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 چکیده

 333این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف خلر خام و یا اتوکالو شده بر صفات عملکردی مرغان تخمگذار انجام شد. به این منظور از 

هفتگی( استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل هفت جیره )جیره  99-99در مرحله پس از تولک بری )"  W-36های الین "قطعه مرغ تخمگذار سویه 

با پرنده در هر تکرار بود.  9تکرار و  3درصد خلر خام و یا اتوکالو شده در جیره غذایی( با  22و  13، 9بر پایه ذرت و سویا )شاهد( و استفاده از سطوح 

)درصد تخمگذاری و وزن تخم مرغ تولیدی( به طور معنی دار کاهش و ضریب  ، تولیدهای مصرفی)خام و فرآوری شده( در جیره جایگزینی خلر

های عملکرد تولیدی به طور معنی تبدیل غذایی به طور معنی دار افزایش یافت. فرآوری حرارتی خلر به روش اتوکالو کردن باعث بهبود شاخص

شود. درصد و بیشتر موجب افت تولید می 9ز این آزمایش نشان داد که جایگزینی خلر در جیره مرغان تخمگذار در سطوح نتایج حاصل ا داری شد.

های عملکرد تولیدی تواند بر کاهش اثرات منفی استفاده از خلر در جیره مرغان تخمگذار بر شاخصفرآوری حرارتی خلر به روش اتوکالو کردن می

 .ثر باشدمؤ

 

 صفات عملکردی  –اتوکالو   –مرغان تخمگذار   –خلر واژه های کلیدی: 

 

 مقدمه

گیاهی از خانواده بقوالت است که در مقایسه با دیگر اعضای این خانواده نسبت به خشکسالی و آفات مقاوم تر است  (Lathyrus sativus) خلر

(. 5و2ها نسبت به دیگر اعضای خانواده بقوالت غنی تر است )لیزین، کلسیم و ویتامیندرصد پروتئین خام بوده و از نظر  23-33دانه خلر دارای . (12)

یعی از ــدلیل طیف وســتواند جایگزین مطلوبی برای آن در جیره های غذایی طیور باشد؛ اما بای با سویا میر بدلیل تشابه پروفیل اسید آمینهدانه خل

افزایش سطوح خلر خام در است که  گزارش محققین حاکی از آن. (13) ای موجود در خلر مصرف آن در تغذیه طیور محدودیت دارد ضدتغذیه وادــم

واد م (.11و1)شود جیره میبیشتر موجب اختالل در هضم و جذب مواد مغذی  ،ایو سایر عوامل ضدتغذیه و متراکم ور تانن کلجیره بدلیل حض

( و بازدارنده های پروتئاز که منجر به کاهش هضم مواد مغذی تحت تأثیر 3که دارای خاصیت قابض )یبوست زا( ) هاجمله تاننضدتغذیه ای خلر از 
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توان های مختلف فرآوری میبا روشباشد. می ،(3شوند )تأخیر در تخلیه دستگاه گوارش می دئودنوم و ایجادش میزان آنزیمهای پروتئولیتیک در کاه

ایی مرغان تخمگذار در رابطه با مصرف خلر بعنوان منبع تأمین پروتئین در جیره غذ کمیاطالعات با توجه به اینکه (. 13ای خلر را کاهش داد )مواد تغذیه

بر ( اتوکالوثیر فرآوری خلر با حرارت )در جیره مرغان تخمگذار و بررسی تأدانه خلر تعیین سطح مطلوب تحقیق حاضر جهت در دسترس است. 

 .شدصفات عملکردی مرغان تخمگذار انجام 

 

 هامواد و روش

 99-99ن ـس ،باریـپس از دوره تولک بری اجدر دوره  ،W-36های الین  سویه قطعه مرغ تخمگذار 333تعداد  از انجام پژوهش حاضربرای 

جیره بر پایه ( 1: های آزمایشی شامل هفت جیرهجیره .شداستفاده  3×2در قالب یک طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل  هفته 11مدت ه بو هفتگی 

اتوکالو شده در درصد خلر  22و  13، 9( جایگزینی سطوح 7و  3، 5و درصد خلر خام  22و  13، 9سطوح ( جایگزینی 2و  3، 2(، شاهد)ذرت و سویا 

درجه سانتی  121دقیقه در دمای  15سینی فلزی قرار داده شده و بمدت های خلر به ارتفاع یک سانتی متر در داخل دانهبود. غذایی مرغان تخمگذار جیره 

-W الین -الوگ هایــکات شده توسـط توصیهبر اساس احتیاجات های غذایی جیره (.11و2کیلوگرم بر سانتی متر مربع اتوکالو شدند ) 3/1گراد و فشار 

بطور روزانه از طریق  هر واحد آزمایشیتولیدی ی هاتخم مرغتخم مرغ و وزن تعداد . ندآزاد در دسترس پرندگان قرار گرفتو بطور تنظیم  (2115) 36

و )روز/ پرنده/ درصد(  گذاریدرصد تخم ،های بدست آمده بر تعداد مرغ موجود در هر واحد آزمایشیو با تقسیم دادهشمارش و توزین اندازه گیری 

میزان ، وارده در طول دوره آزمایشی و خوراک برگشتی در پایان دوره توزین های)روز/ پرنده/ گرم( محاسبه شد. میزان خوراک توده تخم مرغ تولیدی

در کل دوره آزمایش تقسیم و در نتیجه مصرف خوراک )روز/ پرنده/ گرم( محاسبه شد. ضریب تبدیل غذایی  بر تعداد مرغ موجودمصرف شده خوراک 

نتایج بدست آمده از این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل و با راک بر وزن تخم مرغ تولیدی محاسبه شد. از تقسیم مصرف خو

 5وسط آزمون دانکن و در سطح احتمال مقایسه میانگین ها تمورد تجزیه آماری قرار گرفتند.  GLMو رویه مدل عمومی خطی  SASاستفاده از نرم افزار 

 انجام شد.درصد 

 

 نتایج و بحث

 1در جدول مرغان تخمگذار ی تولیدهای عملکرد شاخصبر در جیره خلر خام و اتوکالو شده سطوح مختلف جایگزینی  اثرنتایج مربوط به 

های حاوی سطوح در مرغان تغذیه شده با جیره تولیدی روزانه وزن توده تخم مرغ ، درصد تخمگذاری وخوراک مصرفیمیزان  .استگزارش شده 

ضریب تبدیل غذایی مختلف خلر با و بدون فرآوری حرارتی )اتوکالو کردن( در مقایسه با مرغان تغذیه شده با جیره شاهد به طور معنی دار کمتر و 

ادی از محققین مبنی بر نتایج بدست آمده در این تحقیق با گزارش سایر محققین مطابقت دارد به طوری که گزارشات تعد به طور معنی دار بیشتر بود.

 (. 9و2،7ها در اثر افزودن خلر به جیره غذایی در دسترس است )ایکاهش عملکرد تک معده

بود معنی دار ، درصد تخمگذاری و ضریب تبدیل غذایی توده تخم مرغ تولیدیبر اثر سطح جایگزینی خلر در جیره نتایج آنالیز آماری نشان داد که؛ 

اثرات متقابل  . اثر فرآوری حرارتی به روش اتوکالو بر تمامی صفات عملکردی مورد مطالعه معنی دار بود.نشدبر میزان خوراک مصرفی معنی دار ولی 

  .سطح خلر در جیره با اعمال فرآوری حرارتی )اتوکالو کردن( بر درصد تخمگذاری و ضریب تبدیل غذایی معنی دار بودبین 
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درصد  وتولیدی روزانه به ازای هر قطعه مرغ  ای تخم مرغ)وزن تودهتولید  ح خلر در جیره غذایی مرغان تخمگذار میزانبا افزایش سط      

ثیر افزایش کاهش عملکرد مرغان تخمگذار تحت تأ. افزایش یافتبه طور معنی دار  غذایی کاهش و ضریب تبدیلبه طور معنی دار  (تخمگذاری

(. 11)باشد اختالل در هضم و جذب مواد مغذی و ای ور تانن کل و سایر عوامل ضدتغذیهتواند به بدلیل حضمیهای مصرفی سطح خلر در جیره

میانگین توده تخم مرغ تولیدی و درصد تخمگذاری و کاهش معنی میزان مصرف خوراک، اتوکالو کردن دانه های خلر باعث افزایش معنی داری در 

غذیه ای خلر، تحت تأثیر امر بهره برداری بهتر از مواد معدنی و پروتئین جیره در اثر کاهش عوامل ضدت دار ضریب تبدیل غذایی شد. دلیل این

( در این وهای عملکردی در اثر فرآوری حرارتی )اتوکالکاهش اثر منفی افزودن سطوح مختلف خلر به جیره مصرفی بر شاخصباشد. حرارت می

با کنجاله سویا  )فرآوری حرارتی( درصد باقالی مایکرونایز شده 22با جایگزین کردن مطابقت دارد ایشان ( 2111الدادیو و توفارلی )آزمایش با نتایج 

میزان افت عملکرد با افزایش سطح خلر از . درصد تخمگذاری و ضریب تبدیل غذایی مرغان تخمگذار بهبود یافتگزارش کردند که  در جیره غذایی

های حاوی های حاوی خلر اتوکالو شده به طور معنی دار کمتر از پرندگان تغذیه شده با جیرهدرصد در پرندگان تغذیه شده با جیره 22 درصد به 13

ارای دو نوع تانن کل و خلر خام بود. بنظر می رسد دلیل این امر کاهش سطوح تانن کل خلر اتوکالو شده و ثابت ماندن تانن متراکم آن باشد. خلر د

 های خلر کاهش تانن کل را در آن مشاهده کردند؛ اما در مقدار تانن متراکم( طی فرآوری حرارتی دانه1399ان )باشد. امیر آبادی و همکارتراکم میم

 .آن هیچگونه تغییری مشاهده نشد

 

 نتیجه گیری کلی

 :نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد

 شود. موجب افت تولید میباالتر درصد و  9جایگزینی خلر در جیره مرغان تخمگذار در سطوح  .1

های عملکرد تولیدی فرآوری حرارتی خلر به روش اتوکالو کردن باعث کاهش اثرات منفی استفاده از خلر در جیره مرغان تخمگذار بر شاخص .2

 .شودمی
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 هفتگی  99-99عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در سن های شاخص: اثر جایگزینی سطوح مختلف خلر خام و اتوکالو شده در جیره بر 1جدول

 ضریب تبدیل غذایی  درصد تخمگذاری  ای تخم مرغتولید توده  خوراک مصرفی  تیمار

 g/ g  ........ )%( .........   ....................( g/ b/ d.................... )  فرآوری سطح خلر

 bc37/93  bc21/29  b29/23  d12/3  خام 9

 b22/91  b72/31  b21/51  de93/2  اتوکالو 

 c37/93  e97/19  d93/31  b51/2  خام 13

 bc97/93  cd13/22  c71/39  c39/3  اتوکالو 

 c21/93  f33/12  e13/22  a92/5  خام 22

 bc29/99  ed72/22  c33/37  c99/3  اتوکالو 

 a93/111  a92/21  a57/33  e29/2  جیره شاهد

 17/1  33/2  51/1  99/1  هاخطای استاندارد میانگین

  P-Value 

 111/1  111/1  111/1  21/1  سطح خلر

 111/1  111/1  111/1  11/1  فرآوری )اتوکالو(

 111/1  13/1  11/1  97/1  اثر متقابل 

a…f- ( 15/1میانگین های هر ستون برای هر اثر  که حرف مشترک ندارند دارای اختالف معنی دار هستند P<) 
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The Effect of Different Levels of Grasspea (Lathyrus sativus) on Performance in Laying Hens 

 

 

Abstract 

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of Grasspea (Lathyrus sativus) 

on productive performance in laying hens. Treatments were included 8, 16, and 24 percent replacement of raw 

and or autoclave grasspea in basal corn-soy meal diet. Experiment was designed in a Completely Randomized 

Design with 336 Hy-Line (W-36) laying hens in 7 treatments and 6 replicate (with 8 hens in each replicate) from 

89 until 99 weeks of age. The results showed that different levels of grasspea significantly affects on 

performance and egg traits in laying hens (p<0.05). With increased dietary grasspea level replacement (raw and 

autoclave) the egg production (%) and egg mass (g/ b/ d) significantly decreased and the feed conversion ratio 

significantly increased. The heat treatment on grasspea significantly improved performance and egg traits in 

laying hens. In conclusion, this study revealed that laying hens diets containing 8 % and grater of grasspea have 

an adverse effect on performance of laying hens. The grasspea heat processing significantly affects on layer 

performance and reduced anti- nutrient effects of grasspea. 

 
Key words: grasspea, - autoclave - laying hens - performance 

 

 






