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  چکیده 

مرغ بر خصوصیات پوسته تخم 500سویه کاب  هاي مادر گوشتیي مرغ الیگوساکارید بیوماس در جیره سازي مانان در این آزمایش اثر مکمل

. هفتگی به دو تیمار و شش تکرار اختصاص یافتند 32در سن) 500سویه کاب (قطعه مرغ مادر گوشتی  9600. مورد بررسی قرار گرفت

تولید به  45آزمایش تا هفته . بود) کیلوگرم ماده خشک جیره/گرم 1صفر، (بیوتیک بیوماس تیمارهاي آزمایشی شامل سطوح مختلف پري

بیوتیک بیوماس باعث پري ان داد کهنتایج نش. ي کانوال بود هاي آزمایشی بر پایه ذرت، کنجاله سویا، جو و کنجالهجیره. طول انجامید

.داري بر طول، عرض و ضخامت پوسته نداشت، اما تأثیر معنی)P>05/0(هاي مادر گوشتی شد مرغ افزایش وزن مخصوص تخم

  .مرغالیگوساکارید، مرغ مادر، خصوصیات پوسته تخممانان: واژگان کلیدي

مقدمه 

درآوري را تحت  نعت طیور تخمگذار است که بازده اقتصادي تولید تخم و نیز قابلیت جوجهها در ص ترین موضوع کیفیت پوسته یکی از مهم

اي گله، استرس گرمایی و سن قرار  ي تخم تحت تاثیر فاکتورهاي زیادي ازقبیل بیماري، وضعیت تغذیه کیفیت پوسته). 9(دهد  تاثیر قرار می

شدن و عدم نقص در پوسته  مرغ در برابر شکستهي تخم مقاومت باالي پوسته). 3(گیرد و این امر به دفعات مورد تاکید واقع شده است  می

هاي با  مرغ برآورد شده است که تخم. مرغ ضروري است زا از قبیل سالمونال به داخل تخم هاي بیماري براي محافظت در برابر نفوذ باکتري

یکی از . شود هاي اقتصادي زیادي می شود که منجر به خسارت یهاي تولیدي را شامل م مرغ از کل تخم% 6- 10دیده  ي آسیب پوسته

مرغ بدون هیچ افزایشی در  ي افزایش در وزن تخم واسطه ها است که به زمان با افزایش سن مرغ هاي عمده، کاهش کیفیت پوسته هم نگرانی

گذاري از  ي تخم تواند در پایان دوره دار می ي تركها مرغ به همین دلیل تولید تخم. دهد شده در پوسته رخ می کلسیم ذخیره مقدار کربنات

آنها از . دارند ها اجزاي خوراکی غیرقابل هضم هستند که اثرات انتخابی بر میکروفلور روده بیوتیک پري). 9(هم تجاوز کند % 20

و گاالکتوساکاریدها ریدها، ترانساند که شامل فروکتوالیگوساکاریدها، گاالکتواولیگوساکا هضم تشکیل شدهاولیگوساکاریدهاي غیرقابل

هاي  شوند که نه توسط آنزیم سرویسیه مشتق می ي سلولی ساکارومایسس اولیگوساکاریدها از دیواره مانان. اولیگوساکاریدها هستند مانان

گزارش شده ). 5(اند  بیوتیکی مورد توجه عنوان یک عامل پري شوند و به  شوند و نه توسط میزبان جذب می هضمی آندوژنوس هیدرولیز می

چنین  هم. ي تخم و مقاومت پوسته به شکستگی را بهبود داد گذار اینولین عملکرد تخم، مصرف مواد معدنی، درصد پوسته هاي تخم در مرغ

لذا  ).9(مرغ تحت تاثیر قرار گیرد، کاهش یافت  فعالیت آمیالز پانکراس افزایش و غلظت کلسترول زرده بدون اینکه کیفیت داخلی تخم

  . بوده است مرغي تخم مادر گوشتی بر خصوصیات پوستهبیوماس در جیره مرغ بیوتیک هدف از این تحقیق بررسی تأثیر استفاده از پري

  



      664

  ها  مواد و روش

. ده استهاي مادر گوشتی بو مرغي تخم بیوماس در جیره بر خصوصیات پوسته بیوتیک این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از پري

و شش تکرار ) جیره شاهد ، جیره حاوي بیوماس(هفتگی به دو تیمار  26و در سن ) 500سویه کاب (قطعه مرغ مادر گوشتی  9600

ي کانوال بود که با  هاي آزمایشی بر پایه ذرت، کنجاله سویا، جو و کنجالهجیره. تولید به طول انجامید 40آزمایش تا هفته . اختصاص یافتند

، محصول شرکت آلتچ(ساکارید بیوماس  الیگو سطح مانان. )1جدول (تنظیم گردید  UFFDAپروتئین خام یکسان توسط نرم افزار انرژي و 

) مترمیلی 05/0دقت (مرغ با استفاده از کولیس مدرج در انتهاي دوره آزمایشی، طول و عرض تخم. گرم در هر کیلوگرم جیره بود 1) آمریکا

توسط ) مرغ و قسمت میانیدو انتهاي تخم(پوسته پس از خشک نمودن و جدا کردن غشاهاي پوسته از سه نقطه  ضخامت. گیري شداندازه

 ).2006ایدوا و همکاران، (مرغ تخمین زده شد مرغ و وزن پوسته تخممرغ بر اساس وزن تخموزن مخصوص تخم. گیري شدمیکرومتر اندازه

  ).2(اي دانکن مقایسه شدند ها از طریق آزمون چند دامنهانجام و میانگین) SAS)6ر آماري افزاها به وسیله نرمتجزیه و تحلیل داده

  .جیره درصدحسببرآزمایشغذایی پایه موردهاي ترکیب و میزان مواد مغذي جیره. 1جدول

    اجزاي جیره پایه

  2/56  ذرت

  6/15  کنجاله سویا

  7  جو

  5  کانوال  

  5/2  سبوس گندم

  3/1  روغن سویا  

  9/1  دي کلسیم فسفات

  1/6پوسته صدف

  23/0  نمک

  3/0مکمل معدنی                                                

  3/0مکمل ویتامینه                                       

  1/0متیونین                                      -دي ال

  05/0                    لیزین هیدروکلراید         -ال

      02/0ترئونین                                           -ال

  A                                            1/0ویتامین 

  B                                           15/0ویتامین 

  E                                          15/0ویتامین 

    D3                                          1/0ویتامین 
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  1/0کولین کلراید                                        

      3آنزیمیت                                             

    100جمع کل                                         

  ترکیبات محاسبه شده

  2700ساز                     وانرژي قابل سوخت

  )کیلوگرم/کیلوکالري(

  

    5/14(%)                             پروتئین خام 

  

نتایج و بحث 

اي نقش مهمی در فراهم  جذب کلسیم روده. شود ها و دستگاه گوارش تامین می ترین میزان کلسیم مورد نیاز پرنده از خون، استخوان بیش

ها اتفاق  مرغ که با مسن شدن مرغي تخم عالوه، کاهش در کیفیت پوسته به. گیري پوسته دارد کردن مقدار کلسیم موردنیاز براي شکل

همراه با کاهش در کیفیت پوسته . یابد، مرتبط باشد ي تخم افزایش می که اندازه چنان اي هم افتد ممکن است با کاهش جذب کلسیم روده می

ترین  تامین سطح مطلوب کلسیم مصرفی، یکی از حیاتی). 3(یابد  هاي آن کاهش می مرغ، سطح استروژن و تعداد گیرندهبا افزایش سن 

معموال % 3,6-3,8اما افزایش سطح کلسیم در جیره به بیش از . مرغ را تضمین کندي تخم شدن مناسب پوسته ها است تا کلسیمی موضوع

ها در جیره پرندگان از جمله راهکارهاي جدید جهت افزایش بیوتیکمکمل کردن پري). 9(ندارد هیچ اثر مفیدي بر روي کیفیت پوسته 

هاي مادر گوشتی مرغ بیوتیک بیوماس باعث افزایش وزن مخصوص تخم، پري2با توجه به جدول در این تحقیق . باشدکارایی تولید می

بري و . دار نبودمرغ گردید اما این افزایش از لحاظ آماري معنیه تخمهمچنین مکمل بیوماس سبب افزایش ضخامت پوست. )P>05/0(شد 

الیگوساکارید گزارش هاي تغدیه شده با مانان اي را در تولید تخم پرنده بهبود قابل مالحظه) 2000(و استنلی و همکاران ) 2000(لویی

ها  ا کاهش داده و از پاسخ ایمنی مزمن علیه این قبیل باکتريزا در روده ر هاي بیماري مانان الیگوساکارید بار میکروبی باکتري. کردند

شود که در پرندگان تغذیه شده با مانان الیگوساکارید مواد مغذي به صورت کارآمدي به  بر همین اساس، تصور می). 7(کند  جلوگیري می

  . هاي گوشتی را بهبود دهد رگذار و ماد هاي تخم تواند تولید تخم در مرغ یابند که این امر می سمت تولید سوق می

هاي مادر گوشتی گرم در هر کیلوگرم جیره مرغ 1بیوتیک بیوماس در سطح به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که مکمل کردن پري

ده از مکمل ترین میزان استفاسازي و نیز به صرفهبراي مشخص کردن بهترین بازه زمانی مکمل. مرغ گردیدسبب بهبود کیفیت پوسته تخم

  .هاي مادر گوشتی تحقیقات بیشتري در این زمینه نیاز استدر جیره مرغ

  .هاي مادر گوشتیمرغ مرغبیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخمتأثیر استفاده از پري. 2جدول 
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    منابع تغییرات
  طول

  )مترسانتی(

  عرض

  )مترسانتی(

  ضخامت پوسته

  )مترمیلی(

تخمین وزن 

  مخصوص
  

  شاهد

  
  54/512/4  

361/0  b084/1    

  بیوتیک بیوماسپري

  
  56/5  12/4  

364/0  a086/1    

SEM  068/0  083/0  051/0  001/0    

  ).>05/0P(باشند دار میهایی که در هر ستون با حروف التین متفاوت نشان داده شده است داراي تفاوت معنیمیانگین  
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The effect of using prebiotic BioMos on egg shell characteristics of broiler breeders

Abstract:

This experiment was conducted to investigate the effects of using prebiotic BioMOS on egg shell characteristics 
of broiler breeders. A total of 9600 -32 week old-female broiler breeder (Cobb 500 strain) were alocated to two 
treatments, each with six replicates. Dietary treatments were different levels of prebiotic BioMos (0, 1 g/kg DM 
diet). The experiment lasted on 45 weeks of production. Experimental diets were based on corn, soybean meal, 
barley and canola meal. Results showed that prebiotic Bio-MOS increased the specific gravity of broiler breeder 
eggs (P<0.05). However, there were no significant effects on length, width and thickness of egg shell for Bio-
MOS in this study. 

Keywords: mannan-oilgosaccharide, broiler breeder, egg shell characteristics.

  


