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   هفتگی36-48متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغهای تخمگذار از اثر 

   ، ابوالقاسم گلیان و حسن نصیری مقدم حسن کرمانشاهی ، حمیده هاشمی پور

  مشهدبخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اتید اس  ودانشجوی کارشناسی ارشد

  چکیده
عملکـرد و کیفیـت تخـم مـرغ مرغهـای            بـا رنگدانـه بـر روی      )بنتونیت سدیم ( مطالعه تاثیر آلومینیوم سیلسکات ها       این آزمایش برای  

.  تکرار اختصاص یافتند   4 جیره آزمایشی با     8به   w -36 هفته از سویه های الین       36 مرغ   256.  انجام شد   هفتگی 36-48تخمگذار از   
و دو سـطح    )  درصد 3 و   2،  1،  0(چهار سطح از بنتونیت سدیم      . کامال تصادفی بود   در قالب طرح     4 × 2طرح استفاده شده فاکتوریل     

 گـرم  20 گرم لوکـانتین و  20رنگدانه از .  هفته دوره آزمایش استفاده شد     12در طول   )  میلی گرم به ازاء کیلوگرم       40،  0(از رنگدانه   
هـیچ تـاثیر   . یش ، جوجه ها با جیره آزمایشی آداپته شـدند یک هفته قبل از آزما  .  گرم سبوس گندم رقیق شد     9960گزانتین تهیه و با     

بنتونیت سدیم بـه جیـره،    با افزودن  ). p < 0,05(متقابل معنی داری بین بنتونیت سدیم ورنگدانه به جز برای رنگ زرده مشاهده نشد             
بنتونیت سـدیم بایـستی      باشد از بنابراین زمانیکه رنگ زرده پررنگ تری مدنظر می         . رنگ زرده علیرغم وجودرنگدانه کاهش یافت       

  .  کمتر استفاده شود
 عملکرد و شاخص زرده، هرنگدان، بنتونیت سدیم ،   تخمگذارمرغ: واژه های کلیدی

  مقدمه
بـه طـور وسـیعی اسـتفاده     ... رطوبت و آمونیاک ، پلت باندر و       در صنعت طیور بنتونیت سدیم به عنوان مایکوتوکسین باندر ، جاذب            

با افزودن  بنتونیت سدیم بـه جیـره   . ور کلی دالئل افزودن آنها به جیره ، دالئلی غیر از ارزش غذایی آنها بوده است               شده است و به ط    
گزارشاتی مبنی بـر    همچنین  ). 1(می توان اثر آن را در بهبود اضافه وزن و کاهش سرعت عبور غذا در دستگاه گوارش مشاهده کرد                  

 . )4(، اندازه تخم مرغ وکاهش رطوبت مدفوع مرغهای لگهورن وجـود دارد     کیفیت پوسته  بهبود بازده غذایی ، تعداد تخمگذاری ،      
تغذیه با مکمـل    ) .2( درصد  بنتونیت سدیم بر تعدادی از پارامترهای تولیدی نشان داده شده است       8 و   4،  2تا کنون اثر مثبت سطوح      

 هفتگـی معنـی   64این تفاوت در وزن تـا  . به گروه شاهد شد    سنگین تر شدن آنها نسبت       بنتونیت سدیم در طول پرورش پولت باعث      
  ).3(دار بود

  
  مواد و روش ها

 گـروه آزمایـشی اختـصاص    8هفتگـی بـه    36ی مشابه و هموزن در   تخمگذار با توان    w -36از سویه های الین       تخمگذار مرغ 256 
بـه مـدت   )  میلی گرم بـه ازاء کیلـوگرم        40،  0(گدانه  و دو سطح از رن    )  درصد 3 و   2،  1،  0(چهار سطح از بنتونیت سدیم       .داده شدند 

ترکیبات جیـره بـرای برطـرف       . استفاده شد  سویا با انرژی و نیتروژن برابر     -ذرت- جیره آزمایشی بر پایه گندم     8. هفته تست شدند   12
روشـنایی بـه     ( 8به   16آب و غذا بصورت آزاد و برنامه نوری         .  فرموله شد  NRC 94  بر اساس    تخمگذار مرغهایکردن احتیاجات     

مصرف خوراک برای هر تکرار از تفاوت وزن خوراک داده شده در ابتـدای دوره               .  هفته آزمایش فراهم شد    12در خالل   ) تاریکی  
ضریب تبدیل خوراک از فرمـول واحـد وزن خـوراک مـصرفی بـه واحـد وزن        .  باقیمانده در پایان دوره بدست آمد      و وزن خوراک  

مرغ  تخمتولید تخم و وزن  های شکسته و بدون پوسته برای هر تکرار شمارش و         تخم مرغ تعداد  .حاسبه شد م) گرم به گرم  ( مرغ   تخم
وزن مخـصوص بـه روش      .  برداشـته مـی شـد تعیـین گردیـد           از هر تکـرار     تخم مرغی که به طور تصادفی در آخر هر هفته          4از روی   

  :  شناورسازی و از طریق فرمول زیر محاسبه شد 
  وزن مخصوص   =هوا وزن تخم مرغ در /  )هوا   وزن تخم مرغ در - آب مقطروزن تخم مرغ در (
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 )بوسـیله شـاخص رش     (  زرده  و همچنـین شـاخص رنـگ       ) بوسـله میکرومتـر    ( سپس تخم مرغها برای تعیین وزن و ضخامت پوسته        
   . آنالیز شده و آزمون دانکن برای مقایسه میانگین  تیمارها بکار گرفته شدSAS در  ANOVAداده ها به روش. شکسته شدند

  
   نتایج

وزن تخم مرغ ، ضخامت پوسته و وزن پوسته تحت تاثیر جیره های غذایی قرار نگرفتند یعنی سطوح بنتونیت سدیم  تولید تخم مرغ ،   
همچنـین اثـر متقابـل معنـی        . گدانه نیز بر این پارامترها بی اثر بود       اثری بر پارامترهای نامبرده نداشت و همانطور که انتظار می رفت رن           

افـزودن  . معنی دار سطوح متفاوت بنتونیت سدیم را بر روی وزن مخصوص نـشان دادنـد               داده ها اثر   ). p < 0,05(داری مشاهده نشد  
  .داد ) p > 0,05(وزن مخصوص را در مقایسه با جیره شاهد کاهش معنی دار بنتونیت سدیم% 3

افزایش وزن مخصوص و تمایل به افزایش را برای ضخامت پوسته نشان داده اما هیچ دلیلی این اثرات را توجیـه                      اثر اصلی رنگدانه ،     
در مقایسه با جیره شـاهد افـزایش داده    ) p > 0,05( میلی گرم رنگدانه مطابق با انتظار رنگ زرده را به طور معنی داری          40. نمی کند 

 بطـور معنـی   با افزایش  سـطح بنتونیـت سـدیم رنـگ زرده    .  آن با بنتونیت سدیم اثر معکوس بر رنگ زرده داشت      و لیکن اثر متقابل   
   )1جدول (.کمرنگ تر شد ) p > 0,05(داری

  
  نتیجه گیری

رنگ زرده نشان می دهد زمانیکـه رنـگ زرده پررنـگ تـری مـدنظر مـی                    روی رنگدانه و اثر متقابل معنی دار مکمل بنتونیت سدیم      
 نباشـد   تخمگـذار مـرغ  اشد  مکمل بنتونیت سدیم بایستی کمتر مورد استفاده قرار گیرد و در صورتیکه جزء اهداف پرورش دهنـده              ب

 تولیـدی    پارامترهـای  استفاده از آن به عنوان مایکوتوکسین باندر، پلت باندر، جاذبه رطوبه و آمونیاک بالمانع بوده و بر هیچ یـک از                    
  .شتپرنده اثر سوء  نخواهد دا
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بر تولید تخم ، وزن ) کیلو گرم جیرهگرم در هر  میلی 40صفر،  (رنگدانه و)درصد 3 و 2، 1صفر، ( بنتونیت سدیم تاثیر -1جدول 
  . 36 – 48تخم مرغ ، ضخامت پوسته ، درصد پوسته و شاخص رنگ زرده در مرغهای تخمگذار از 

تولید تخم مرغ    جیره
(%)  

وزن تخم مرغ 
  )گرم(

وزن مخصوص 
  )گرم/ گرم(

ضخامت پوسته 
  )میلی متر( 

شاخص رنگ   درصد پوسته
  زرده

  (%)بنتونیت سدیم 
0  69,79  66,37  a 1,073 0,393  8,45  a9,10  
1  65,40  66,32  a 1,075  0,430  8,41  ab8,87  
2  69,21  67,05  a1,071  0,405  8,56  b8,82  
3  67,50  67,83  b1,046  0,402  8,23  c8,51  

SEM  1,012  0,737  0,003  0,002  0,120  0,058  
  ) جیره میلی گرم در هر کیلو گرم(رنگدانه 

0  66,71  66,90  b1,060  0,397  8,35  b6,25  
40  69,24  66,88  a1,072  0,405  8,48  a11,40  

SEM  1,432  0,042  0,005  0,003  0,170  0,083  
P-Value 

  0,0005  0,5992  0,1468  0,0015  0,7132  0,1567  بنتونیت سدیم
  >0,0001  0,4402  0,0506  0,0214  0,9796  0,0900  رنگدانه

  0,0189  0,9176  0,7597  0,1330  0,9255   0,2190رنگدانه× دیمبنتونیت س
a و b ــتون  ...:  و ــر ســ ــد   در هــ ــی دهــ ــشان مــ ــه   نــ ــایی کــ ــانگین هــ ــروفمیــ ــاری    حــ ــاوت آمــ ــد، تفــ ــد دارنــ    هماننــ

  ).<05/0P(معنی داری ندارند 
 



 


