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  تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ

  احسان حاجی آقاجانی وحسن کرمانشاهی و رضا وکیلی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و استاد بخش علوم دامی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی و مدیرگروه علوم دامی 

  دانشگاه کاشمر

  چکیده
 هفتـه  9 هفتگی به مـدت      44 مرغ در سن     360 بر روی    ر جیره مرغان بر روی رنگ زرده      د      جهت بررسی تاثیر زئولیت     

 درصـد زئولیـت مـورد       3 و   5/1 بدون رنگدانـه بـا نـسبتهای صـفر و             جیره با رنگدانه و    در این آزمایش  .آزمایش انجام شد  
در چهـار هفتـه اول   .ددار مـشاهده شـ      رده بـه صـورت معنـی      در جیره حاوی رنگدانه افـزایش رنـگ ز        .استفاده قرار گرفت  

داری در رنگ زرده بوجود نیاورد ولی بعد از گذشت چهـار هفتـه از آزمـایش بـه                     آزمایش مصرف زئولیت تفاوت معنی    
 درصـد زئولیـت شـاخص    5/1 حـاوی   ، جیـره  پنجم به بعـد  هفته در .دار شد   آزمایش تأثیر زئولیت معنی   جز سه هفته آخر     

 با مصرف درصد بیشتری از زئولیـت شـاخص          درصد زئولیت را دارا بود و     صفر   نسبت به جیره حاوی      کمتریرنگ زرده   
داری در     اثر متقابل بـین زئولیـت و رنگدانـه بـه صـورت معنـی                و چهارم  در هفته اول و سوم    . رنگ زرده کاهش پیدا کرد    

  .شاخص رنگ زرده مشاهده شد
   رنگ زردهزئولیت ، رنگدانه ، رنگ زرده ، شاخص: واژه های کلیدی

  مقدمه
 برخـوردار   اسـتقبال خـوبی     شود که حتی با تالش فراوان تولید کننـدگان تولیـدات آنهـا از                 امروزه در ایران دیده می           

های باالی    اند یکی از مهمترین عوامل قیمت تخم مرغ است که به خاطر هزینه              نیست که عوامل مختلفی در این زمینه مهم       
متخصـصان تغذیـه   . این مورد باید تمهیداتی اصـولی و سـازمانی گرفتـه شـود           غذا در ایران بوجود آمده است برای غلبه بر        

بایـد   و  مـرغ  دهای موجود در خوراک بایستی توجه کنند، زیـرا شـدت و رنـگ تخـم               یطیور به میزان هر یک از کاروتنوئ      
ه بایـد بـه   اما از دیگر عوامل بازار کم محـصوالت طیـور شـاید سـلیقه مـردم باشـد کـ             . مورد پسند مصرف کننده ها باشد       

برخی . هایی در پوست مرغ کمک به بازار آنها کرد         های  متنوع در زرده تخم مرغ و یا رنگ          تمهیداتی نظیر ایجاد رنگ   
از مصرف کننده ها تمایل به خریدن گوشت یا تخم هایی با رنگدانه کمتـر دارنـد، در حـالی کـه برخـی دیگـر ایـن نـوع          

 مصرف کننده ها زرده های کم رنگ و برخی زرده های پررنـگ را مـی         برخی از . ها را نمی پسندند    گوشت و تخم مرغ   
به همین دلیل، متخصصان پرورش طیور معادالت تجربی پایه ریزی کـرده انـد کـه مـی تـوان میـزان هـر یـک از                . پسندند

 نیاز بـازار    کاروتنوئیدها را در جیره به گونه ای انتخاب و جیره نویسی کرد که تخم و گوشت تولیدی همبستگی باالیی با                   
 هدف از انجام آزمایش بدست آوردن نسبت مناسبی از رنگدانه و زئولیـت بـرای بدسـت آوردن رنـگ زرده           .داشته باشد 

  .مورد نظر، با کمترین هزینه
  

  مواد و روش ها
 در  برای هر تیمـار چهـار تکـرار       .       قفس های انتخاب شده برای این طرح دو طبقه بوده که در یک ردیف قرار گرفتند               

ایـن  .  قطعه مرغ مورد آزمایش قرار گرفـت       360 قطعه مرغ در نظر گرفته شد ودر کل          15نظر گرفته شد و برای هر تکرار        
 44سـن مـرغ هـا در ابتـدای دوره           . دوره عـادت پـذیری بـود        هفتـه  2 هفته به طول انجامید که شـامل         9آزمایش به مدت    

  )1جدول.(شود گذار استفاده می ی در  مرغ های تخم  هفتگ44هفتگی است و جیره به صورت رقیق شده در سن 
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 رنگدانه  گرم25این ماده در جیره به دو صورت جیره حاوی رنگدانه و جیره بدون رنگدانه استفاده شد و حاوی         : رنگدانه
شـده  باشد که این مقدار با توجه به جدول و با توجه به ذرت مصرف شده در جیـره تهیـه     گرم رنگدانه زرد می 25قرمز و   
  .است

  . درصد در جیره اعمال شد و مورد استفاده قرارگرفت2 و 5/1، 0 ماده بانام آنرمیت به مقدارهای این:  زئولیت
کنیم، به این صـورت کـه         گیری می   پس از جداسازی زرده از سفیده، با استفاده از پیکان شاخص رنگ زرده روش اندازه              

کنیم و شـماره روی پیگـان را     رنگ زرده پیکان مورد نظر را انتخاب میپیکان شاخص را کنار زرده گذاشته و با توجه به         
  .کنیم یادداشت می

  
  نتایج 

داری در مـصرف رنگدانـه مـشاهده شـد            های آزمایشی تفاوت معنی     گیری شاخص رنگ زرده در تمامی هفته        در اندازه    
)05/0 p< .(         در چهـار هفتـه اول آزمـایش        . اهده شـد  دار مـش    در جیره حاوی رنگدانه افزایش رنگ زرده به صورت معنی

داری در رنگ زرده بوجود نیاورد ولی بعد از گذشت چهـار هفتـه از آزمـایش بـه جـز سـه                         مصرف زئولیت تفاوت معنی   
 درصد زئولیت شاخص رنـگ      5/1 جیره حاوی     هفتگی   48 در   ).>05/0P(دار شد     هفته آخر آزمایش تأثیر زئولیت معنی     

 هفتگـی هـم بـا مـصرف درصـد بیـشتری از              50 و   49در  . درصد زئولیت را دارا بـود      3اوی  زرده بیشتری نسبت به جیره ح     
داری  در هفته اول و سوم اثر متقابل بین زئولیت و رنگدانه به صورت معنـی .زئولیت شاخص رنگ زرده کاهش پیدا کرده 

ت و رنگدانـه در شـاخص       برداری اثر متقابل بـین مـصرف زئولیـ          در هفته چهارم نمونه   .در شاخص رنگ زرده مشاهده شد     
  )2جدول(.دار شد رنگ زرده معنی

  
  نتیجه گیری

در صـورت اسـتفاده از      . مصرف درصد بیشتری از زئولیت درجیره مرغان تخمگذار باعث کاهش رنگ زرده می شـود                 
ولیـت و   در صورت اسـتفاده از زئ     .رنگدانه به مرغدار توصیه شود که مصرف ترکیبات مشابه زئولیت را مدنظر داشته باشد             

  . رنگدانه مرغدار مقداری هزینه اضافی متقبل شده زیرا رنگ زرده مورد نظر حاصل نمی شود
  
  منابع 
  .انتشارات اردکان اصفهان. 1379).ترجمه(؛ تغذیه مرغ. پور رضا،  ج .1
  تغذیه مقایسه ای طیور .1381؛. کرمانشاهی،  ح .2

3. Keshavarz, K., Mc Cormick, C.C., Effect of sodium aluminosilicate, oystershell 
and their combination on acid–base balance and eggshell quality. Poultry Sci. 1991; 
70: 313–325. 

  
4. Rabon, H.W., Jr., Roland, D.A., Sr., Bryant, M., Barnes, D.G., Laurent, S.M., 
Influence of sodium zeolite A with and without pullet–sized limestone or oyster shell 
on eggshell quality. Poulrty Sci. 1991; 70: 1943–1947. 

  
5. Evans, M., Zeolites–do they have a role in poultry production. In Recent Advances 
in Animal Nutrition in Australia. 1989; 249–268. D.J. Farrell, ed. Univ. of New 
England, Armidale, New South Wales, Australia. 
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  ) هفته44-58سن (جیره مصرفی در طی دوره آزمایش  : 1جدول
  )درصد(اقالم مصرفی         مقدار مصرف در جیره

  40  ذرت
  8/15  سویا 
  4/28  گندم
  4  جو 
  5/1  سبوس
  7/7  صدف
  7/0  فسفات
  3/0  نمک
  5/0  مکمل
  12/0  متیونین
  06/0  لیزین
  E  1/0ین ویتام

  D3  1/0ویتامین 

  Kcal/Kg2700         انرژی                   
  9/14%  پروتئین                                

  69/0   %  لیزین                             
  33/0  %  متیونین                            

  58/0   %  سیستئین              +متیونین
  15/0%                                       تریپتوفان
  44/3  %                                     کلسیم
  37/0      %                                  فسفر

  16/0   %  سدیم                             
  
  

  بر شاخص رنگ زرده) درصد(تاثیر زئولیت :2جدول
  درصد احتمال

   معنی دار شدن  خطای معیار           ضریب تبدیل           3            1,5                    0)        هفته(سن
44  87/6  67/6  77/6  96/0          208/0    79/0  
45  42/6  50/6  75/6  98/0  108/0  11/0  
46  17/6  85/5  95/5  97/0  172/0  41/0  
47  30/5  55/5  40/5  69/0  166/0  57/0  
48  a20/6  b77/5  70/5  98/0  139/0  04/0  
49  a42/6  b77/5  67/5  97/0  190/0  02/0  
50  a6/6   b90/5  82/5  98/0  139/0  001/0  

aوb  5/0( اختالف بین حروف معنی دار است<.(p 
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