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 چكيده

گماار در دوره   همای تخم    های خونی ممرغ  مرغ و هراسنجه تأثیر جای زینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه بر عملکرد، صفات کیفی تخ 
 تیممار  ۵ هفته، در قالمب طمرح کمامال  تصمادهی بما      ۱۰۲در سن  w -36(ین  گاار های قطعه مرغ تخ  ۲۰۰پا از تول ، با استفاده از 

همای مختلمف کنجالمه     هفته بررسی شد. تیمارهای آزمایری نسمبت  ۱۲ قطعه مرغ در هر تکرار به مدت ۸تکرار و تعداد  ۵آزمایری و 
پروتئین کنجالمه سمویا بمه کنجالمه      ۲۵:۷۵:صفر پروتئین کنجاله سویا به کنجاله شاهدانه، نسبت ۱۰۰سویا: کنجاله شاهدانه شامل نسبت 

پمروتئین کنجالمه سمویا بمه کنجالمه شماهدانه و نسمبت         ۷۵:۲۵تئین کنجاله سویا به کنجاله شاهدانه، نسمبت  پرو ۵۰:۵۰شاهدانه، نسبت 
مرغ در پرنمدگانی کمه بما     پروتئین کنجاله سویا به کنجاله شاهدانه بود. درصد تولید تخ  و خوراک مصرهی و وزن توده تخ  ۱۰۰صفر:

درصمد منبمع پروتئینمی سمویاو بمود       ۱۰۰تغایه شدند، با(تر از پرندگان شاهد ا درصد کنجاله شاهدانه ۱۰۰جیره حاوی منبع پروتئینی 
و. با اهزایش نسبت پروتئین کنجاله شاهدانه در جیره، ارتفاع سفیده، شاخص رنگ زرده، درصمد وزن زرده و درصمد پوسمته،    P<۰ک۰۵ا
و. اسمتفاده از کنجالمه شماهدانه غلیمت     P<۰ک۰۵ود ادرصد پروتئین کنجاله سویا بما(تر بم   ۱۰۰داری نسبت به گروه حاوی  طور معنی به

از دو منبع کنجالمه   ۷۵:۱۰۰خون و هزینه جیره را کاهش داد. بنابراین، تأمین پروتئین جیره، به نسبت  LDLگلیسرید و  کلسترول و تری
گماار   همای تخم    در ممرغ   ممرغ  مرغ و همچنین کاهش کاهش کلسترول تخ  سویا و کنجاله شاهدانه، باعث بهبود عملکرد و کیفیت تخ 

 شود. تجاری بعد از تول  می

 گاار های خونی، کنجاله سویا، کنجاله شاهدانه، مرغ تخ  عملکرد، هراسنجه ها: واژه كلید
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 مقدمه

تأمین منبع پروتئینی مناسب جهت هراه  نمودن اسمیدهای  

تممرین نکممات مممورد توجممه در    آمینممه ضممروری از مهمم  

باشد. باتوجمه بمه اهمیمت و جای ماه      نویسی طیور می جیره

منابع پروتئینی، قیمت این مواد خوراکی نیمز بما(تر اسمت.    

کنجاله سویا از مواد خوراکی گیماهی مرسموم بمرای تمأمین     

رویمه   . به علت واردات بمی ]۱[باشد  ه طیور میپروتئین جیر

کنجاله سویا و خروج ارز از کرمور لمزوم جمای زینی ایمن     

شمود. شماهدانه    ماده با محصو(ت بومی ایران احساس ممی 

و ممماده خمموراکی پروتئینممی اسممت کممه Cannabis sativaا

های مرکزی، اصمفهان   نواحی شرق و مرکز ایران نییر استان

. براساس آمار ]۴[ آن مناسب هستندو خراسان برای کرت 

ایمران بمه لحماظ میمزان      ]۱6[سازمان خواروبار کرماورزی  

میالدی در رتبه یازده  جهان  ۲۰۱3تولید شاهدانه در سال 

درصد کل شاهدانه دنیما   ۷۰قرار دارد و رتبه اول با بیش از 

. به علمت حومور   ]۱6[هزار تنو تعلق دارد  ۵۹به هرانسه ا

و در شاهدانه، کرت THCهیدروکانابینول اتترا-۹-ماده دلتا

آن در بسیاری از مناطق دنیما، تموأم بما محمدودیت اسمت.      

در  THCبراساس قموانین آمریکمای شممالی، سمطح مجماز      

اعمالم   ۰ک3درصد و در اتحادیه اروپا تما   ۰ک۲شاهدانه کمتر از 

درصمممد  3۴. شممماهدانه حممماوی ]۱۵و  ۱۰[شمممده اسمممت 

درصمد پمروتئین    ۲۵بمی و  درصد چر 3۵تا  33کربوهیدرات، 

های روغنی،  است. بنابراین، از نیر درصد پروتئین در میان دانه

. مرممتقات ]۸و  ۵[پمما از سممویا در جای مماه دوم قممرار دارد 

ای برای دام  اولی وساکاریدی که منجر به بروز مرکالت تغایه

 .]۱۷[شود، در پروتئین شاهدانه وجود ندارد  می

باشمد،   المب شماهدانه ممی   اسید لینولئی ، اسید چر  غ

درصمدو نیمز    ۱۹تما   ۱۷ولی به لحاظ مقدار اسید لینولنی  ا

، پا از کتمان و گلرنمگ قمرار    ]۲3[شاهدانه، در رتبه سوم 

همای گیماهی کمتمر از نمه درصمد اسمید        دارد. سایر روغمن 

. اسید لینولنی  در سالمتی انسان تمأثیر  ]۱۲[لینولنی  دارند 

های گیماهی   موجود در روغن سزایی دارد. اسید لینولئی  به

. ترکیممب ]۲۲[شممود  مممرغ مممی موجممب اهممزایش وزن تخمم 

های گیاهی، صفات کممی   اسیدهای چر  موجود در روغن

گاار تحت تمأثیر قمرار    های تخ  مرغ را در مرغ و کیفی تخ 

های گیاهی در جیره طیمور   . ترکیب روغن]۱۸و  ۷[دهد  می

خون مرغ تمأثیر  های و کلسترول سرم  بر غلیت لی،وپروتئین

دار میمزان هعالیمت آسم،ارتات     . تغییمر معنمی  ]۱۹[گاارد  می

گمماار در هن ممام  هممای تخمم  آمینوترانسممفراز در خممون مممرغ

. (زم ]۲۱[استفاده از نسبت بما(ی شماهدانه مرماهده شمد     

ذکر است تحقیقات بسیاری کمی در زمینه امکان اسمتفاده   به

 ه در مممرغ ویمم از کنجالممه شمماهدانه در جیممره طیممور و بممه 

 گاار وجود دارد.  تخ 

هدف از انجام پ وهش حاضر، بررسی تأثیر جمای زینی  

کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه در جیره بر عملکرد، صفات 

همای   های بیوشیمیایی خمون ممرغ   مرغ و هراسنجه کیفی تخ 

 گاار بعد از تول  بری بود.  تخ 

 

 ها مواد و روش

کنجالممه شمماهدانه موردنیمماز ایممن آزمممایش از یکممی از      

کری خراسان رضموی بمه روش پمرس     کارخانجات روغن

همای   سرد تهیه شد. ترکیمب شمیمیایی کنجالمه طبمق روش    

. انرژی قابل متابولیسم  کنجالمه   ]6[گیری شد  متداول اندازه

گیممری شممد.  شمماهدانه بمما اسممتفاده از خممروس بممالغ انممدازه

 ۲۰و  ۱۰جیره حماوی سمطوح صمفر، پمنج،      ۴منیور،  بدین

ها برای یم  دوره   درصد کنجاله شاهدانه تهیه شد. خروس

 ۷۲ساعت گرسن ی و  ۲۴دهی شدند، س،ا،  روزه عادت ۵

نممرژی قابممل آوری و ا سمماعت تغایممه و کممل مممدهوع جمممع

متابولیسمممی محاسممبه گردیممد و روزی دو بممار مممدهوع     

و بما   ]۲۴[آوری، توزین و خر  و مجدد توزین شد  جمع

محاسبه انرژی قابل متابولیسم  در روش   ۱استفاده از رابطه 

 آوری کل هوو(ت استفاده شد:  جمع
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 و ۱ارابطه 
AME (Kcal/kg) = [Fi × Gef) – (E × Gee) ]/ Fi 

مقمدار   Eمقدار خوراک مصرهی اگمرمو،   Fi، در این رابطه

انرژی خام ی  گرم خوراک اکیلوکالریو  Gefمدهوع اگرمو، 

 انرژی خام مدهوع اکالری در گرمو است. Geeو 

گماار   قطعمه ممرغ تخم     ۲۰۰این پ وهش با اسمتفاده از  

 ۱۲هفت ی بمه ممدت    ۱۰۲در سن  W-36(ین -های سویه

 ۸تکمرار و   ۵تیمار،  ۵ هفته در قالب طرح کامال  تصادهی با

های  پرنده در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایری، جیره

های مختلف کنجالمه سمویا: کنجالمه شماهدانه      حاوی نسبت

: صفر پروتئین کنجاله سویا بمه کنجالمه   ۱۰۰بودند و نسبت 

پمروتئین کنجالمه سمویا بمه کنجالمه       ۲۵:۷۵شاهدانه، نسبت 

نجالمه سمویا بمه کنجالمه     پروتئین ک ۵۰: ۵۰شاهدانه، نسبت 

پمروتئین کنجالمه سمویا بمه کنجالمه       ۷۵:۲۵شاهدانه، نسبت 

پروتئین کنجاله سویا به کنجاله  ۱۰۰شاهدانه و نسبت صفر: 

شاهدانه بود. مبنمای جمای زینی در ایمن تیمارهما براسماس      

میزان پروتئین تأمین شده از هرکدام از منابع پروتئینی بمود.  

جمات ممواد مغمای توصمیه شمده      ها برای تأمین احتیا جیره

پما از تولم      W-36(یمن   -های گاار سویه های تخ  مرغ

و. پرندگان پیش از شروع آزمایش بمه  ۱تهیه شدند اجدول 

دهی با جیره حماوی کنجالمه    روز به منیور عادت ۱۲مدت 

درجه  ۲۰±۲شاهدانه تغایه شدند. دمای سالن در محدوده 

سماعت   ۱6وری بر پایمه  داشته شد. برنامه ن  گراد ن ه سانتی

نور و هرت ساعت تاریکی درنیر گرهته شد. پرنمدگان بمه   

صورت آزاد به آ  و غاا دسترسمی داشمتند. سمایر نکمات     

(ین  -مربوط به دوره پرورش، مطابق پیرنهادات سویه های

36-W  .انجام شد 

 

 های آزمایشی . مواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیره 1جدول 

 مواد خوراکی ا%و
 : کنجاله شاهدانهنسبت پروتئین تأمین شده از کنجاله سویا

۱۰۰ :۰ ۲۵:۷۵ ۵۰ :۵۰ ۷۵:۲۵ ۰ :۱۰۰ 

 ۴۵ک۴۵ ۵۱ک۷۲ ۵6ک۴۹ 6۰ک۸۱ 6۴ک۷۲ دانه ذرت
 3۰ک۱6 ۲۰ ۱۲ک۱۵ ۵ک۸ ۰ کنجاله شاهدانه
 ۰ 6ک۵ ۱۲ک۱۵ ۱6ک۹6 ۲۱ک3۴ کنجاله سویا
 ۰ک3۴ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ نم  طعام

 ۱ک۲۷ ۱ک۲3 ۰ک۹۸ ۱ک36 ۱ک۷ کلسی  هسفات دی
 ۸ک۵3 ۷ک۵۹ ۷ک۸۵ ۷ک۵۷ ۷ک3۵ کربنات کلسی 
 3ک3۵ 3 3 3 3 پوسته صدف

 ۰ک۱3 ۰ک۱۵ ۰ک۱۱ ۰ک۱ ۰ک۱ متیونین –دی ال 
 ۰ک3 ۰ک۲۴ ۰ک۱۵ ۰ک۰۸ ۰ک۰۱ لیزین –ال 

 ۰ک۹۷ ۰ک۹۷ ۰ک۹۷ ۰ک۹۷ ۰ک۹۷ آنزیمیت
 ۹ ۷ک۸۵ ۵ک۴ ۲ک6 ۰ک۰6 سبوس گندم
 ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۱مکمل ویتامینه
 ۱مکمل معدنی

 

 

 ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵ ۰ک۲۵
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع کل
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 های آزمایشی . مواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیره 1جدول ادامه 

 مواد خوراکی ا%و
 نسبت پروتئین تأمین شده از کنجاله سویا: کنجاله شاهدانه

۱۰۰ :۰ ۲۵:۷۵ ۵۰ :۵۰ ۷۵:۲۵ ۰ :۱۰۰ 

     ترکیبات شیمیایی امحاسبه شدهو

 ۲6۴۰ ۲6۴۰ ۲6۴۰ ۲6۴۰ ۲6۴۰ قابل متابولیس  اکیلوکالری بر کیلوگرموانرژی 

 ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ پروتئین خام ا%و

 ۴ک۴ ۴ک۴ ۴ک۴ ۴ک۴ ۴ک۴ کلسی  ا%و
 ۰ک۴۵ ۰ک۴۵ ۰ک۴۵ ۰ک۴۵ ۰ک۴۵ هسفر قابل دسترس ا%و

 ۰ک۲۴ ۰ک۱۸ ۰ک۱۷ ۰ک۱6 ۰ک۱6 سدی  ا%و

 ۰ک۱۷ ۰ک۱۹ ۰ک۱۹ ۰ک۱۸ ۰ک۱۸ کلر ا%و
 ۰ک6 ۰ک63 ۰ک6 ۰ک6 ۰ک6 سیستین ا%ومتیونین + 

 ۰ک۷۵ ۰ک۷۵ ۰ک۷۵ ۰ک۷۵ ۰ک۷۵ لیزین ا%و
 ۰ک۴3 ۰ک۴۷ ۰ک۵۰ ۰ک۵3 ۰ک۵3 تری،توهان ا%و

 ۰ک۱۱ ۰ک۱۴ ۰ک۱6 ۰ک۱۸ ۰ک۱۸ تر ونین ا%و

 ۲ک3۷ ۲ک۱ ۱ک۸۸ ۱ک6۸ ۱ک۴۱ لینولئی  اسید ا%و

 ۴ک۹۷ ۴ک۰۲ 3ک۲۵ ۱ک۵۹ ۱ک۹۷ چربی ا%و
 6ک۲۷ ۵ک۱۵ ۴ک۲۹ 3ک۵۷ 3ک۰۵ هیبر خام ا%و

 E، 3المللمی ویتمامین    واحد بمین  D3، ۱۵۰المللی ویتامین  واحد بین A، 3۰۰۰المللی ویتامین  واحد بین ۱۱۰۰۰کننده:  هر کیلوگرم از جیره تأمین – ۱

گمرم پنتوتنمات    میلمی  ۱۰ ،گرم اسید هولی  میلی ۴ ،گرم ریبوهالوین میلی 6ک۵ ،گرم سیانوکوبا(مین میلی ۰ک۲۰ ،شکل منادیونو ابه Kگرم ویتامین  میلی

گرم اتوکسی  میلی ۱۲۵ ،گرم کولین میلی ۱۰۰۰ ،گرم پیریدوکسین میلی ۴ک۵ ،گرم تیامین میلی ۲ک۲ ،گرم بیوتین میلی ۰ک۲ ،گرم نیاسین میلی ۴۰ک۱ ،کلسی 

شکل سمولفات   گرم آهن به میلی ۸۰ ،شکل اکسید رویو گرم روی ابه میلی ۷۰ ،اکسید منیزی و شکل دی گرم منیزی  ابه میلی 66 ،اکسیدانو کویین اآنتی

 ۰ک۷شمکل یمدات کلسمی و و     گمرم یمد ابمه    میلمی  ۰ک۴ ،شکل سلنات سمدی و  گرم سلنی  ابه میلی ۰ک3شکل سولفات ماو،  گرم ما ابه میلی ۱۰ ،هرو

 گرم نم  یددار بود.  میلی

 

آوری و تموزین و   یمدی روزانمه جممع   های تول  مرغ تخ 

ای محاسبه  صورت هفته ها محاسبه به مرغ میان ین وزن تخ 

همای تولیمدی همر تکمرار      مرغ شد. از تقسی  تعداد کل تخ 

، ۱۰۰آزمایری در هر هفته بر روز مرغ آن و ضمر  آن در  

گااری محاسبه شد. مصرف خوراک به صورت  درصد تخ 

ده به خوراک باقیمانمده  هفت ی از تفاضل خوراک توزیع ش

مرغ  های تولیدی شامل وزن توده تخ  محاسبه شد. هراسنجه

طور هفت ی محاسبه شمد. تموده    و ضریب تبدیل خوراک به

مرغ روزانمه   مرغ نیز از حاصل ضر  درصد تولید تخ  تخ 

همای تولیمدی اگمرمو هممان روز      مرغ در میان ین وزن تخ 

 دست آمد.  به

 ۲۸همای   رغ در انتهمای دوره مم  های کیفی تخ  هراسنجه

مرغ شمامل   روزه مورد مطالعه قرار گرهت صفات کیفی تخ 

ممرغ، شماخص رنمگ زرده، درصمد      واحد هاو، شکل تخم  

ممرغ از همر تکمرار     وزنی سفیده، زرده و پوسته در دو تخ 

ممرغ   . شاخص شکل از تقسی  عمرض تخم   ]3 [بررسی شد
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ا بر طول آن محاسبه و به صورت درصمد بیمان شمد. سم،    

ها شکسمته شمده و ارتفماع سمفیده غلمی، توسمط        مرغ تخ 

گیری و واحد هماو محاسمبه شمد     دست اه ارتفاع سنج اندازه

. برای محاسبه درصد وزنی سفیده، زرده و پوسته، ابتمدا  ]3[

دست آمده سم،ا بما تقسمی      وزن سفیده، زرده و پوسته به

 ۱۰۰ممرغ و ضمر  در عمدد     عدد هر کدام بر وزن کل تخ 

دست آمد. شماخص زرده از   نی هر ی  از اجزا بهدرصد وز

تقسی  ارتفاع زرده بر عرض آن محاسبه شد. شاخص رنگ 

 .]3 [زرده توسط معیار رش تعیین شد

سی خون از ورید بال دو  سی ۵در پایان دوره آزمایش، 

دار اخمما شممد.  هممای ه،ممارین پرنممده از هممر تکممرار در لولممه

در دقیقمه   3۰۰۰ر دقیقه بما دو  ۱۵های خون به مدت  نمونه

همای پالسمما در    آوری شد. نمونه سانتریفوژ و پالسما جمع

گراد ن هداری و سم،ا در زممانی    درجه سانتی -۲۰هریزر 

مرخص توسط دسمت اه اسم،کتروهتومتر اتوآنما(یزر اممدل     

همای بیوشمیمیایی خمون شمامل      و هراسمنجه ۲۰۰جسان چ  

های بما   ینگلیسریدها، پروتئین تام، کلسترول، لی،وپروتئ تری

چ مممالی بممما( و پمممایین و هعالیمممت آنمممزی  آسممم،ارتات  

 گیری شد. آمینوترانسفراز اندازه

پردازش و س،ا بما   Excelاهزار  های حاصل با نرم داده

و رویمه خطمی   ۹ک۲انسمخه  SAS اهزار آماری  استفاده از نرم

ها به کمم  آزممون    تجزیه و میان ین ۲عمومی برای رابطه 

 درصد مقایسه شدند. ۵ داری توکی در سطح معنی

 Yij = µ +Ti + e ij و ۲ارابطه 

میان ین صمفت،    µمقدار هر مراهده، Yijدر این رابطه، 

Ti اثر تیمار وeij   .خطای آزمایش است 

 

 نتایج و بحث

 ۷کنجاله شاهدانه مورد اسمتفاده در ایمن آزممایش، حماوی     

درصد پمروتئین   ۲۹ک۵درصد چربی،  ۱۰ک۵درصد خاکستر، 

کیلوکالری انرژی قابل متابولیس  بر کیلوگرم مماده   ۲6۱۰و 

خر  بود. اثر جای زینی منبع پروتئینمی کنجالمه سمویا بما     

آورده شمده   ۲کنجاله شاهدانه بر عملکرد در جدول شماره 

هفت ممی، میممزان  ۱۱۴-۱۱۱هفت ممی و  ۱۰6-۱۰۲اسممت. در 

 ۱۰۰:۰گااری پرندگانی کمه بما جیمره حماوی نسمبت       تخ 

الممه شمماهدانه تغایممه شممدند، بیرممتر از کنجالممه سممویا: کنج

 و.P<۰ک۰۵پرندگان شاهد بود ا

های آزمایری بما اهمزایش    مصرف خوراک در کلیه دوره

گاار، اهمزایش   های تخ  سطح کنجاله شاهدانه در جیره مرغ

پیدا کرد و این اهمزایش بمرای بما(ترین سمطح جمای زینی      

بمود   دار پروتئین کنجاله شاهدانه در مقایسه با شماهد معنمی  

مرغ در دوره سموم آزممایش بما     و. وزن توده تخ P<۰ک۰۵ا

اهزایش سطح کنجاله شاهدانه بیرتر شمد و اخمتالف میمان    

درصمد   ۷۵و  ۱۰۰های تغایه شمده بما جیمره حماوی      گروه

درصمد پمروتئین    ۱۰۰پروتئین کنجاله شماهدانه از شماهد ا  

و. بممرخالف نتممایج P<۰ک۰۵دار بممود ا کنجالممه سممویاو معنممی

گونممه اخممتالف  ر، در تحقیممق دی ممری هممی تحقیممق حاضمم

داری برای اهزایش نسبت مختلف کنجاله شاهدانه بمر   معنی

ممرغ   گااری، مصرف خوراک و وزن توده تخم   درصد تخ 

علت عمدم   . استفاده از کنجاله شاهدانه به]۲3 [گزارش نرد

ایجمماد طعمم  نممامطلو  در هن ممام اسممتفاده آن بممرای مممرغ 

. ]۱۴و  ۱3[باشمد   حصمول ممی  گاار، از مزایمای ایمن م   تخ 

هرچند میمزان مطالعمات در ارتبماط بما اسمتفاده از کنجالمه       

شاهدانه ک  است، ولمی در تحقیمق دی مری گمزارش شمد      

گاار تأثیری بمر مصمرف    اهزودن شاهدانه به جیره مرغ تخ 

. جمای زینی  ]۲۱[گمااری نداشمت    خوراک و درصمد تخم   

ن اثمرات منفمی   تواند بدو کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه می

. در ]۲۰[گیمرد   گماار صمورت ممی    بر عملکمرد ممرغ تخم    

ها، استفاده از کنجاله شاهدانه در مقایسه  مواهقت با این یاهته

گماار   با کنجاله سویا و مندا ، صفات عملکردی مرغ تخم  

مرغ و توده  شامل مصرف خوراک، ضریب تبدیل، وزن تخ 

 .]۱۴[مرغ تولیدی را بهبود بخرید  تخ 
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 گذار های تخم بر عملکرد مرغجایگزینی منبع پروتئینی كنجاله سویا با كنجاله شاهدانه  اثر.  2جدول 

P-value SEM 
دوره  نسبت پروتئین تأمین شده از کنجاله سویا: کنجاله شاهدانه

 )هفتگی(
 صفات

۱۰۰  :۰ ۷۵ :۲۵ ۵۰ :۵۰ ۲۵ :۷۵ ۰ :۱۰۰ 

025/0  12/2  36/75 a
 64/72 ab

 48/68 ab
 50/68 ab

 40/66 b 102-106  

338/0 گذاری )درصد( تخم  59/1  01/73  85/70  64/71  31/68  03/71  107-110  

002/0  54/1  18/76 a
 37/76 a

 24/72 ab
 44/70 ab

 28/69 b
 111- 114  

011/0  15/1  70/98 a
 70/94 ab

 11/98 ab
 08/96 ab

 68/93 b
 102-106  

<0001/0 )گرم(مصرف خوراک   755/0  50/101 a
 10/98 bc

 09/98 bc
 1/100 ab

 66/96 c
 107-110  

009/0  98/0  89/102 a
 5/100 ab

 27/99 ab
 8/100 ab

 91/90 b
 111- 114  

549/0  64/4  24/74  37/66  32/64  23/68  02/72  102-106  

328/0 )گرم( مرغ وزن تخم  13/5  44/74  20/68  17/63  31/71  05/61  107-110  

994/0 31/4 35/71 97/71 48/70 29/71 31/69 111- 114 

087/0 59/2 93/53 46/45 16/47 72/44 84/45 102-106 
 مرغ توده تخم

 
458/0 36/2 37/47 31/47 06/42 87/46 88/46 107-110 

001/0 89/1 84/55a
 17/56a

 36/51ab
 92/48ab

 51/46b
 111- 114 

084/0 11/0 89/1 15/2 25/2 31/2 21/2 102-106 

 ضریب تبدیل

 
549/0 11/0 23/2 09/2 33/2 32/2 25/2 107-110 

088/0 13/0 05/2 05/2 48/2 37/2 20/2 111- 114 

a-c ۰ک۰۵ا داری استها با حرف غیرمرترک در هر ردیف معنیمیان ین: تفاوتP<.و 

SEM ،اشتباه معیار میان ین :P-Valueداری : سطح معنی 

 

مرغ و ضریب تبمدیل   در این تحقیق، میان ین وزن تخ 

های مختلف  های تغایه شده با جیره حاوی نسبت در گروه

جای زینی پروتئین کنجالمه شماهدانه در مقایسمه بما شماهد      

همای   داری نداشت. مرابه یاهته اکنجاله سویاو اختالف معنی

ممرغ   حاضر، در پ وهش پیرین نیز عدم اثرپایری وزن تخ 

ب تبدیل خوراک گزارش شده اسمت کمه بما نتمایج     و ضری

هممای حاضممر چنممین  . از یاهتممه]۲3[پیرممین مطابقممت دارد 

آید، هیبر با(ی شاهدانه و یا سمایر ترکیبمات شماهدانه     برمی

توان از کنجاله  گاار ندارد و می تأثیری بر عملکرد مرغ تخ 

گاار بعد از  جای کنجاله سویا در جیره مرغ تخ  شاهدانه به

   بری بدون هی  محدودیتی استفاده نمود. تول

همای   ممرغ  و نتایج مربوط به صفات کیفی تخ 3جدول ا

های مختلف جای زینی پروتئین کنجاله  تغایه شده با نسبت

دهمد. واحمد هماو،     سویا با کنجالمه شماهدانه را نرمان ممی    

شاخص رنگ زرده، درصد وزن زرده و درصد وزن پوسمته  

درصمد   ۷۵و  ۱۰۰جیمره حماوی   در پرندگان تغایه شده با 

درصمد پمروتئین    ۱۰۰پروتئین کنجاله شماهدانه از شماهد ا  

همای   و. در مورد هراسنجهP<۰ک۰۵کنجاله سویاو با(تر بود ا

ممرغ، شماخص زرده و درصمد سمفیده      شاخص شکل تخ 

های مختلف مراهده  داری بین جیره گونه اختالف معنی هی 

رود  احتممال ممی  دلیل درصمد روغمن بما(     نرد. شاهدانه به

های آن نیز با(تر باشمد کمه احتمما(  باعمث      مقادیر رن دانه

بهبود کیفیت رنگ زرده شده باشد. اهزودن کنجاله شاهدانه 

همای کیفمی    گماار تمأثیری بمر شماخص     به جیره مرغ تخم  
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ممرغ شمامل درصمد وزن سمفیده، وزن زرده و پوسمته       تخ 

شماهدانه در   . عالوه بر این، استفاده از کنجالمه ]۲3[نداشت 

مقایسه با کنجاله سویا و مندا  باعمث بهبمود درصمد وزن    

مرغ گردید، هرچند بمر وزن پوسمته تمأثیر     زرده و وزن تخ 

. بنمابراین، اهمزودن کنجالمه شماهدانه احتمما(       ]۱۴[نداشت 

باعث بهبود کیفیت رنگ زرده و واحد هاو که دو شماخص  

 ، گردید.گاار هستند مه  مورد بررسی در پرورش مرغ تخ 

 

 مرغ اثر جایگزینی منبع پروتئینی كنجاله سویا با كنجاله شاهدانه بر صفات كیفی تخم.  3جدول 

P-value SEM 

 نسبت پروتئین تأمین شده از کنجاله سویا: کنجاله شاهدانه

 صفت هفته
۰:۱۰۰ ۲۵:۷۵ ۵۰:۵۰ ۷۵:۲۵ ۰:۱۰۰ 

۰ک3۸۹ ۰ک۵3  ۷۱ک۷۷  ۷۲ک۵۲  ۷۲ک۵۹  ۷3ک۲6  ۷۲ک۱3   ۱۰۲-۱۰6  

۰ک۵۱۴ شاخص شکل ۱ک۱3  ۷۰ک۲۰  ۷۰ک۸۱  ۷۰ک۷۱  6۹ک۸۰  6۸ک۲۴   ۱۰۷-۱۱۰  

۰ک۱۸۴ ۰ک۷۴  ۷3ک33  ۷۱ک۷۵  ۷۴ک36  ۷3ک3۲  ۷۲ک6۲   ۱۱۱-۱۱۴  

۰ک۰۱۷ ۲ک۲۱  ۹۴ک۵۱  a 3۵۸6ک ab ۹3۸۹ک ab ۵۴۸3ک b ۲6۸۵ک ab ۱۰۲-۱۰6  

۰ک۸۵۱ واحد هاو ۲ک3۸  ۷۹ک6۰  ۷6ک6۲  ۷۸ک63  ۷6ک۵۸  ۷۸ک۸۸   ۱۰۷-۱۱۰  

۰ک۱3۲ ۲ک۱6  ۸6ک66  ۸3ک3۹  ۸۲ک۴6  ۷۸ک۰۹  ۸3ک۱۰   ۱۱۱-۱۱۴  

۰ک۸۲۰ ۰ک۲۰  ۴ک۰۷  ۴ک۰3  3ک۹۹  ۴ک۲3  3ک۸۹   ۱۰۲-۱۰6  

۰ک۱۸۴ شاخص زرده ۰ک۱۲  ۴ک۰3  ۴ک۰۸  3ک۸6  3ک۷۰  3ک۷۷   ۱۰۷-۱۱۰  

۰ک33۲ ۰ک۰۹  ۴ک۰۸  3ک۹۹  3ک۹۴  ۴ک۰۷  3ک۸3   ۱۱۱-۱۱۴  

۰ک۹۷۰ ۰ک3۹  ۴ک۸  ۵ک۲ ۵ ۵   ۵ ۱۰۲-۱۰6  

۰ک۵۰۲ زردهشاخص رنگ  ۰ک3۸  ۴ک۰3  ۴ک۰۸  3ک۸۷  3ک۷۰  3ک۷۷   ۱۰۷-۱۱۰  

۰ک۰۰۸ ۰ک3۴  6ک۲  a ۸۵ک a ۸۵ک ab ۵ab 6۴ک b ۱۱۱-۱۱۴  

۰ک3۰۱ ۰ک۷۱  ۲۷ک۹۰  ۲۸ک۷۵  ۲۷ک۴6  ۲6ک۵۹  ۲۷ک۱۹   ۱۰۲-۱۰6  

۰ک۰۰۴ درصد زرده ۰ک۵۰  ۲۹ک۵۵  a ۷6۲۸ک a ۷6۲۷ک ab ۵۹۲۷ک ab ۴۹۲6ک b ۱۰۷-۱۱۰  

۰ک۰۵۸ ۰ک۴6  ۲۸ک۷۵  a ۹۱۲۷ک ab ۴3۲۷ک ab ۸3۲۷ک ab 6۸۲6ک b ۱۱۱-۱۱۴  

۰ک۸۸۵ ۰ک۸۸  ۵۹ک۵۷  ۵۸ک۴3  ۵۸ک۷۰  ۵۹ک۲۴  ۵۹ک3۱   ۱۰۲-۱۰6  

۰ک6۸۱ درصد سفیده ۰ک۸۹  ۵۸ک۹۸  ۵۷ک63  ۵۹ک۱3  ۵۷ک۷۸  ۵۸ک3۹   ۱۰۷-۱۱۰  

۰ک۲۸۴ ۰ک۸6  ۵۸ک۸۸  ۵۹ک۰۹  6۰ک۲3  ۵۷ک63  ۵۹ک۷۰   ۱۱۱-۱۱۴  

<۰ک۰۰۰۱ ۰ک۱6  ۱۴ک۵۷  a ۷۴۱3ک b ۱6۱3ک b 6۸۱3ک b ۲۸۱۲ک c ۱۰۲-۱۰6  

۰ک6۷۵ درصد پوسته ۰ک۴۵  ۱3ک۱۵  ۱3ک6۰  ۱3ک۱۱  ۱۲ک۹۵  ۱۲ک6۴   ۱۰۷-۱۱۰  

۰ک۱۷6 ۰ک۴۵  ۱3ک۷6  ۱۲ک۹۹  ۱۲ک36  ۱3ک۴۲  ۱۲ک۴۹   ۱۱۱-۱۱۴  

a-c ۰ک۰۵ا داری استها با حرف غیرمرترک در هر ردیف معنیمیان ین: تفاوتP<.و 

SEM ،اشتباه معیار میان ین :P-Valueداری : سطح معنی 
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های مختلف جای زینی پروتئین کنجاله سمویا   اثر نسبت

همای بیوشمیمیایی خمون     با کنجالمه شماهدانه بمر هراسمنجه    

 ۴بمری در جمدول شمماره     گاار پا از تول  های تخ  مرغ

ارا ه شده است. با اهزایش سطح پروتئین کنجالمه شماهدانه   

گلیسریدها و لی،موپروتئین بما چ مالی     میزان کلسترول، تری

کاهش یاهت و اختالف میان پرندگان تغایمه   (LDL)پایین 

درصمد پمروتئین کنجالمه     ۷۵و  ۱۰۰شده بما جیمره حماوی    

درصممد پممروتئین کنجالممه سممویاو  ۱۰۰شماهدانه بمما شمماهد ا 

و. تغایه پرنمدگان بما نسمبت بما(ی     P<۰ک۰۵دار بود ا معنی

پروتئین کنجاله شاهدانه باعث اهزایش میزان لی،وپروتئین بما  

در مقایسه با شماهد شمد،    (HDL)م خون چ الی با(ی سر

دار نبود. کاهش اسید چر  غیراشمباع از   ولی اختالف معنی

گلسمیریدها و کلسمترول    باعمث کماهش تمری    3-نوع ام ما 

که غلیمت   یی . از آنجا]۱۲و  ۱۱[پالسمای خون شده است 

های  ساز اهزایش بیماری با(ی چربی و کلسترول خون زمینه

قلبی و عروقی گزارش شده است، امروزه در اکبر مطالعات 

گردد تما میمزان    تغییرات غلیت لی،یدهای خونی بررسی می

ها را بر سالمتی انسان و طیمور ممورد تحلیمل     اثرگااری آن

هما،   هدانه بمه جیمره مموش   قرار دهند. در هن ام اهزودن شا

همای بما    درصمد و لی،موپروتئین   ۱۰میزان کلسترول خون تا 

کمه بما    ]۹[ درصمد کماهش یاهمت     ۱3چ الی ک  خمون تما   

خوانی دارد. کاهش غلیت کلسترول  های این تحقیق ه  یاهته

خون احتما(  به دلیل اهزایش سمطح اسمید لینولنیم      LDLو 

اشمد. اهمزایش مقمدار    ب دریاهتی با اهزایش سطح شاهدانه ممی 

دریاهت اسید لینولنی  از طریق منابع خوراکی، زمینمه باعمث   

و نهایتا  بروز   HDLخون و اهزایش  LDLکاهش کلسترول و 

 .]۲[دهد  عروقی را کاهش می –های قلبی  بیماری

 

 گذار پس از تولک بری های تخم های خون مرغ نجاله شاهدانه بر برخی فراسنجه. اثر جایگزینی منبع پروتئینی كنجاله سویا با ك 4جدول 

P-value SEM 
 نسبت پروتئین تأمین شده از کنجاله سویا: کنجاله شاهدانه

 عنوان
۱۰۰ :۰ ۷۵ :۲۵ ۵۰ :۵۰ ۲۵ :۷۵ ۰ :۱۰۰ 

۰ک۰۱۵۲ ۱۰ک۸3   ۱۰۲b ۹۷۱۲۹ک ab 33۱۱۲ک b ۸۷۱۴۰ک ab ۴۰۱6۵ک a 
 کلسترول

لیترو دسیگرم بر  میلی ) 

۰ک۱۰۷ ۴ک۸۱  ۷6ک۴۷  6۷ک3۷ ۷۰  6۵ک۰۷  ۵۵ک۵3   
های با چ الی با( لی،وپروتئین  

لیترو گرم بر دسی میلی ) 

۰ک۰۰۰۹ ۴۲ک۵۸  ۵۴۰ک۱۵  c ۹۵۷6۹ک ab ۲66۹۰ک bc 3۸۸۱۰ک ab ۹۱۹۲6ک a 
های با چ الی پایین لی،وپروتئین  

لیترو گرم بر دسی میلی ) 

۰ک۰۰۲۷ ۷۵ک6۴  ۹۹۵ک۷  b 3۱36۷ک a ۷۱۲۴۸ک ab 3۱۴۲۷ک a ۱۵۹3a 
گلیسریدها تری  

لیترو گرم بر دسی میلی ) 

۰ک۰۸۵ ۰ک۲۱۸  ۵ک۱۱  ۵ک۸۲  ۵ک۲۲  ۵ک6۱  ۵ک۹۴   
 پروتئین کل

لیترو گرم بر دسی ) 

۰ک36۹ ۴۰ک۹۰  ۲3۷ک6۷  33۸ک33 33۲  ۲6۰ک33  3۱۲ک33   
 آس،ارتات آمینو ترانسفراز

 (واحد در لیترو

a-c ۰ک۰۵ا داری استمعنیها با حرف غیرمرترک در هر ردیف میان ین: تفاوتP<.و 

SEM ،اشتباه معیار میان ین :P-Valueداری : سطح معنی 
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غلیت پالسمایی پروتئین تام و هعالیت آنزی  آس،ارتات 

آمینوترانسفراز با اهمزایش سمطح کنجالمه شماهدانه کماهش      

داری نرمان داد. بمه دلیمل اینکمه سمالمت کبمد از        غیرمعنی

اهمیت هراوانمی برخموردار اسمت، در ایمن مطالعمه، میمزان       

هعالیت آنزیمی آس،ارتات آمینوانسفراز در پالسممای خمون   

سی وضعیت عملکمرد کبمد بررسمی گردیمد. بما      جهت برر

گماار   های تخ  اهزایش نسبت کنجاله شاهدانه در جیره مرغ

میزان هعالیمت آنمزی  آسم،ارتات آمینوترانسمفراز پالسممای      

. بنممابراین، ]۲۱[داری کمماهش یاهممت  طممور معنممی خممون بممه

های  جای زینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه در جیره مرغ

هما محمرک    تواند بمه کماهش میمزان شماخص     گاار می تخ 

 عروقی کم  نماید. –های قلبی  ناهنجاری

گاار از کنجاله  جای زین نمودن پروتئین جیره مرغ تخ 

همای   تواند باعث بهبود هراسنجه سویا به کنجاله شاهدانه می

ممرغ گمردد، بنمابراین توصمیه      لکردی و کلسمترول تخم   عم

عنوان منبمع پروتئینمی جدیمد بمه      شود کنجاله شاهدانه به می

 گردد. گاار اضاهه  های تخ  جیره مرغ
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