي از  1با استفاده ) گرم 40/43(بیشترین وزن سفیده 
  .گیاه دارویی نعناع کوهی بدست آمد

  

  مرغ صفات کیفی تخمبر  نعناع کوهیسطوح مختلف گیاه دارویی اثر  - 3جدول 
سطوح 
نعناع 
 کوهی

 وزن مخصوص
گرم  میلی(  

)مکعب لیتر بر میلی   

 شاخص
زرده   

)درصد(   

 شاخص
رنگ   
زرده   

)عدد رش(  

 وزن 
 پوسته

)گرم(  

 وزن
 سفیده

)گرم(  

 وزن 
 زرده

)گرم(  

 واحد
 هاو

 ضخامت
پوسته   
)میلی متر(  

 وزن هر
گرم  میلی  

پوستهسطح  از  
متر   میلیگرم بر  میلی(

)بعمر  
ab070/1  55/41 صفر  b2  37/6  b72/38  60/19  91/87  332/0  84 

5/0  ab069/1  80/44  a17/4  96/5  ab07/40  55/20  84/76  329/0  77 
1 b067/1  87/43  a67/3  87/5  a40/43  39/20  49/84  300/0  74 
5/1  ab078/1  64/44  a67/4  67/5  ab40/40  66/19  39/79  299/0  74 

2 a080/1  84/43  a84/4  94/5  b96/37  52/18  65/78  327/0  81 
SEM 004/0  53/1  4/0  3/0  05/1  63/0  90/3  02/0  19/3  

a-b    : 05/0( دارند دارمعنیدر هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف<P.(  

  

 بر نعناع کوهیاثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی 
 هايمرغ خون اي ایمنیه سلولبیوشیمیایی و  هاي فراسنجه

استفاده از سطوح مختلف گیاه  .آمده است 4در جدول  گذارتخم
داري در معنیدارویی نعناع کوهی موجب بروز اختالف 

گذار در بین تخم هايهاي بیوشیمیایی خون مرغ فراسنجه
ترین سطوح گلوکز یینپا ).P>05/0(آزمایشی شد  هايگروه

 3/1242(یسرید گلتريو ) لیتردسیگرم بر میلی 22/111(

 2تیمار حاوي ( 5در گروه آزمایشی ) لیتردسیگرم بر میلی
 52/137(ترین مقدار کلسترول یینو پا) درصد نعناع کوهی

. حاصل شد) شاهد( 1در گروه آزمایشی ) لیتر گرم بر دسی میلی
هاي  در خصوص سطح سلول داربا وجود نبود اختالف معنی

درصد هتروفیل  ترینگذار، پایینتخم هايایمنی خون در مرغ
و ) 151/0(و کمترین نسبت هتروفیل به لمفوسیت ) درصد 13(
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  .حاصل شد) درصد نعناع کوهی 2تیمار حاوي ( 5در گروه آزمایشی ) درصد 5/87(باالترین سطح لمفوسیت 

 
  گذارتخم هايمرغ بیوشیمیایی و ایمنی خونیهاي  فراسنجهبر  نعناع کوهیسطوح مختلف گیاه دارویی اثر  -4جدول 

سطوح 
نعناع 
 کوهی

 گلوکز
)لیتر گرم بر دسی میلی(  

 کلسترول
)لیتر گرم بر دسی میلی(  

 تري گلیسرید
)لیتر گرم بر دسی میلی(  

 هتروفیل
)درصد(  

 لمفوسیت
)درصد(  

 هتروفیل به
لمفوسیت   

ab22/188  b52/137  ab2/3087  5/16 صفر  83 213/0  
5/0  a73/238  ab75/190  ab2542  20 80 264/0  

1 ab43/202  a01/262  a6/3877  5/13  5/85  162/0  
5/1  ab93/171  a42/265  a2/3887  17/15  17/84  181/0  

2 b22/111  ab67/176  b3/1242  13 5/87  151/0  
SEM 29/28  02/32  41/691  42/4  24/4  07/0  
a-b    :05/0( دارند داردر هر ستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنی<p.(  

  
  بحث

، اسـتفاده از گیـاه   2بر اساس نتایج بدست آمده در جـدول  
داري بـر   اثـرات معنـی   جیـره،  درصـد  5/1نعناع کوهی تا سطح 

افـزایش سـطح    هـا نداشـته اسـت در صـورتی کـه      عملکرد مرغ
ه درصـد       2از آن به استفاده  درصد، موجـب کـاهش قابـل توجـ

ز موجـب افـزایش   مرغ شده که این نی اي تخم تولید و تولید توده
 1و  5/0دار ضریب تبدیل غذایی نسبت به شاهد و سطوح  معنی

دار در   نبـود تفـاوت معنـی   . درصدي استفاده از گیاه شده اسـت 
درصـدي   2و  5/1خصوص ضریب تبـدیل غـذایی بـین سـطوح     

ـ   استفاده از گیاه دارویی نعناع کوهی را می افـزایش یـک    اتوان ب
ها مرتبط دانسـت بـه    عملکرد مرغ ي تأثیرگذار بر عامل بازدارنده

درصدي اسـتفاده از نعنـاع    1و  5/0طوري که نسبت به سطوح 
درصـد اثـرات    2و  5/1کوهی، افزایش سطح اسـتفاده از آن بـه   

مـرغ داشـته کـه در نهایـت موجـب       منفی بر درصد تولید تخـم 
 2در اسـتفاده از سـطح   دار ضریب تبـدیل غـذایی    افزایش معنی

ژن یکـی از مـواد    پلـی  .وهی شـده اسـت  درصدي گیاه نعنـاع کـ  
باشد که وجود مقادیر زیـاد   یم پونه و نعناعبازدارنده موجود در 

). 1383شـریعت صـانعی،   (آن اثرات سوئی بر کارکرد کبد دارد 
درصدي از گیاه دارویی پونـه   2ي  گزارش شده است که استفاده

ارجمنـد و  (گذار شده است  هاي تخم موجب کاهش عملکرد مرغ
ها علت کاهش  آن). 2012؛ نوبخت و همکاران، 2011اران، مکه

درصد پونه را به افـزایش مقـدار    2ها در استفاده از  عملکرد مرغ
همچنـین گیـاه   . انـد  هـا نسـبت داده   ژن دریافتی توسط مرغ پلی

 کشی قوي بوده و قادر است نعناع کوهی داراي خاصیت میکروب
فرانـز و  ( ببـرد ز بـین  زا را ا هاي بیماري طیف وسیعی از میکروب

درصد نعناع کوهی ممکن اسـت   2استفاده از ). 2005همکاران، 
در اثـر افـزایش مقـدار مــواد ضـدمیکروبی دریـافتی، عـالوه بــر       

هـاي مفیـد و    موجب از بین رفـتن میکـروب    هاي مضر، میکروب
کاهش هضـم و جـذب    و در نهایت موجباختالل گوارشی شده 

در  .یل غذایی را افـزایش دهـد  یده و ضریب تبدمواد مغّذي گرد
ــاه 2آزمــایش دیگــري اســتفاده از  ــاع معمــولی  درصــد گی نعن

Lamiaceae menthapiperita L.)( ي غــذایی  در جیــره
تبدیل  دار بر ضریب  گذار، بدون داشتن اثرات معنی هاي تخم مرغ

گذار، موجب افزایش مقدار خوراك مصرفی  هاي تخم غذایی مرغ
  ).1389  نواز،  مهمان نوبخت و(گردید 

اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی نعناع کوهی بر 
 3گـذار در جـدول    هـاي تخـم   مـرغ در مـرغ   صفات کیفـی تخـم  

مـرغ    بیشترین مقدار وزن مخصوص تخـم . منعکس گردیده است
وزن . درصد گیاه نعناع کوهی مشاهده شده است 2با استفاده از 

ي  در ارزیابی کیفیت پوستهمرغ از معیارهاي مهم   مخصوص تخم
بـودن   زیاد). 1373فرخوي و همکاران، ( شود تلقی میمرغ  تخم

حـاکی از رسـوب بیشـتر کلسـیم در      ،مـرغ   وزن مخصوص تخـم 
از آنجـا کـه بـا    . باشـد   و افزایش وزن و ضـخامت آن مـی   پوسته

مـرغ   کـوهی، درصـد تولیـد تخـم      افزایش استفاده از گیاه نعنـاع 
مـرغ   هـر تخـم   بـراي کلسیم بیشتري نیز  کاهش یافته است، لذا

هـا   تولیدي اختصاص یافته و موجب افـزایش وزن مخصـوص آن  
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و  Aگیاهان سبز منبع غنی از کارتنوئیدها، ویتـامین  . شده است
هـا در   باشـند و اسـتفاده از آنهـا یکـی از راه     ها مـی  سایر رنگدانه

هاي دام و طیور از جمله  جهت افزایش شاخص رنگ در فرآورده
). 1373فرخوي و همکاران، (باشد  مرغ می ي تخم وشت و زردهگ

شـاهد  تیمار ها نسبت به  نعناع کوهی در جیرهگیاه با استفاده از 
ي انتقــال  شـاخص رنــگ زرده بهبــود یافتــه کـه نشــان دهنــده  

بـر اسـاس   . باشـد  آن بـه داخـل زرده مـی    محتـوي هاي  رنگدانه
ران و همکـاران  یو سیدپ) 1389(هاي نوبخت و مهمان نواز  یافته

  گزنه و پونه،  استفاده از گیاهان دارویی نعناع، کاکوتی، ،)1390(
باعـث    دار بر وزن مخصوص تخم مـرغ،  بدون داشتن اثرات معنی
بیشـترین وزن  . گـردد  ها می مرغ ي تخم بهبود شاخص رنگ زرده

درصـد نعنـاع کـوهی بدسـت      1مرغ با استفاده از  ي تخم سفیده
گیري  هاي نمونه مرغ مربوط به وزن متوسط تخمکه احتماالً  .آمد

وزن  عوامل تأثیرگذار بـر . شده در این گروه آزمایشی بوده است
هـا و ژنتیـک    ي تولیـد، سـن مـرغ    زرده عمدتاً مربـوط بـه دوره  

ترشح زیـاد سـفیده    عمدتاً بهها  مرغ باشد و افزایش وزن تخم می
ایـن   در). 1373  فرخـوي و همکـاران،  ( نسبت داده شـده اسـت  

وزن گیـري شـده داراي    هاي نمونـه  مرغ تخماحتماالً نیز آزمایش 
دار در وزن سـفیده   اند کـه موجـب تفـاوت معنـی     بوده بیشتري

  . هاي آزمایشی از جمله شاهد شده است نسبت به سایر گروه
در خـون نشـان    گلیسـرید  ، کلسـترول و تـري  غلظت گلوکز

ـد مـی  آنموجود در  و چربی هادهنده غلظت کربوهیدرات و بـه   باش
احیاء در ساخت اسـیدهاي   هايعنوان منبع انرژي، منبع کوآنزیم

ـریعت،   ( دنرسـ چرب و یا ساخت گلیکوژن به مصرف مـی  ـام ش صمص
هـا   این متابولیـت بودن میزان   پایین ).1373فرخوي و همکاران،   ؛1383

درصدي از گیـاه   2 يدر اثر استفاده گذارتخم هايخون مرغ در
مربوط به اثر بازدارنـدگی   ًدر جیره، احتماالدارویی نعناع کوهی 

سـطوح بـاالتر ایـن    اي موجود در آن بوده که در  مواد ضدتغذیه
کـه ضـمن    اثـر سـوء داشـته    و جذب مواد مغـذّي  هضم گیاه بر

کاهش تولید و افزایش ضریب تبـدیل غـذایی، موجـب کـاهش     
در گـزارش   .نیـز شـده اسـت    هـا در خـون   این متابولیتح وسط

درصد نعناع موجـب   2، استفاده از )1389(نواز  اننوبخت و مهم
گلیسرید خون شده اسـت در حـالی     دار سطح تري کاهش معنی

که اثرات کاهش دهندگی بر سطوح گلـوکز و کلسـترول خـون    
هـاي گوشـتی    دار گلوکز خون جوجه کاهش معنی. نداشته است

درصد مخلوط گیاهی حاوي نعناع گزارش شده  2در استفاده از 
  ).1389  وبخت و شهریار،ن(است 

هـاي   سـطح و نسـبت سـلول    در داربا وجود نبود اختالف معنـی 
پارامترهـاي ایمنـی    بهبـود گـذار،  تخـم  هايخون در مرغ ایمنی
هتروفیـل و  درصـد   ترینپایین، لمفوسیت درصدباالترین (خون 

 با استفاده از گیـاه نعنـاع کـوهی   ) لمفوسیتنسبت هتروفیل به 
دارویـی و معطّـر حـاوي     گیاهـان   شد کهتواند به این دلیل بامی

باشند کـه  میو کاروتنوئیدها  Cویتامین  ،ترکیبات فالوونوئیدها
 دارنـد روي سیسـتم ایمنـی    به طور عمومی اثرات سودمندي بر

دارویـی و    از سویی دیگر، گیاهان). 2009فرانکیک و همکاران، (
ن از بوجـود آمـد    ثانویـه  هـاي ي تولید متابولیسـم  بواسطه معطّر
هـاي   هاي فیزیولوژیکی و محیطی حاصل از میکروارگانسیم تنش

کـه  ). 2008وایندیچ و همکـاران،  (کنند  زا جلوگیري می بیماري
محیطـی باعـث بهبـود     هـاي ارتقاي ایمنی بدن در مقابل تـنش 

گـذار شـده   تخـم  هايپارامترهاي مربوط به ایمنی خون در مرغ
  .است

از گیاه  استفادهکلی این آزمایش نشان داد که  گیرينتیجه
هاي  ي مرغ درصد جیره 5/1دارویی نعناع کوهی تا سطح 

هاي  گذار، بدون داشتن اثرات سوء بر عملکرد و سطح سلول تخم
مرغ و تغییر  ایمنی، موجب بهبود صفات کیفی تخم

در حالی که . گردد هاي بیوشیمیایی خون می فراسنجه
ملکرد درصدي بدون داشتن اثرات مثبت بر ع 2ي  استفاده

 .شود موجب افزایش ضریب تبدیل غذایی می  مرغ، تولید تخم
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Abstract 

      This experiment was conducted with 180 Hy- line (W36) laying hens in 5 treatments and 3 
replicates (with 12 hens in each replicate) from 60 until 72 weeks of age in a completely 
randomized design to evaluate the effects of using different levels of Ziziphora clinopodioides L. 
medicinal plant on performance, egg traits, blood biochemical and immunity cells in laying hens. 
The levels of Ziziphora clino L in this experiment were 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 percentage. The results 
showed that the using of different levels of Ziziphora clino L medicinal plant has significantly 
effects on feed conversion ratio in laying hens (P<0.05). The best feed conversion ratio (2.72) was 
obtained by using 1% of Ziziphora clino L. Using 2% of Ziziphora clino L. significantly (3.51) 
increased the feed conversion ratio. The results showed that the using of different levels of 
Ziziphora clino L medicinal plant have significant effects on egg quality of laying hens (P<0.05). 
So, the highest amount of specific gravity (1.080mg/ml3) and yolk color index (4.84) were observed 
in group4 by using 1.5 percent of Ziziphora clino L medicinal plant and the highest amount of egg 
albumin weight (43.40g) was observed in group 1 (control group). The results indicated that there 
were significant difference between treatments on blood biochemical parameters of laying hens 
(P<0.05). So, the lowest amount of glucose (111.22mg/dl) and triglyceride (1242.3mg/dl) were 
observed in group5 by using 2 percent of Ziziphora clino L medicinal plant and the lowest level of 
cholesterol (137.52mg/dl) was observed in group1. Using different levels of Ziziphora clino L 
medicinal plant had no significant effects on the levels of  immunity  cells in laying hens (P>0.05). 
The overall results showed that the using Ziziphora clino L to 1.5% of laying hens diets without 
having any adverse effects of performance, improve their egg traits. The highest decrease in blood 
glucose and triglyceride were obtained by using 2% of Ziziphora clino L. 
 
Keywords: Laying hens, Ziziphora clinopodioides L. Medicinal plants, Performance, Biochemical 
and immunity parameters. 
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Abestract 
        In this study, samples of sugarcane bagasse were irradiated with doses of 100, 200, 300 KGy 
to evaluate the effect of electron beam on the chemical composition, ruminal degradability 
parameters and ruminal-postruminal digestibility of dry matter (DM), neutral detergent fiber (NDF) 
and acid detergent fiber (ADF). For this purpose, initially using the nylon bag technique, the 
amount of 5 g of each sample (6 repeats) was ground and incubated for 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 and 72 
hours in the rumen of two Holstein heifers and parameters of ruminal degradability were estimated. 
Statistical analysis of data on various parameters and effective degradability was performed using 
SAS software. Based on the results of the study, the reduction of ADF content of bagasse in 
irradiated treatments was ruminically significant (P<0.05), while for NDF content this reduction 
was statistically significant (P<0.05). Quickly degradable fraction (a) of DM and NDF of sugarcane 
bagasse were significantly increased (P<0.05). Potentially degradable fraction (b) of NDF of 
sugarcane bagasse increased with increasing of irradiation dose and for DM, it was decreased at 
first and then was increased at the dose of 300 KGy, although this change was not statistically 
significant. Total digestibility of DM in sugarcane bagasse increased significantly (P<0.05). 
Ruminal digestibility of ADF was significantly increased with dose of 100 KGy (P<0.05). The 
results showed electron beam irradiation had an effective role in improving the nutritive value and 
digestibility of sugarcane bagasse, but regarding the absence of an dose related effect, the dose of 
100 kGy is recommended. 
 
Keywords: Sugarcane bagasse, Electron beam irradiation, Ruminal degradability. 
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Abstract 
       An experiment was carried out to investigate the effects of different levels of energy (2400, 
2500, 2600, 2700, 2800 and 2900 kcal/kg) on laying performance of Khorasan Razavi native hens. 
Three hundred 38-week-old native laying hens during Three 28-day periods were put into 30 groups 
of ten chickens, which were randomly allocated to six experimental diets. Each treatment was 
replicated five times in completely randomized design. The trial lasted for 12 weeks. All birds were 
given free access to water and diets. The results indicated that there were no significant differences 
in egg production, egg weight and egg mass at the end of the experiment. Daily feed intake (DFI) 
and feed conversion ratios (FCR) were significantly decreased as energy level of the diet was 
increased (P<0.05) when treatments 2, 1 and 3 (ME=2800, 2900, 2700 Kcal/kg) had the lowest DFI  
whereas treatments 5, 6 (ME=2500, 2400 Kcal/kg) had highest DFI , respectively. FCR was 
influenced by dietary energy level. Hens on the diet with 2800 Kcal ME /kg had the lowest (2.66) 
FCR compared to 2400 Kcal ME/kg that the highest FCR (3.65). The results showed that a diet 
containing 2800 Kcal ME/kg adequately satisfied the maintenance and production requirements of 
Khorasan Razavi native hens during 38-50 week of production. Also, this ration was more 
economical.  
 
Keywords: Metabolizable energy, Performance, Laying native hens, Khorasan Razavi   
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Abstract 
       To compare the genetic parameters, genetic and environmental correlations between 
reproductive traits related to fertility than 85324 records (interval calving, days open and 
fertility rates 20 herds(34680 cows) in five lactation and climate, cold (Tabriz province) , 
moderate (Zanjanprovince) and tropical (Yazd Province) during the years 1985 to 2010 were 
of. To find out the factors affecting the characteristics and comparisons of mean GLM 
procedure and Duncan test using of SAS software was used. Components to estimate (co) 
variance components and genetic parameters in animal models by restricted maximum 
likelihood method without the derivative as a trait and multi-trait analysis and reliability 
modeling methods in WOMBAT32saftware used. Herd effects in the model - in - season of 
calving and parity as fixed effects and age of the cow's stomach at the time of birth was 
considered as a covariate. Heritability of reproductive traits ranging from 0.02 to 0.075, 
respectively.Difference significant genetic correlation was observed between. Traitpregnancy 
rates among different areas of significant differences (P <0.05).Addition, results showed a 
significant difference between the different regions traits of calves from birth, and there are 
open days (P <0.01). Trait rate there are significant differences between different areas of 
pregnancy (P <0.05). 
 
Keywords: Genetic parameters, Regions, Holstein cow, Reproductive traits 
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Abstract         
      This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of calcium, phosphorus 
and soybean oil on performance and egg quality in laying hens. Experiment was conducted as a 
factorial (3×2) (0 and 4% soybean oil) and (NRC calcium and phosphorus recommendation and 15, 
30% more than NRC recommendation) in a completely randomized design with 216 Hi-line (W36) 
laying hens in 6 treatments and 3 replicates (with 12 hen in each replicate) for 12 weeks from 25-37 
weeks of ages. Results showed that different levels of calcium, phosphorus and soybean oil have 
significant effects on performance and egg traits of laying hens (P<0.05). The Highest egg 
production percent and daily feed intake were resulted by using 4% soybean oil. Using 4% soybean 
oil, 30% calcium and phosphorus more than NRC recommendation and interaction between them, 
significantly increased the egg yolk color index. However different levels of calcium, phosphorus 
and soybean oil and interaction between them could not significantly affect the eggshell quality.  
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Abstract 
This research accomplished for studying the effects of East Azerbaijan province of Iran bakery 
factory wastes (biscuit) in rations of broiler chickens on performance, carcass characteristics and 
bloody parameters (LDL, HDL, Triglyceride and Cholesterol). This bioassay was evaluated by 
using 600 Ross 308 broiler chicks and completely randomized design with 5 treatments and 5 
replicate were used in this experiment in 15 to 49 d of age.  Five diets were formulated to contain 
biscuit waste to 0% control, 10, 15, 20 and 25 percent as replacement for corn fraction in broiler 
diets. The result of bakery waste replacing for corn had significantly effects on broiler performance 
(P<0.01). The highest feed intake and weight gain was related to broiler chicks fed with 25 % of 
biscuit waste diets. Biscuit waste replacing in all level to corn portion, improved the feed 
conversion ratio since of 4th week to end of experimental period and the best feed conversion ratio 
was relative to level 25% of biscuit waste than control group (1.85 vs. 1.91) (P<0.01). The broiler 
chicks fed with biscuit waste had a lowest abdominal fat and highest breast weight and empty body 
weight (P<0.01). Blood parameter analyzed result showed that hadn’t significantly difference 
between with control group and all blood parameter were in normal range.  
 
Key words: Blood parameters, Rations, Biscuit waste, Broiler chicks  
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Abstract 
     The study was carried out to evaluate the potential impact of butylated hydroxytoluene (BHT) on 
the frozen–thawed semen quality of buffalo. Ejaculated semen was extended in a Tris–citrate egg 
yolk and bioexcell extenders containing various concentrations of BHT (0.5, 1.0, 2.0 and 3.0 mM). 
After cooling at 5 ºC, semen samples were frozen in liquid nitrogen vapor and plunged into liquid 
nitrogen for storage. Straws from each treatment were thawed to assess the semen quality in terms 
of sperm motility, viability, plasma membrane integrity and acrosomal integrity at 0 and 6 h after 
thawing. Post-thawed sperm motility was determined using a phase-contrast microscope. Viability, 
plasma membrane integrity and acrosomal integrity were evaluated by the supravital staining, hypo-
osmotic swelling test and normal acrosomal reaction, respectively.  Adding BHT in two extenders 
conferred better cryopreserving ability to spermatozoa compared to control groups. The highest (P 
< 0.05) value was achieved by addition of 2.0 mM BHT upon thawing and 1.0 mM at 6 h after 
thawing. However, higher concentration of BHT (3.0 mM) reduced the some evaluated parameters 
compared to other concentration used.  
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Abstract 
       This Research was conducted to study the chemical composition and nutritional value of 
Ziziphus jujube mill foliage using of gas production method and nylon bag. Two cow fistulated 
were fed with forage and concentrate for maintanence towice days.Degradability of DM and NDF 
measured by gas production method and nylon bag. Samples incubated in times of 
2,4,8,16,24,36,48,72 and 96 hours for gas test and nylon bag.  The amounts of DM, OM, Ash, 
EE,CP and NDF of Ziziphus jujube mill foliage were 45, 91, 9, 5, 15.1 and 32, percentage 
respectively. Calcium was 3.6 percentage. Coefficients of a and b for DM were 0.31 and 0.35 and 
for NDF were 0.18 and 0.34.Total tannen of  Ziziphus jujube mill foliage was 3.2 percentage.Gas 
test showed that digestion of souleble fraction and insouleble but digestible was 49.64 percentage.  
 
Keywords: Zziziphus jujube mill, Chemical composition, Gas production,Nylon bag, Immunity 
parameters. 
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