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 چکیده

 که است دانومیدیس از خانواده گالیناکوپرندگان  ههفت گوننام رایج از  مروارید مرغ شاخدار یا مرغاتی: زمینه مطالع

و  ب شیمیایی، ترکییخارج وی داخل تیفیک مقایسه منظوربه پژوهش نیا هدف: .داردیی باال تیمقبول آنها تخم و گوشت

 عدد 50 ادتعد منظور نیبد روش کار:. شد انجام مرغتخما بی شرق جانیآذربا مرغ مرواریدترکیب اسید چرب زردۀ تخم 

 از سالم مرغتخم عدد 50 و تعداد مروارید مرغ قاتیتحق ستگاهیا از سادهی تصادفی ریگنمونه صورتبه سالم تخم

تخم  تیفیک با بطمرت صفات و منتقل شگاهیآزما به بالفاصله هاتخمی بردارنمونه از پسشد.  یداریخر معتبر فروشگاه

 قبیل از های مرواریدتخم مرغخارجی و داخلی میانگین صفات مرتبط با کیفیت  نتایج:. شدی ریگاندازهی انفراد صورتبه

ه بزرده  رنگ هاو، واحد سفیده، درصد زرده، درصد ،حجم تخم، تخم شکل شاخص پوسته، ضخامت درصد و تخم، وزن

 977/52درصد،  418/31، متر مکعبسانتی 035/42، 801/78متر، یمیل 718/0درصد و  604/15گرم،  736/40ترتیب 

متر، میلی 665/0درصد و  080/9گرم،  371/61مرغ به ترتیب تخم میانگین این صفات در. بود 800/8و  030/78درصد، 

لسترول ک میانگین. شد گیریاندازه 70/4و  075/75درصد،  585/59درصد،  334/31، متر مکعبسانتی 065/63، 852/76

. شد گیریاندازهگرم زرده  100گرم در هر میلی 1391و  1605 مرغ به ترتیبمرغ مروارید و تخم تخم زردۀ هاینمونه

 انتخاب تصادفی صورتبه مخلوط نمونه 5 تعدادبه روش کروماتوگرافی گازی  زرده چرب اسیدهای ترکیب تعیین برای

که ود ب لینولئیک اسید و اولئیک اسید پالمیتیک واسید مربوط به  مرواریدبیشترین اسیدهای چرب زردۀ تخم مرغ  .شد

، 17/29مرغ خوراکی به ترتیب در تخم واز کل اسیدهای چرب زرده درصد  13/20، 68/34، 27/28ها به ترتیب مقادیر آن

چند  با راشباعیغو ( SFA)چرب اشباع  میانگین مجموع اسیدهایاز کل اسیدهای چرب زرده بود. درصد  20/17و  72/27

و  63/40مرغ درصد و برای زردۀ تخم 09/22 و 14/38به ترتیب  مروارید در زردۀ تخم مرغ( PUFA)پیوند دوگانه 

میزان  درصد پوسته، ضخامت پوسته،با توجه به نتایج این تحقیق،  نهایی: یریگجهینتگیری شد. درصد اندازه 26/19

بیشتر  مرغتخم در مقایسه بامروارید  خم مرغت 6-و اسیدهای چرب امگا  MUFAs ،PUFAs، کلسترول و چربی زردۀ

 بود. 
 

 ی، ترکیب اسیدهای چرب، کیفیت تخمش غذایزمرغ، ارمرغ مروارید، تخم کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 نیترجیرا( Guinea fowl) مروارید غمرمرغ شاخدار یا 

 وجز کهست ا 1سگالیناکوپرندگان  ۀگون هفتاز  نام

و با نام بوده  دانومیدی ۀخانواد و2فرمیسراسته گالی

 ود )آداییشمیشناخته  Numida meleagrisعلمی 

تواند معرف که میای بود مرغ گینه نام اولیة آن .(2010

 نجها حیانو بیشتردر  باشد. منشاء و موطن اصلی آن

. دهندیم ورشپر تخم و گوشت ای تولیدبر رااین پرنده 

کشورهای اروپایی و  رورش مرغ مروارید درپصنعت 

 در کشور فرانسه بسیار پیشرفته است. تولید تخم ژهیوبه

بلژیک  و و گوشت مرغ مروارید در کشورهای ایتالیا

دومین منبع گوشت مرغ  کهیطوربهنسبتاً محبوب بوده 

 (.2013 برناکی و همکاراناست )و تخم بعد از مرغ 

 در که است حیوانی پروتئین منبع ترینارزان مرغتخم

 مرغ تخم. گیردقرار می مورد استفاده جهان سراسر

 باالی از میزان معمولی مرغتخمبا  مروارید در مقایسه

)استادلمن و  برخوردار است Eو  A ،2B ویتامین

. مرغان مروارید نسبت به بیشتر (1995همکاران 

ده و تولید های متداول در طیور صنعتی مقاوم بوبیماری

آن حتی در شرایط ضعیف مدیریت نیز کمتر تحت تأثیر 

های مروارید همچنین با توجه به اینکه مرغ گیرد.قرار می

 یخوببههای باال و پایین محیط را توانند درجه حرارتمی

تحمل کنند، بنابراین هزینه سوخت در پرورش آنها در 

ال )سائ های مدرن اندک استمقایسه با پرورش مرغ

 ارزشکم. مرغان مروارید قادر هستند تا از مواد (2009

استفاده کرده و مواد خوراکی فیبری را مورد تغذیه قرار 

 پایینی دارندای های تغذیهبه همین دلیل هزینه ،دهند

های به هزینهبا توجه لذا، . (2012موراکی و سابو )

پرورش مرغ مروارید  ،و تأمین حرارت تغذیهتر پایین

تخم تولیدی تر ارزش غذایی باالنیز ت به سایر طیور نسب

 دهندگانپرورشبه این پرنده را توان پرورش میآن، 

مرغ مروارید تخم . (2012کی و سیابو امور) توصیه نمود

                                                           
1 Galinacos 
2 Galliformes 

تری تر و شکل متفاوتکوچک مرغتخمدر مقایسه با 

ها ها گرد شده و انتهای کوچک آن. انتهای بزرگ آنددار

 مرغتخم. یکی از عوامل اصلی که بر اندازۀ تیز استنوک

بدن است )رابینسون وزن  ،گذاردو مصرف غذا تأثیر می

تر مروارید ضخیممرغ  (. پوستة تخم1982و شریدان 

 ؛دارد مرغتخمو مقاومت مکانیکی بهتری نسبت به است 

و پوستة درصد  15 مروارید مرغ تخم ةپوست کهیطوربه

. این دهدرا تشکیل می وزن کل تخماز درصد  9 مرغتخم

تخم مرغ  یشترت و استحکام بمنشان دهندۀ مقاوامر 

کوپر و گلزار ادبی )است  مرغتخمبا مروارید در مقایسه 

از تعداد مرغان  هنوز آمار دقیقی در ایران(. 2012

 این زیستگاه .آنها وجود ندارد پرورش و شیوۀمروارید 

 تراکم باشد.کشور می غرب الو شم بیشتر در غرب مرغ

 و اردبیل شرقی آذربایجانهای در استان آنها جمعیت

 هایرنگ به . این پرندگاناست از سایر مناطق بیش

سینه  ندرتبهو  آبی به مایل و خاکستری خاکستری

در استان آذربایجان شرقی د. نشومی سفید مشاهده

ارسباران، مناطق در  یدمروار مرغ پراکنش بیشترین

 هایمحدود در شهرستان صورتبهنیز مرند و و کلیبر 

 بیشترینباشد. در استان اردبیل می و میانه بناب، ملکان

گرمی،  هایدر شهرستانمروارید  مرغان پراکندگی

محدود در  صورتبهند و کسوار، تازهبیله ،آبادپارس

با توجه به  .باشدمی بیلارد و شهرنیمشک هایشهرستان

کیفیت  با مرتبطصفات  در مورد یاطالعات محدود نکه،یا

 جانیمروارید استان آذربامرغ  تخم یو خارج یداخل

و ترکیب اسیدهای چرب زردۀ  یاهیو ارزش تغذ یشرق

خصوص  نیدر ا یقاتیوجود دارد، انجام تحقتخم آنها 

تحقیق  بنابراین هدف از این. رسدبه نظر می یضرور

 ی وداخل کیفیت صفات مرتبط با ،ترکیبات شیمیایی تعیین

 مرغانو ترکیب اسیدهای چرب زردۀ تخم  تخم یخارج

ها با و مقایسه آن یشرق جانیمروارید استان آذربا

 است. مرغتخممربوط به های داده
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 هامواد و روش

سالم و  تخمعدد  50 پژوهش تعداددر این  برداری:نمونه

بناب شهرستان از ایستگاه تحقیقات مرغ مروارید  تمیز

با یک که سن هم ها از مرغان مرواریدتهیه شد. تخم

از لحاظ پروتئین و انرژی تغذیه  جیرۀ غذایی یکسان

کامالً تصادفی و در یک مرحله  طوربه ،شدندمی

ها برداری تخمبالفاصله پس از نمونه برداری شد.نمونه

کیفیت  شدند. صفات مرتبط با به آزمایشگاه منتقل

طول، عرض و شاخص  وزن تخم،از قبیل  خارجی تخم

مساحت ضخامت و درصد پوسته، و وزن شکل تخم، 

و صفات و حجم تخم در واحد سطح  پوسته وزنپوسته، 

 و زرده زناز قبیل و مرغمرتبط باکیفیت داخلی تخم

زرده، طول زرده،  ارتفاع زرده و سفیده،، درصد سفیده

، سفیده، نسبت زرده به سفیدهخص زرده، شاخص شا

زرده و سفیده  pH ،، واحد هاو، رنگ زردهسفیدهارتفاع 

برای مقایسه ارزش . گیری شداندازه انفرادی صورتبه

مرغ مروارید با ای، کیفیت داخلی و خارجی تخم تغذیه

 از فروشگاه مرغتخمعدد  50تعداد ، مرغتخممقادیر 

و در یک  برداری تصادفی سادهنهصورت نموبهمعتبر 

 صورتبهو تمام صفات مذکور  شد مرحله خریداری

 .گیری شداندازهانفرادی 

گیری برای اندازه :کیفیت خارجی و داخلی تخمتعیین 

با )دیجیتال از ترازوی  و تخم مرغ مروارید مرغتخموزن 

گیری وزن برای اندازه( استفاده شد. گرم 001/0دقت 

به پوسته ها ز تخلیة محتویات درونی تخمپس اپوسته 

 ساعت در دمای اتاق قرار داده شد تا کامالً 48مدت 

 صورت گرفتکشی وزنعمل خشک شود، سپس 

ضخامت پوسته از ناحیه  (.2000 )پانهلوکس و همکاران

میانی و دو انتهای هر تخم )انتهای باریک و پهن( و با 

متر میلی 01/0استفاده از دستگاه کولیس مدرج با دقت 

، باقری و 2005 گیری شد )سنکویلو و همکاراناندازه

طول و عرض تخم با استفاده از کولیس (. 2016همکاران 

برای گیری شد. متر اندازهمیلی 05/0مدرج و با دقت 

تعیین شاخص شکل تخم از فرمول زیر استفاده شد 

 .(2016 دومان و همکاران، 2003)مونیرا و همکاران 

 
تعیین  1با استفاده از مقیاس رنگ رش زردۀ تخمرنگ 

گیری ارتفاع سفیده با گردید. همچنین پس از اندازه

متر، میلی 001/0پایه و با دقت سهسنج ارتفاعاستفاده از 

 در آن ابطه زیر محاسبه شد کهرواحد هاو با استفاده از 

H.U  ،واحد هاوlog  10مبنای  برلگاریتم عدد ،H  ارتفاع

وزن تخم برحسب گرم  Wمتر، برحسب میلی سفیده

  .است

 
 )آلکان و همکارانبرای محاسبه مساحت پوسته تخم 

ته در واحد سطح ( و برای محاسبه وزن پوس2013

  .زیر استفاده شد روابطاز ( 2000)سانگ و همکاران 

 

 
، سفیدهشاخص محاسبه  یبرا از روابط زیرهمچنین 

(، وزن پوسته 2010 دودسوال) شاخص زرده، حجم تخم

آلکان و مساحت سطح استفاده شد )و در واحد سطح 

 (. 2013همکاران 

 

 

 

 
 

استفاده از دستگاه  بازرده  و یدهسف pH تحقیق یندر ا

pH  متر(HANNA, HI2209-01 )شد.  گیریاندازه

                                                           
1 Roche color 
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از زرده و انفرادی  صورتبهگرم نمونه  2بدین منظور 

لیتری منتقل میلی 250شر و به ب شدتخم برداشته سفیده 

پس از  .شدحجم از آب دیونیزه افزوده  9شد و سپس 

های استاندارد متر با استفاده از محلول pHکالیبراسیون 

(4 ،7 ،10 )pH چان و لی) گیری و ثبت شدها اندازهنمونه

 .(2004کول و سکر ، 1995همکاران 

برای تعیین : شیمیایی اجزای داخلی تخم ترکیبات

عدد  5از مخلوط تخم، زرده و سفیده کیبات شیمیایی تر

برای زرده و یک نمونه تصادفی  ، یک نمونة کامالًتخم

 و میزان رطوبت، پروتئین خام واخذ شد برای سفیده 

ها بر اساس روش تجزیة هر یک از نمونه خام خاکستر

  .( صورت گرفت2005) 1AOACهای طبق روشتقریبی 

های ابتدا زرده :زرده بچر یدهاسیترکیب ا یگیرازهندا

هر ده عدد زرده تخم پس از مخلوط کردن از جدا و  تخم

برای هر یک  هزردنمونه  5)تعداد  نمونه تصادفیگرم یک 

چربی سپس . ( اخذ شدمرغتخممرغ مروارید و تخم از 

های متانول ( با استفاده از حالل1957کل به روش فولچ )

 3سپس چربی با افزودن فرم استخراج گردید. وو کلر

موالر( صابونی  2لیتر هیدروکسید پتاسیم متانول )میلی

لیتر اسید سولفوریک متانولی میلی 5و بعد با افزودن 

حجمی/حجمی( به متیل استر تبدیل گردید.  درصد 12)

لیتر هپتان نرمال یک میلی متیل استر اسیدهای چرب در

یک  ،چربهای و جهت آنالیز ترکیب اسیدشد استخراج 

میکرولیتر از فاز هپتان نرمال به دستگاه کروماتوگرافی 

 برایتزریق شد. ( آمریکا) Agilent-6890 مدلگازی 

شناسایی اسیدهای چرب از مخلوط استاندارد سیگما 

مجهز به دریچه دستگاه کروماتوگرافی  .استفاده شد

های ویژه تجزیه اسید تزریق کاپیالری، ستون کاپیالری

 25/0متر و قطر داخلی  30به طول  (DB-wax)چرب 

 25/0گلیکول به ضخامت  لنیاتیپلمتر با فاز ساکن میلی

دمای اولیه  .بود (FID) ای، دتکتور یونش شعلهمیکرومتر

د به مدت یک دقیقه نگه گرادرجه سانتی 75آون در 

دقیقه  درگراد درجه سانتی 25و بعد با سرعت داشته شد 

                                                           
1 Association of Official Analytical Chemists (AOAC) 

دقیقه در  8 د افزایش یافت وگرادرجه سانتی 240تا 

گاز حامل به  عنوانبهماند. از گاز نیتروژن همان دما 

بر دقیقه  تریلیلیم 45و  1ترتیب با سرعت جریان 

درجه  250چه تزریق در یاستفاده گردید. دمای در

 گرادیسانتدرجه  280و دمای آشکارساز در  گرادیسانت

ستفاده از های دستگاه با اپردازش داده تنظیم شد.

پوالت و همکاران ) شدانجام  Chemstation افزارنرم

 .(2016، کیانی و همکاران 2013

گرم زرده درون لوله  1بدین منظور  کلسترول زرده:

ایزو  لهیوسبهآزمایشی قرار داده شد. چربی زرده 

دقیقه  3تا  2لیتر( و به مدت میلی 4پروپانول استخراج )

دقیقه  10به مدت  g907ر زده شد و سپس در دو به هم

شد.  (شاخه، ایران 16بهداد مدل یونیورسال ) وژیسانتریف

گرم  100در  گرم کلسترولمیزان کلسترول زرده )میلی

 لهیوسبهشده  صافهای ( در نمونهزردۀ تخم

و با ( UV/VIS Photonix Ar 2015)وفتومتر راسپکت

 گیری شداندازهپارس آزمون استفاده از کیت تجاری 

 .(1995چان و همکاران )لی

آوری با پس از جمع هاداده: تجزیه و تحلیل آماری

اکسل مرتب و برای تجزیه و تحلیل  افزاراستفاده از نرم

های توصیفی از قبیل بیشتر آماده گردید. محاسبة آماره

میانگین، دامنه تغییرات، حداکثر و حداقل مقدار، ضریب 

صفات مرتبط با  تغییرات و انحراف معیار هریک از

با  مرغتخممرغ مروارید و  کیفیت داخلی و خارجی تخم

 univariate( و رویه 2003)  SASافزارنرماستفاده از 

مرغ مروارید های تخم مقایسة دادهصورت گرفت و برای 

جفت نشده دو طرفه  tآزمون از  مرغتخمهای با داده

 استفاده شد. 
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 نتایج و بحث

تخم  کیفیت خارجی صفات مربوط بهتوصیفی  هایآماره

این مروارید و صفات مربوط به کیفیت داخلی تخم مرغ 

  است. شدهداده  نشان 2و  1در جداول به ترتیب  پرنده 

مروارید از  مرغ تخم، وزن 1براساس نتایج جدول 

 تخمگرم متغیر بود و میانگین وزن  202/46تا  607/34

توسط  شدهانجامطالعات گرم بود که با نتایج م 736/40

(، سینگ 2013(، الکان و همکاران )2004اکی و همکاران )

( 2007( و ناهاشون و همکاران )2008و همکاران )

و شاخص  تخممیانگین طول و عرض  مطابقت دارد.

 051/38و  369/48شکل تخم مرغ مروارید به ترتیب 

 گیری شد که با نتایج تبسی واندازه 801/78متر و یلیم

( و سانگ و 2008(، سینگ و همکاران )2012همکاران )

اهنگی هم( 2013)( و آلکان و همکاران 2000همکاران )

مرغ همبستگی مثبت با طول و عرض  داشت. وزن تخم

( که با نتایج 2003مرغ دارد )مونیرا و همکاران،  تخم

های تحقیق حاضر همخوانی داشت؛ به طوری که تخم

زرگتری داشتند. دامنه ضخامت تر طول و عرض بسنگین

متر و میانگین آن میلی 930/0تا  540/0پوستة تخم 

شد. همچنین میانگین گیری متر اندازهمیلی 718/0

متر و در میلی 710/0یز تنوکضخامت پوسته در ناحیه 

گیری شد که نشان متر اندازهیلیم 711/0ناحیه پهن 

رت گرفته دهد معدنی شدن در ناحیه پهن بیشتر صویم

مرغ و ضخامت است. برخی از محققان بین وزن تخم 

 اندکرده( گزارش 26/0مرغ همبستگی مثبتی ) پوستة تخم

و کول  2008و نووازسکی و همکاران  1995)استادلمن 

با  دهد ضخامت پوستة تخم( که نشان می2004و سکر 

یابد. حداقل و حداکثر مقادیر یمافزایش  افزایش وزن تخم

 310/19به  890/10مرغ مروارید از  صد پوستة تخمدر

درصد  604/15درصد متغیر بود و میانگین آن 

توسط نووازسکی  شدهگیری شد که با نتایج ارائه اندازه

( هماهنگی 2013الکان و همکاران ) ( و2008و همکاران )

 داشت.

 

 مرغ مروارید صفات کیفیت خارجی تخم -1جدول 
Table 1- The external quality traits of guinea fowl eggs  

Traits  N Minimum Maximum Range Coefficient of variance (%) Mean±S.D.* 

Egg weight (g) 50 34.607 46.202 11.595 7.201 40.736 2.933 
Egg length (mm) 50 38.5 53.000 14.500 4.764 48.369 2.304 

Egg breadth (mm) 50 33.520 40.020 6.500 3.028 38.051 1.152 

Egg shape index  50 72.340 98.880 26.540 4.684 78.801 3.691 

Sharp region thickness of shell (mm) 50 0.530 0.940 0.410 16.939 0.710 0.120 

blunt region thickness of shell (mm) 50 0.490 0.990 0.500 20.490 0.711 0.145 

Equatorial region thickness of shell (mm) 50 0.440 0.990 0.550 19.367 0.732 0.141 

Average egg shell thickness (mm) 50 0.540 0.930 0.390 12.674 0.718 0.091 

Shell weight (g) 50 4.420 8.920 4.500 14.898 6.367 0.948 

Shell percentage (%) 50 10.890 19.310 8.420 11.528 15.604 1.799 

Shell surface area (cm2) 50 56.880 70.650 13.770 5.408 64.248 3.474 

Unit surface shell weight (g/cm2) 50 0.068 0.126 0.057 12.067 0.098 0.011 

Egg volume (cm3) 50 29.960 48.900 18.940 9.176 42.035 3.857 

Egg surface area (cm2) 50 46.047 66.201 20.154 6.940 58.729 4.076 

 SD: standard deviation * 

 

تا  880/56از  ه تخممساحت پوستحداقل و حداکثر 

محاسبه مترمربع یسانت 248/64و میانگین آن  650/70

 وزن پوسته در واحد سطح تخم. دامنه تغییرات شد

که با  محاسبه شدمتر مربع در هر سانتیگرم  057/0

)برناکی و پژوهشگران دیگر هماهنگ بود  هایگزارش

 دودوسوال و 2004کوزنیکا و همکاران  و 2003 هلر

 و اوکی و همکاران 2008 نووازسکی و همکاران و 2010

 729/58 مرغ مروارید میانگین مساحت تخم (.2003

 حاسبه شد.ممتر مربع سانتی
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های توصیفی مربوط به صفات کیفیت آماره 2در جدول 

داخلی تخم مرغ مروارید ارائه شده است که بر اساس آن 

و  977/52میانگین درصد سفیده و زرده به ترتیب 

گیری شد. همچنین شاخص سفیده درصد اندازه 418/31

محاسبه شد. حداقل و  136/43و  600/9و زرده به ترتیب

 860/5و  370/3حداکثر ارتفاع سفیده تخم مرغ مروارید 

گیری شد. متر اندازهمیلی 186/5متر و میانگین آن میلی

دامنه تغییرات واحد هاو که نشان دهنده کیفیت داخلی 

محاسبه شد و میانگین آن  710/20باشد؛ میمرغ  تخم

داری بین بود. همبستگی بسیار مثبت و معنی 030/78

ارتفاع سفیده و شاخص سفیده توسط سزایی الکن و 

( گزارش شده است. همچنین اوزکلیک 2013همکاران )

گیری کرد که ارتفاع سفیده، شاخص ( نتیجه2002)

فیده غلیظ سفیده، وزن سفیده و درصد سفیده کیفیت س

دهند که در برآورد واحد هاو تخم را نشان می

گیرد و عامل مهمی در تشخیص مورداستفاده قرار می

سفیدۀ   pHمرغ است. حداقل و حداکثرکیفیت داخلی تخم

ییر بود و تغم 640/9تا   800/8مرغ مروارید از  تخم

سیلور  گیری شد که با گزارشاندازه 332/9میانگین آن 

مطابقت داشت. مشخص شده  (2001ران )سید و همکا

سفیده نشان دهنده کیفیت سفیده است، اما  pHاست که 

( این روش برای تعیین 1987گیری هانتون )طبق نتیجه

 کیفیت تخم وقت گیر است. 

 

 

 مرغان مروارید کیفیت داخلی تخمصفات  -2جدول 
Table 2- Internal quality traits of guinea fowl eggs  

Traits N Minimum Maximum Range Coefficient of variance (%) Mean±S.D. 

Albumen weight (g) 50 15.760 28.110 12.350 12.865 21.625 2.782 

Albumen ratio (%) 50 43.700 62.520 18.820 8.605 52.977 4.559 

Albumen height (mm) 50 3.370 5.860 2.490 10.637 5.186 .551 

Albumen length (mm) 50 62.630 101.203 38.600 9.864 80.044 7.895 

Albumen width (mm) 50 16.020 56.880 40.860 24.458 29.441 7.200 

Haugh unit  50 67.421 84.132 20.710 5.671 78.030 4.425 

Albumen index (%) 50 6.410 13.120 6.710 15.567 9.600 1.494 

albumen pH 50 8.800 9.640 0.840 1.473 9.332 0.137 

Yolk length(mm)  50 31.420 42.030 10.610 7.169 37.632 2.698 

Yolk width (mm)  50 3.270 42.690 10.420 6.976 36.842 2.570 

Yolk diameter (mm) 50 32.740 42.360 9.620 5.938 37.239 2.211 

Yolk height (mm) 50 12.850 18.210 5.360 7.815 16.021 1.252 

Yolk index (%)  50 32.510 51.830 19.320 8.918 43.136 3.847 

Yolk weight  (g) 50 9.370 16.360 6.990 12.291 12.743 1.566 

Yolk ratio (%) 50 23.640 42.440 18.800 13.837 31.418 4.347 

Yolk pH  50 6.330 6.920 0.590 2.102 6.592 0.138 

Yolk color  50 7.000 12.000 5.000 10.520 8.800 0.925 

Ratio of Yolk/albume  50 39.670 96.580 56.910 22.730 60.419 13.733 

S.D: Standard deviation  

 

های انتخاب شده به با توجه به اینکه در این تحقیق تخم

صورت تازه تولید شده مورد بررسی قرار گرفتند و در 

برداری صورت گرفت ضریب تغییرات یک مرحله نمونه

pH ( همچنین میانگین  473/1سفیده کمتر بود .)درصد

pH  درصد  102/2با ضریب تغییرات  592/6زرده

های از یکنواخت بودن نمونهگیری شد که نشان اندازه

 انتخاب شده برای آزمایش دارد.

توصیفی صفات  هایبه ترتیب آماره 4و  3 در جداول

 مرغ نشان و کیفیت داخلی تخم مربوط به کیفیت خارجی

شود که مشاهده می 3با توجه به جدول  است. شدهداده 

گرم  559/68تا  630/53مرغ از  دامنة تغییرات وزن تخم

گیری شد که با گرم اندازه 371/61میانگین آن  بود و

 و ( و مونیرا2016دومان و همکاران ) هایگزارش

با توجه به اینکه وزن  .مطابقت داشت (2003) همکاران
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مرغ در مقایسه با وزن تخم مرغ مروارید بیشتر بود تخم 

داری بین وزن تخم مشاهده بنابراین تفاوت آماری معنی

مرغ  اقل و حداکثر مقادیر طول تخم(. حدp<0001/0) شد

 292/56متر و میانگین آن یلیم 680/60تا  540/52

گیری شد و همچنین حداقل و حداکثر متر اندازهمیلی

متر متغیر یلیم 040/46تا  370/40مرغ مقدار عرض تخم

بود.

 

 با تخم مرغ مرواریدمرغ کیفیت خارجی تخمصفات مقایسه  -3جدول 

Table 3- Comparision of external quality traits of hen eggs and guinea fowl eggs  

Traits  N Minimum  Maximum  Range  Coefficient of variance (%) Mean±S.D. 
│t│ 

value 

Egg weight (g) 50 53.630 68.559 14.913 6.884 61.371 4.225 **37.28 

Egg length (mm) 50 52.540 60.680 8.140 3.308 56.292 1.862 
**91.18 

Egg breadth (mm) 50 40.370 46.040 5.670 3.012 43.241 1.302 
**10.21 

Egg shape index  50 73.730 82.460 8.730 2.791 76.852 2.145 **23.3 

Sharp region thickness (mm) 50 0.370 0.910 0.540 22.389 0.686 0.153 ns 0.86 

Blunt region thickness 50 0.410 0.900 0.490 19.623 0.628 0.123 
**3.07 

Equatorial region thickness (mm) 50 0.380 0.910 0.530 19.797 0.680 0.134 ns 1.86 
Average shell thickness (mm) 50 0.410 0.820 0.410 16.019 0.665 0.106 

**2.70 

Shell weight (g) 50 4.463 6.730 2.267 8.629 5.566 0.480 
**5.32 

Shell ratio (%) 50 7.480 10.900 3.420 6.817 9.080 0.619 
**24.25 

)2Shell surface area (cm 50 79.030 95.010 15.981 5.178 87.391 4.525 
**28.68 

)2Unit surface shell weight (g/cm 50 0.053 0.076 0.022 6.676 0.063 0.004 
**19.64 

)3Egg volume (cm 50 52.050 73.330 21.280 8.350 63.065 5.266 
**22.78 

)2Egg surface area (cm 50 67.183 85.252 18.048 5.625 76.190 4.286 
**22.65 

* and ** indicates that chemical composition of hen eggs and guinea fowl eggs differ significantly p<0.05 and p<0.01, respectively.  
 

بود که تفاوت  852/76مرغ میانگین شاخص شکل تخم

کل تخم مرغ مروارید داری با شاخص شآماری معنی

(. با توجه به اینکه تفاوت آماری p<0001/0داشت )

داری در طول و عرض تخم مرغ با تخم مرغان معنی

مروارید مشاهده شد بنابراین شاخص شکل تخم مرغ 

مرغ تفاوت داشت که این نتایج با  مروارید با تخم

مطابقت داشت. نتایج  (2003) همکاران و های مونیرایافته

( مشخص ساخت بین 2016یق دومان و همکاران )تحق

مرغ همبستگی مثبتی مرغ و شاخص شکل تخم وزن تخم

شاخص  مرغوجود دارد به طوری که با افزایش وزن تخم

یابد. میانگین ضخامت مرغ نیز افزایش می شکل تخم

متر اندازه گیری شد و میلی 665/0مرغ  پوسته تخم

شد که در مقایسه با محاسبه  080/9درصد پوسته تخم 

باشد. با توجه به اینکه مرغ مروارید کمتر می تخم

 718/0ضخامت پوسته تخم در تخم مرغ مروارید )

متر( میلی 665/0تر از تخم مرغ )متر( ضخیممیلی

گیری شد، بنابراین تخم مرغ مروارید استحکام و اندازه

مقاومت بیشتری در برابر شکنندگی در مقایسه با تخم 

( و آلکان و همکاران 2010دارد که با نتایج آدایی ) غمر

 030/79مرغ ( هماهنگی دارد. مساحت پوسته تخم2013)

گرم  053/0مترمربع و وزن پوسته در واحد سطح سانتی

متر مربع محاسبه گردید که در مقایسه با بر سانتی

مقادیر تخم مرغ مروارید مساحت پوسته بیشتر بود 

مربع(، ولی وزن پوسته در واحد  مترسانتی 880/56)

مرغ بود )به ترتیب سطح تخم مرغ مروارید بیشتر از تخم 

(. با 1مترمربع، جدول گرم در هر سانتی 063/0و  098/0

مرغ خوراکی در مقایسه توجه به اینکه طول و عرض تخم

با تخم مرغ مروارید بیشتر بود، بنابراین مساحت پوسته 

رغ مروارید بود. همچنین مرغ بیشتر از تخم م تخم

توان علت باال بودن وزن پوسته در واحد سطح را که می

 مقادیر آن در تخم مرغ مروارید بیشتر از تخم

مرغمحاسبه شد، به بیشتر بودن میانگین ضخامت پوسته 

 مرغ مروارید نسبت داد. حداقل و حداکثر حجم تخم تخم

ت تخم متر مکعب و مساحسانتی 330/73و  050/52مرغ 
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متر مربع محاسبه شد که سانتی 252/85و  183/67مرغ 

در مقایسه با مقادیر تخم مرغ مروارید به علت بیشتر 

مرغ در مقایسه با تخم مرغ  بودن طول و عرض تخم

 مروارید باالتر بود.

 

 مرغ با تخم مرغ مروارید تخم داخلیکیفیت مقایسه صفات  -4جدول 

Table 4- Comparision of internal quality traits of hen eggs and guinea fowl eggs  

Traits  N Minimum  Maximum  Range  Coefficient of variance (%) Mean±S.D. │t│ value 

Albumen weight (g) 50 28.410 42.700 14.290 8.946 36.594 3.274 24.64** 

Albumen ratio (%) 50 52.460 64.710 12.250 4.355 59.585 2.595 8.91** 

Albumen height (mm) 50 4.450 8.150 3.700 15.893 5.931 0.942 4.82** 

Albumen length (mm) 50 77.650 106.050 28.400 6.846 92.618 6.34 8.78** 

Albumen width (mm) 50 22.930 56.410 33.480 19.979 38.140 7.620 5.87** 

Haugh unit  50 60.912 90.309 29.396 9.394 75.075 7.053 2.51* 

Albumen index (%) 50 6.160 15.340 9.180 22.474 9.212 2.070 1.07 ns 

albumen pH 50 9.160 9.850 0.690 1.492 9.415 0.140 3.01** 

Yolk length(mm)  50 4.070 48.010 43.940 19.111 41.620 7.954 3.36** 

Yolk width (mm)  50 35.950 46.700 10.750 5.784 42.853 2.421 10.04** 

Yolk diameter (mm) 50 22.470 46.200 23.730 10.401 41.738 4.341 6.53** 

Yolk height (mm) 50 14.450 18.910 4.460 6.146 17.001 1.04 4.25** 

Yolk index (%)  50 34.000 80.960 46.960 19.195 41.472 7.960 1.33ns 

Yolk weight (g) 50 15.850 23.460 7.790 8.977 19.209 1.724 19.62** 

Yolk ratio (%) 50 27.140 37.110 9.970 7.413 31.334 2.322 0.12ns 

Yolk pH  50 6.260 6.670 0.410 1.654 6.431 0.106 6.54** 

Yolk colour  50 3.000 6.000 3.000 12.346 4.700 0.580 26.53** 

Yolk/albume ratio (%) 50 42.300 70.320 28.020 11.880 52.854 6.279 3.54** 

* and ** indicates that chemical composition of hen eggs and guinea fowl eggs differ significantly p<0.05 and p<0.01, respectively.  

 

 585/59مرغ  تخم سفیدهمیانگین درصد ، 4طبق جدول 

تخم  سفیدهگیری شد که نسبت به درصد درصد اندازه

درصد( بیشتر بود و تفاوت  977/52)مرغ مروارید 

مرغ  تخم سفیدهارتفاع داری مشاهده شد. آماری معنی

تخم مرغ مروارید بیشتر بود  سفیدهدر مقایسه با ارتفاع 

داری بین آنها مشاهده شد )به یو اختالف آماری معن

رسد با متر(. به نظر میمیلی 186/5و  931/5ترتیب 

مرغ در مقایسه  تخم سفیدهتوجه به اینکه وزن و درصد 

 نیز در تخم سفیدهبا تخم مرغ مروارید بیشتر بود ارتفاع 

مرغ بیشتر از تخم مرغ مروارید بوده است. همچنین 

مرغ در مقایسه با  تخمعرض، قطر و ارتفاع زرده  طول،

تخم مرغ مروارید بیشتر بود و اختالف آماری 

(. بین p<0001/0داری بین آنها مشاهده شد )معنی

مرغ و تخم مرغ  و شاخص زرده در تخم سفیدهشاخص 

شاهده نشد داری موت آماری معنیمروارید تفا

(05/0<p) و زرده  سفیدهمرغ  دهد تخمکه نشان می

های موجود غ مروارید دارد و تفاوتمشابهی با تخم مر

و زرده مربوط به  سفیدهدر طول و عرض و ارتفاع 

مرغ و تخم مرغ مروارید است. رنگ  اندازه و ابعاد تخم

مرغ در مقایسه با رنگ زرده تخم مرغ  زرده تخم

در  700/4مروارید بر اساس مقیاس رنگ رش کمتر بود )

به مقدار و نوع  عمدتاً وابسته(. رنگ زرده 800/8برابر 

و  شیواپراساید) کارتنوئیدهای موجود در خوراک است

های محلول در چربی (. کارتنوئیدها رنگدانه1978جاب 

ها و زرد، قرمز و نارنجی هستند که به دو گروه کاروتن

هایی از قبیل گردند. گزانتوفیلها تقسیم میگزانتوفیل

روتن کمترین و بتاکاگزانتین بیشترین تأثیر لوتئین و زی

. با توجه به اینکه دارند اثر را بر روی رنگ زرده تخم
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مروارید به صورت نیمه متراکم بود و  پرورش مرغان

پرندگان دسترسی آزاد به محیط اطراف داشتند در 

گذار صنعتی که عمدتاً در قفس مقایسه با مرغان تخم

شوند و به محیط دسترسی ندارند، پرورش داده می

ها و ابقاء آن در هایی از قبیل گزانتوفیلدانهدریافت رنگ

سفیدۀ   pHدامنةزرده تخم مرغان مروارید بیشتر بود. 

ییر بود و میانگین آن تغم 850/9تا  160/9از مرغ تخم

 (2001)سیلور سید و همکاران  بود که با گزارش 415/9

گیری با اندازهتوان میرا  سفیدهمطابقت داشت. کیفیت 

pH ( این 1987هانتون ) گزارشاما طبق ، بی کردآن ارزیا

 pHمرغ تازه،  تواند وقت گیر باشد. در تخمروش می

و با  است. در طول ذخیره سازی 5/8و  6/7بین  سفیده

 7/9تا  سفیده pH، افزایش درجه حرارت محل نگهداری

( 1995لیچان و همکاران ) .(1977 یابد )هیتافزایش می

روز ذخیره سازی و صرف  21پس از گزارش کردند که 

درجه سانتی گراد،  35تا  3نظر از دمای نگهداری بین 

pH های رسد نمونه. به نظر میشد 4/9برابر با  سفیده

مرغ خریداری شده مدت زمان بیشتری نگهداری تخم

زرده تخم نیز مشاهده شد.  pHشده بود. این روند در 

ت. با اس 0/6زرده نزدیک به  pHهای تازه مرغدر تخم

به تدریج زرده  pHاین حال، در طول ذخیره سازی، 

زرده  pH دامنه رسد.می 9/6 به 4/6از  و یابدافزایش می

متغیر بود، که با  67/6تا  26/6 بین حاضر تحقیقدر تخم 

 ( مطابقت داشت. 1995)های لیچان و همکاران داده

مرغ  شیمیایی تخممربوط به ترکیبات صفات  مقایسه

 نشان داده شده است. 5در جدول مرغ  و تخممروارید 

تخم مرغ مروارید و  سفیدهماده خشک میانگین درصد 

درصد بود که  730/12و  526/13به ترتیب مرغ  تخم

نها مشاهده نشد و آداری بین ماری معنیآتفاوت 

 همچنین میانگین درصد ماده خشک زرده تخم مرغ

درصد  770/45و  662/46مرغ به ترتیب  مروارید و تخم

داری نداشتند گیری شد که تفاوت آماری معنیاندازه

(05/0<p .)درصد خاکستر پوستة تخم  حداقل و حداکثر

 دردرصد و  550/93و  310/80 به ترتیب مرغ مروارید

درصد بود که  140/84و  540/68 مرغ خوراکی تخم

داری بین آنها مشاهده شد. رومانوف تفاوت آماری معنی

دارای  هایی که( گزارش کردند که تخم1949) و رومانوف

در برابر شکنندگی  تر هستند وتر و ضخیمستة متراکمپو

مقدار مواد معدنی پوستة تخم  ،استحکام بیشتری دارند

های نرم، بیشتر است. با توجه به آنها در مقایسه با تخم

اینکه درصد و ضخامت پوسته در تخم مرغ مروارید 

( این نتیجه منطقی به 3بود )جدول مرغ  بیشتر از تخم

میانگین درصد چربی زرده تخم مرغ رسد. نظر می

درصد  406/30و  456/31مرغ  مروارید و تخم

بین آنها مشاهده  داریگیری شد و تفاوت معنیاندازه

خم مرغ مروارید ت(. میانگین پروتئین زرده p>05/0نشد )

 064/33مرغ  درصد اندازه گیری شد و در تخم 652/33

داری بین آنها مشاهده درصد بود و تفاوت آماری معنی

تخم مرغ  سفیدهنشد. حداقل و حداکثر مقدار پروتئین 

درصد بر اساس ماده خشک  360/82و  520/80مروارید 

گیری شد و در درصد اندازه 696/81بود و میانگین آن 

 سفیدهمرغ معمولی حداقل و حداکثر درصد پروتئین  تخم

درصد  384/84درصد و میانگین آن  260/85و  030/83

ر یرسد علت تفاوت در مقادنظر میه گیری شد. باندازه

به نوع جیرۀ غذایی و شرایط پرورش  سفیدهپروتئین 

بستگی داشته باشد. حداقل و حداکثر کلسترول زرده 

گرم در میلی 1821و  1550مروارید به ترتیب  مرغ تخم

 1605و میانگین آن  ری شدگیگرم زرده اندازه 100هر 

های با داده ؛ کهگرم زرده بود 100گرم در هر میلی

. میانگین خوانی داشت( هم1968) آندریوس و همکاران

گرم  100گرم در هر میلی 1391مرغ کلسترول زردۀ تخم

مرغ در بخش عمده لیپیدهای تخم. گیری شدزرده اندازه

ها، یابند و شامل لیپوپروتئینزرده تجمع می

ها و کلسترول گلیسرولآسیل ها، تری فسفولیپوپروتئین

گرم  7/8عمدتاً دارای تخم مرغ است. بخش لیپیدی زرده 

گرم اسیدهای چرب غیر  2/13اسیدهای چرب اشباع، 

گرم اسیدهای چرب  4/3اشباع با یک پیوند دوگانه، 

گرم به ازای میلی 120/1غیراشباع با چند پیوند دوگانه و 
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 و همکاران گرم زرده کلسترول هستند )هوالند 100هر 

در اکثر ( که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. 1997

حیوانات کلسترول به وسیلة کاتابولیسم و دفع در مدفوع 

گردند، ولی به صورت اسیدهای چرب صفراوی حذف می

گذار مقادیر قابل توجهی از کلسترول در در پرندگان تخم

کنند یابد. برخی از محققین بیان میزرده تخم تجمع می

نشاء که کلسترول زرده تخم از کلسترول پالسما م

(، ولی برخی از 1968 گیرد )اندریوس و همکارانمی

محققین نشان دادند که غلظت کلسترول پالسما رابطه 

ده تخم ندارند )شیواپراساد نزدیکی با غلظت کلسترول زر

وجه به تفاوت جیرۀ غذایی بنابراین با ت (.1978 و جاپ

مرغ مروارید با مرغ وجود اختالف در مقادیر کلسترل 

 رسد. زردۀ تخم منطقی به نظر می

 

 مرغ  و تخم مروارید مرغ شیمیایی تخم ترکیب مقایسه -5جدول 
Table 5- Comparision of chemical composition of hen eggs and guinea fowl eggs  

Traits Birds N Minimum  Maximum  Range  Coefficient of variance (%) Mean±S.D. 
│t│ 

value 

Albumen Dry matter 

guinea 

fowl 
5 12.170 17.270 5.100 15.973 13.526 2.160 

0.76ns 

hen 5 11.800 14.01 2.210 6.854 12.730 0.872 

Yolk Dray matter 

guinea 
fowl 

5 46.030 47.780 1.750 1.422 46.662 0.663 
1.50 

hen 5 44.030 46.890 2.860 2.508 45.770 1.147 

Albumen moisture 

guinea 
fowl 

5 82.730 87.830 5.100 2.498 86.474 2.160 
0.76 

hen 5 85.990 88.200 2.210 0.999 87.270 0.872 

Yolk  moisture 

guinea 

fowl 
5 52.220 53.970 1.750 1.244 53.338 0.663 

1.50 
hen 5 53.110 55.970 2.860 2.116 54.230 1.147 

Shell ash 

guinea 

fowl 
5 80.310 93.550 13.240 6.084 89.924 5.471 

3.21** 

hen 5 68.540 84.140 15.600 8.527 77.584 16.616 

Yolk fat 

guinea 
fowl 

5 31.135 32.07 0.935 0.617 31.456 0.388 
2.04 

hen 5 28.485 31.08 2.595 4.284 30.406 1.085 

Yolk protein 

guinea 

fowl 
5 32.960 34.220 1.260 1.437 33.652 0.487 

1.96 
hen 5 23.380 33.660 1.280 1.407 33.064 0.465 

Albumen protein 

guinea 

fowl 
5 80.520 82.360 1.840 0.922 81.696 0.753 

5.32** 

hen 5 83.030 85.260 2.230 0.997 84.384 0.841 

Cholesterol (mg/100g of yolk) 

guinea 

fowl 
5 1550 1821 0.246 0.123 1605 199.0 

14.13** 
hen 5 1212 1406 0.142 0.061 1391 0.848 

* and ** indicates that chemical composition of hen eggs and guinea fowl eggs differ significantly p<0.05 and p<0.01, respectively.  
  

ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ  6 جدول در

مرغ  و مقایسه آنها با همدیگر نشان داده  مروارید و تخم

( مقادیر SFAشده است. در بین اسیدهای چرب اشباع )

شیدیک زردۀ تخم ااسید چرب مریستیک، استئاریک و آر

داری باهم مرغ  تفاوت آماری معنی مرغ مروارید و تخم

استئاریک زردۀ تخم اسید یانگین (. مp<05/0داشتند )

درصد در زردۀ  610/9درصد و  036/8مرغ مروارید 

مرغ بود. بیشترین مقدار اسید چرب اشباع زردۀ  تخم

پالمیتیک اسید مرغ مربوط به  تخم مرغ مروارید و تخم

از آنجایی که درصد(.  176/29و  274/28بود )به ترتیب 

یدهای چرب غیر اسیدهای چرب غیر اشباع و به ویژه اس

اشباع با چند پیوند دوگانه مستعد تخریب اکسیداتیو 

هستند، بنابراین حیوانات و پرندگان تمایل دارند چربی را 

عمدتاً به صورت اسید چرب اشباع اسید پالمیتیک ذخیره 

( SFAسازند. میانگین مجموع اسیدهای چرب اشباع )

م درصد( بیشتر از تخ 638/40مرغ خوراکی )زردۀ تخم
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درصد( بود. در اسیدهای چرب  144/38مرغ مروارید )

( بین اسید MUFAغیر اشباع با یک پیوند دوگانه )

مریستولیک و اسید اولئیک زردۀ تخم مرغ مروارید و 

داری مشاهده شد و مرغ تفاوت آماری معنی تخم

زردۀ تخم مرغ  MUFAبیشترین مقدار اسید چرب 

اولئیکبود )به ترتیب  مرغ مربوط به اسید مروارید و تخم

 درصد(.  724/27و  686/34

 

 مرغ تخمتخم مرغ مروارید و اسیدهای چرب زرده  ترکیبمقایسه  -6جدول 
Table 6- Comparision of yolk fatty acid profile of hen eggs and guinea fowl eggs  

Fatty acid Species Minimum Maximum Range 
Coefficient of 

Variance (%) 
Mean±S.D. │t│ value 

Myristic acid (C14:0) 
guinea fowl 0.440 0.570 0.130 9.979 0.508 0.050 

10.42** 

hen 0.800 0.920 0.120 6.457 0.858 0.055 

Palmitic acid (C16:0) 
guinea fowl 27.410 29.150 1.740 2.289 28.274 0.647 

0.62ns 
hen 23.790 31.840 8.050 10.859 29.176 3.168 

Stearic acid (C18:0) 
guinea fowl 7.380 8.520 1.140 5.914 8.036 0.475 

3.04* 

hen 8.090 10.810 2.720 10.983 9.610 1.055 

Arachidic acid (C20:0) 
guinea fowl 0.800 0.940 0.140 6.702 0.870 0.058 

5.62** 

hen 0.500 0.700 0.200 15.684 0.594 0.093 

Behenic acid (C22:0) 
guinea fowl 0.270 0.340 0.070 8.829 0.306 0.027 

1.77 ns 
hen 0.240 0.310 0.070 11.317 0.268 0.030 

Lignoceric acid (C24:0) 
guinea fowl 0.130 0.170 0.040 10.540 0.150 0.015 

2.09 ns 
hen 0.110 0.150 0.040 12.448 0.132 0.016 

∑SFAs 
guinea fowl 37.120 39.050 1.930 2.381 38.144 0.908 

1.33 ns 
hen 33.550 43.460 9.910 10.060 40.638 4.088 

Myristoleic acid (C14:1,n-5) 
guinea fowl 0.060 0.090 0.030 15.002 0.076 0.011 

3.79** 

hen 0.100 0.140 0.040 15.971 0.112 0.017 

Palmitoleic acid (C16:1,n-7) 
guinea fowl 3.840 4.060 0.220 2.388 3.950 0.094 

1.95 ns 
hen 3.970 5.370 1.400 12.594 4.444 0.559 

Oleic acid (C18:1,n-9) 
guinea fowl 31.580 36.520 4.940 5.540 34.686 1.921 

2.61* 

hen 21.650 35.700 14.050 20.347 27.724 5.641 

∑MUFAs 
guinea fowl 35.480 40.540 5.060 5.094 38.712 1.972 

2.46* 

hen 25.720 40.010 14.290 17.067 32.280 5.509 

Linoleic acid (C18:2,n-6) 
guinea fowl 9.580 20.410 0.830 1.588 20.130 0.319 

2.63* 

hen 14.600 21.180 6.580 14.328 17.206 2.465 

α-linolenic acid (C18:3,n-3) 
guinea fowl 0.160 0.210 0.050 12.529 0.182 0.22 

2.75* 

hen 0.200 0.500 0.300 36.608 0.336 0.123 

Dihomo-gamma-linolenic acid (C20:3,n-6) 
guinea fowl 0.140 0.260 0.120 23.156 2.208 0.048 

1.09 ns 
hen 0.210 0.290 0.080 13.264 0.236 0.031 

Arachidonic acid(C20:4,n-6) guinea fowl 1.230 1.530 0.300 8.101 1.410 0.114 
1.62  ns 

hen 1.020 1.450 0.430 14.861 1.252 0.186 

Eicosapentaenoic acid(C20:5,n-3) 
guinea fowl 0.006 0.009 0.003 17.496 0.007 0.001 

2.16  ns 
hen 0.008 0.200 0.192 94.979 0.083 0.079 

Docosapentaenoic acid (C22:5,n-3) 
guinea fowl 0.040 0.060 0.020 14.142 0.050 0.007 

6** 

hen 0.020 0.030 0.010 21.066 0.026 0.005 

Docosahexaenoic acid (C22:6,n-3) 
guinea fowl 0.015 0.170 0.155 54.446 0.103 0.056 

0.65 ns 
hen 0.070 0.160 0.090 27.431 0.122 0.033 

∑PUFAs 
guinea fowl 21.657 22.291 0.634 1.158 22.090 .0.255 

2.46* 

hen 16.568 23.420 0.852 13.308 19.261 2.563 

Sum of n-3 
guinea fowl 0.271 0.449 0.178 19.282 0.342 0.065 

4.30** 

hen 0.450 0.680 0.230 17.071 0.567 0.096 

Sum of n-6 
guinea fowl 21.310 22.020 0.710 1.207 21.748 0.262 

2.64* 

hen 15.920 22.860 6.940 13.768 18.694 2.573 

Rtaio of  n-6 and n-3 
guinea fowl 48.596 81.254 32.657 18.144 65.374 11.861 

5.07** 

hen 24.567 40.821 16.253 21.714 33.767 7.332 

Ratio of  SFAs and MUFAs 
guinea fowl 0.915 1.088 0.172 6.920 0.988 0.068 

3.36* 

hen 1.021 1.523 0.501 14.134 1.278 0.180 

Ratio of  PUFAs and SFAs 
guinea fowl 0.560 0.598 0.037 2.86 0.579 0.016 

1.09 ns 
hen 0.413 0.555 0.142 11.35 0.475 0.05 

* and ** indicates that chemical composition of hen eggs and guinea fowl eggs differ significantly p<0.05 and p<0.01, respectively.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Myristic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Palmitic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Stearic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachidic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Behenic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Lignoceric_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Myristoleic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Palmitoleic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Oleic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Linoleic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-linolenic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Dihomo-gamma-linolenic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachidonic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Eicosapentaenoic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Docosapentaenoic_acid
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 زردۀ تخم مرغ مروارید و تخم MUFAsمیانگین مجموع 

گیری درصد اندازه 280/32و  712/38مرغ  به ترتیب 

در بین اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند  شد.

 ( در زردۀ تخم مرغ مروارید و زردۀ تخمPUFAدوگانه )

( بیشترین مقدار را C18:2,n-6لینولئیک )اسید  ،مرغ

درصد  206/17و  130/20داشت که به ترتیب 

گیری شد. حداقل و حداکثر مجموع اسید چرب اندازه

PUFA و  657/21ترتیب  در زردۀ تخم مرغ مروارید به

 420/23و  568/16مرغ  درصد و در زردۀ تخم 291/22

مرغ به  درصد بود و میانگین آن در مرغ مروارید و تخم

گیری شد که با درصد اندازه 261/19و  090/22ترتیب 

اسید خوانی داشت. ( هم2013گزارش پوالت و همکاران )

و  SFAsلینولنیک سریعتر از آلفا اسید لینولئیک و 

MUFAs کنند و نقش آنها اکسید شده و تولید انرژی می

به عنوان اجزای ضروری فسفولیپیدهای مورد نیاز برای 

بنابراین به نظر . است حفظ یکپارچگی غشای سلولی

حفظ قدرت رسد تخم مرغ مروارید از لحاظ می

مرغ  یکپارچگی غشای پالسمایی در مقایسه با تخم

 د. سبتر باشمنا

ل از بررسی صفات مرتبط اساس نتایج حاص بنابراین بر

با کیفیت خارجی، داخلی، ترکیب شیمیایی و ترکیب 

اسیدهای چرب زرده تخم مرغ مروارید و مقایسه آنها با 

توان بیان داشت که تخم مرغ مرغ می مقادیر تخم

مروارید ارزش غذایی مناسبی داشته و ترکیب اسیدهای 

غیر اشباع با چند چرب زرده و به ویژه اسیدهای چرب 

مرغ  ید بیشتر از تخمپیوند دوگانه در تخم مرغ مروار

  .است
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Introduction: The term “guinea fowl” is the common name of the seven species of gallinaceous 

birds of the family Numididae, which is originated from Africa and their meat and eggs are very 

popular. Eggs, one of the versatile foods, inexpensive and high nutritious, supply well balanced 

nutrients that affect human health. An egg is a rich source of protein and then have high biological 

value. Eggs contain essential proteins, fats, vitamins except vitamin C, minerals mainly including 

calcium, phosphorous, iron, magnesium, zinc, selenium, potassium and sodium, and bioactive 

compounds, and their compositions could be affected by type of bird, heredity, strain, age, hen diet, 

and environmental conditions such as season and rearing condition. An average weight of egg in 

commercial strains is usually 55 g and this trait mainly influenced by diet mainly the concentration 

of methionine and lysine and energy content. Distribution of proteins in egg component is equal 

between egg yolk and egg white. Other hands, the egg yolk is the major part of lipid, mineral and 

vitamins. The high consumer preferences of guinea fowl and its products demonstrate that guinea 

fowl is valuable and have high marketing potential. Compared to native hens and chickens, the 

guinea fowl’s benefits are: low production and rearing cost, high meat quality, greater capacity to 

scavenge for insects and grains, better ability to protect itself against predators and low incidence of 

common poultry diseases than chickens including parasites Newcastle Disease and Fowl Pox. In 

order to improving household protein supply and income and Because of the great potential for 

increasing guinea fowl production for smallholder farmers need to evaluate their products and 

specifically egg. This study was conducted to determine internal and external egg quality traits, 

chemical composition and fatty acid profile of yolk of East Azarbaijan province guinea fowl and 

compare their values with table hen eggs values. 

Material and methods: A total of 50 clean eggs were obtained from Bonab guinea fowl research 

station by simple random sampling method. The guinea fowl breeders were at the same age and fed 

with similar diets. In order to compare of these values with table eggs values, 50 clean table eggs 

were purchased from a market. After sampling, the eggs were immediately transferred to the lab 

and internal and external egg quality traits were individually measured. Descriptive statistics of 

traits were determined using SAS software by univariate procedure and unpaired t-test was used to 

compare the data of guinea fowl eggs with table eggs data.  

Results and discussion: The results of this study showed that the mean external egg quality traits 

of guinea fowl eggs such as egg weight, shell ratio and thickness, egg shape index and egg volume 

were 40.736 g, 15.604% , 0.718 mm, 78.801 and 42.035 cm3, respectively. The mean of internal 
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egg quality traits of guinea fowl eggs such as yolk and albumin percentage, haugh unit, yolk color, 

pH of yolk and albumin were 31.418%, 52.977%, 78.030, 8.80, 6.592 and 9.332, respectively. Also, 

the average external egg quality traits of table eggs such as egg weight, shell percentage and 

thickness, egg shape index and egg volume were 61.371 g, 9.080 %, 0.665 mm, 76.852 and 63.065 

cm3. The mean of internal egg quality traits of table eggs such as yolk and albumen percentage, 

haugh unit, yolk color, pH of yolk and albumen were 31.334%, 59.585%, 75.075, 4.70, 6.431 and 

9.415, respectively. The average of shell thickness of guinea fowl eggs were higher than hen eggs 

that indicate the shell strength of guinea fowl eggs is higher than table eggs. For determinating of 

chemical composition of guinea fowl and table eggs, 5 mixed samples (from each 10 eggs) were 

prepared. The amounts of albumin and yolk dry matter, albumin and yolk crude protein, yolk ether 

extract, and ash contents of shells were 13.526 and 46.662, 81.696 and 33.652, 31.456, and 

89.924%, respectively and these values in table eggs were 12.730 and 45.770, 84.384 and 33.064, 

30.406 and 77.564, respectively. The ash content of egg shells in guinea fowl was higher than that 

of table eggs. This is consistent with shell ratio and shell weight. Cholesterol content of the guinea 

fowl and table eggs were 1605 and 1391 mg/100 g of yolk, respectively. To determine the fatty acid 

profile of egg yolk of guinea fowl and table eggs, 5 mixed samples were selected and the fatty acids 

contents were measured by the gas chromatography method. In guinea fowl, the highest fatty acids 

content of egg yolks were palmitic acid, oleic acid and linoleic acid, with the amounts of 28.274%, 

34.686% and 20.130% of total fatty acids of egg yolk, respectively. The highest and the lowest fatty 

acid content of table egg yolks were palmitic acid and docosapantaenoic acid with values of 29.176 

and 0.026, respectively. The sum of saturated fatty acids (SFAs), monounsaturated fatty (MUFAs) 

acid and polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in the egg yolk of guinea fowl were 38.144, 38.712 

and 22.090 % and for table eggs were 40.638, 32.280 and 19.361 %, respectively. The sum of 

PUFAs of guinea fowl eggs significantly higher than table eggs (p<0.05). Sum of n-3 PUFAs in 

table eggs was higher than guinea fowl eggs (0.567 vs 0.342) and unlike n-6 fatty acids, the guinea 

fowl eggs had higher value in comparison of table eggs (21.746 vs 18.694). PUFAs and specially, 

n-6 PUFAs have a hypo-cholesterolemic effect than n-3 PUFAs and therefore guinea fowl eggs can 

decrease cholesterol content of serum.  

Conclusion: According to the results, the level of cholesterol, n-6 fatty acids and n-6 to n-3 fatty 

acids ratio of guinea fowl eggs were higher than those of table eggs. Also, the sum of PUFAs and 

the sum of SFA to sum of MUFA ratio in yolk samples of guinea fowl eggs in comparison with 

table eggs were higher.  
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