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چکیده:
آزمایشي جهت بررسي اثرات استفاده از سطوح افزایشي مکملهای مواد معدني و ویتامیني بر عملکرد ،کیفیت تخممرغ،
فراسنجههای بیوشیمیایي و سطح سلولهای ایمني خون مرغهای تخمگذار در مرحلهی آخر تخمگذاری با جیرههای بر پایهی
ذرت -سویا انجام گرفت .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفي با تعداد  240قطعه مرغ تخمگذار سویه های -الین ) (W36از
سن  65تا  76هفتگي در  5تیمار و  4تکرار و  12پرنده در هر تکرار شامل سطوح صفر( 0/25 ،سطح پیشنهادی مکملها توسط
کارخانه سازنده) 0/45 ،0/35 ،و  0/55درصد از مکملهای معدني و ویتامیني و به مدت  12هفته انجام گردید .استفاده از سطوح
مختلف مکملها اثرات معنيداری بر عملکرد ،صفات کیفي تخممرغ مرغهای تخمگذار داشت ( .)P>0/05بیشترین مقادیر
مربوط به وزن و تولید تودهای تخممرغ ،خوراك مصرفي ،باالترین درصد تولید ،بهترین ضریب تبدیل غذایي ،کمترین هزینه
خوراك به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی و باالترین واحد هاو با استفاده از  0/45درصد از مکملهای مواد معدني و ویتامیني
در جیرهها مشاهده شد .بیشترین مقادیر مربوط به خوراك مصرفي ،وزن مخصوص تخممرغ و درصد سفیده با استفاده از 0/55
درصد از مکملها به دست آمد .استفاده از سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و ویتامیني اثرات معنيداری بر فراسنجههای
بیوشیمیایي و سطح سلولهای ایمني خون مرغها نداشت ( .)P >0/05به طور کلي در مرغهای تخمگذار در مرحله آخر
تخمگذاری با جیرههای بر پایه ذرت ،استفاده از سطوح  0/45درصدی از مکملهای مواد معدني و ویتامیني موجب بهبود
عملکرد و کاهش هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی ميگردد.
كلمات كلیدی :صفات کیفي تخممرغ ،عملکرد ،مرغهای تخمگذار ،مکملهای معدني و ویتامیني ،مرحله آخر تخمگذاری.
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مقدمه

را موجب ميگردند( .)8استفاده زیاد از ميواد معيدني و

بهبود ظرفیت تولیدی مرغها در اثر اصالح ژنتیکيي

ویتامین ها عالوه بر ميوارد یياد شيده ،از طریيق ایجياد

مداوم ،استفاده از خوراكهای آماده در تغذیيه ميرغهيا،

تداخلهای مختليف بيین ميواد معيدني و ویتيامیني در

استفادهی بيرویه از داروها و افزودنييهيای شيیمیایي،

برخي موارد اثرات سوئي بر عملکرد و کیفیت تخممرغ

بروز بیشيتر تينشهيای ميیطيي مختليف و نگهيداری

بوجود ميآورد( .)10مکميلسيازی جیيرههيای غيذایي

مييرغهييای تخييمگييذار در قفي  ،ضييرورت اسييتفاده از

جوجههای گوشتي با عناصر معدني م  ،آهن ،منگنز و

مکملهای مواد معدني و ویتامیني را در جیرهی مرغهيا

روی باعث بهبود روند افيزایش وزن و ضيریب تبيدیل

اجتنيا ناپيذیر سياخته اسييت( .)6بيا توجيه بيه طیييف

غذایي گردیده است( .)2کمبود ویتامین  Aدر جیرههای

گستردهای از مواد معدني و ویتامیني ميورد اسيتفاده در

غذایي مرغهای مادر عيالوه بير اینکيه موجيب کياهش

این مکملها و نقش آنها در سالمتي و عملکرد مرغهيا،

تولید تخيمميرغ مييگيردد ،بياروری و جوجيهدرآوری

در چند سال اخیر تيقیقيات زیيادی در ميورد مقيادیر

تخممرغ را نیز به میزان قابل توجهي کاهش ميدهد(.)4

واقعي احتیاج به مواد معدني و ویتيامین هيا در شيرایط

کمبود ریبوفالوین در کوتاه مدت بير تولیيد تخيمميرغ

مختلف ميیطي و مراحل تولید صورت گرفته که نتایج

اثييری نييدارد ،ولييي در طييوالني مييدت ،آن را کيياهش

جالبي را به همراه داشيته اسيت( .)14نتيایج حاصيل از

ميدهد(.)20

پييهوهشهييا توسييط متسسييات مختلفييي در خصييوص

از طرف دیگر بر اساس گزارشاتي حيذف مکميلهيای

نیازهای مواد معدني و ویتيامیني در اختیيار واحيدهای

معدني و ویتيامیني از جیيرههيای غيذایي جوجيههيای

پهوهشي و تولیدی قرار ميگیرد که انجمين تيقیقيات

گوشتي در مراحل رشد و پایاني پرورش ،بدون داشيتن

ملي( )NRCو نیز شرکتهای تولید کننيده سيویههيای

اثرات سوء بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایي آنهيا

خاص تجياری از جمليهی آنهيا هسيتند ( .)8انجمين

امکانپيذیر اسيت( .)13در صيورتي کيه در ميرغ هيای

تيقیقات ملي حداقل نیازهيا را بيدون در نرير گيرفتن

تخمگذار حذف تعدادی از مواد معدني و ویتامینهيا از

و هوا ،کیفیت مواد خوراکي ،تنشهای

مکمل های مواد معيدني و ویتيامیني ميورد اسيتفاده در

ميیطييي و سييویههييای پرورشييي و غیييره را پیشيينهاد

جیييرههييای غييذایي آنهييا در مرحلييهی اوج تولیييد

مينماید .از آنجا کيه بيرای شيرکتهيای تولیيد کننيده

تخممرغ( 30هفتگي) اثرات سوئي بر روی مقادیر تولید

سویههای خاص تجاری عملکيرد بيه عنيوان شياخ

تخممرغ و خوراك مصرفي داشت( .)7در گزارش دیگر

تبلیغي بیشترین اهمیت را دارد ،معموالً این شيرکتهيا

حذف مکملهای مواد معدني و ویتامیني از جیيرههيای

مقيييادیر بیشيييتر از توصيييیههيييای انجمييين مليييي

غذایي مرغهای تخمگذار در مرحله آخر تخيمگيذاری،

تيقیقات( )NRCبرای مواد معدني و ویتامینها را برای

اثرات سوئي بر عملکرد و صفات کیفي تخممرغ داشيته

سویههای خاص پیشنهاد ميکننيد( .)7اسيتفاده بيیش از

است ( .)14با استفاده از سيطوح مختليف مکميلهيای

حد از مواد معدني و ویتامیني نه تنها از لياظ اقتصادی

ویتامیني در جیرههای غذایي مرغهای تخمگيذار شيامل

هزینهبر است ،بلکه به مشيکالت زیسيت ميیطيي نیيز

مقييييادیر پیشيييينهادی  1/5 ،NRCبرابيييير مقييييادیر

دامن ميزند .ازت و فسفری که از طریق مصرف بيیش

پیشيينهادی  2 ،NRCبرابيير مقييادیر پیشيينهادی ،NRC

از حد این مکملها بوسیله فضوالت مرغهای تخمگذار

پیشنهاد راهنمای پرورشي سيویه هيای الیين و نیيز دو

به ميیط اطراف دفع ميشوند ،آلودگي زیست ميیطي

مکمل تولیدی داخلي که مقادیر ویتيامینهيای آنهيا بير

عواملي نریر آ
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اثرات سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و ویتامیني بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار....
اساس پیشنهاد شرکت پشيتیباني اميور دام کشيور بيود،

درصد از مکملهای معدني و ویتامیني و بيه ميدت 12

گزارش گردید کيه بهتيرین و بيدترین ضيریب تبيدیل

هفته انجام گردید .جیرههای آزمایشي بر اسياس ذرت-

خوراك ،کمترین و بیشترین هزینه خوراك برای تولیيد

کنجاله سویا با توجيه بيه نیازمنيدیهيای توصيیه شيده

یک کیلوگرم تخمميرغ مربيوط بيه ترتیيب مربيوط بيه

توسط انجمن تيقیقات مليي آمریکيا( )NRC,1994بيا

گروههيای آزمایشيي حياوی مکميل ویتيامیني  2برابير

مقييدار انييرژی قابييل متابولیسييم( 2800کیلوکييالری) و

 NRCو معادل  NRCميباشد ( .)1استفاده از روی بيه

پييروتئین خييام ( 14درصييد) یکسييان توسييط نييرمافييزار
1

مقييدار  175میليييگييرم در کیلييوگرم جیييره مييرغهييای

جیيرهنویسيي  UFFDAتنريیم گردیدنيد .جیيرههيای

تخمگذار ضمن بهبود عملکيرد آنهيا ،موجيب افيزایش

غذایي پایه بيا اسيتفاده از  0/25درصيد از مکميلهيای

سطح هموگليوبین خيون ميرغهيا شيد ( .)5همچنيین

معدني و ویتامیني(سيطح پیشينهادی مکميلهيا توسيط

مکملسازی جیرههای غذایي ميرغهيای تخيمگيذار در

کارخانه سازنده) فرموليه شيده و مقيادیر مکميلهيا در

شرایط تنش گرمایي با  65واحد بینالملليي از ویتيامین

سایر گروههای آزمایشيي بيا اسيتفاده از اینيرت تنريیم

 Eعالوه بر اثرات مثبتي که بر تولید تخيمميرغ داشيت،

گردیدند(جدول .)1

موجب افيزایش سيطح لنفوسيیت خيون شيد( .)16در
آزمایش دیگری ،استفاده از ویتامین  Eتا  160میليگيرم
در کیليوگرم جیييره مييرغهييای مييادر ،اثييرات مثبتييي بيير
عملکرد و سطح ایمني بدن مرغها نداشت(.)9
با توجه به اینکه تاکنون اکثر آزميایشهيا در خصيوص
سطوح استفاده از مکملهای مواد معدني و ویتامیني در
جوجييههييای گوشييتي انجييام گرفتييه اسييت و معييدود
پهوهشهای موجود در خصوص سطوح این مکملهيا
در مرغهای تخمگذار در رابطه با حيذف و یيا کياهش
استفاده از آنها در جیرهها بوده اسيت ،ليذا در آزميایش
حاضر عالوه بير حيذف مکميلهيا ،اثيرات اسيتفاده از
سطوح بياالتر از مقيادیر پیشينهادی آنهيا بير عملکيرد،
صفات کیفي تخممرغ ،متابولیتهيای خيون و از نقطيه
نرر اقتصادی در جیرههای بر پایه ذرت ميورد ارزیيابي
قرار گرفت.
مواد و روشها
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفي با تعداد 144
قطعه مرغ تخمگذار سویه های -الیين) (W36از سين
 65تا  76هفتگي در  5تیمار و  3تکرار و  12پرنده در
هر تکرار شامل سطوح صيفر( 0/25 ،سيطح پیشينهادی
مکملها توسط کارخانه سيازنده) 0/45 ،0/35 ،و 0/55
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جدول  -1تركیبات جیرههای غذایی پایه (درصد)
سطوح مکملهای مواد معدنی و ویتامینی (درصد)

مواد خوراكی ()%
صفر

( 0/25شاهد)

0/35

0/45

0/55

ذرت

72/09

72/09

72/09

72/09

72/09

كنجاله سویا

17/36

17/36

17/36

17/36

17/36

اینرت (ماسه)

1/10

0/60

0/40

0/20

0

دی كلسیم فسفات

0/97

0/97

0/97

0/97

0/97

پوستهی صدف

8/23

8/23

8/23

8/23

8/23

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

نمك طعام
مکمل مواد معدنی

1

2

مکمل ویتامینی

0

0/25

0/35

0/45

0/55

0

0/25

0/35

0/45

0/55

محاسبهی مواد مغی جیرهها
قیمت هر كیلوگرم (تومان)

633

643

653

663

673

انرژی قابل متابولیسم

2800

2800

2800

2800

2800

(كیلوكالری بر كیلوگرم)
14

14

14

14

14

كلسیم ()%

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

فسفر قابل دسترس ()%

0/31

0/31

0/31

0/31

0/31

سدیم ()%

0/16

0/16

0/16

0/16

0/16

لیزین ()%

0/63

0/63

0/63

0/63

0/63

متیونین  +سیستین ()%

0/68

0/68

0/68

0/68

0/68

تریپتوفان ()%

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

پروتئین خام ()%

1ترکیب مکمل مواد معدني استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل:
سولفات منگنز  ،248 mgسولفات آهن  ،125 mgاکسید روی  ،211 mgسولفات م

 ،25 mgیدات کلسيیم  ،25 mgسيلنیوم mg

،0/5

کولین  ،625 mgآنتي اکسیدان 2/5 mg
 2ترکیب مکمل ویتامیني استفاده شده به ازای هرکیلوگرم شامل:
ویتيامین  ،22500 IU Aویتيامین  ،5000IU D3ویتيامین  ،45 IU Eویتيامین  ،5 mg Kویتيامین  ،4/3 mg B1ویتيامین ،16/5 mg B2
ویتامین  ،0/04 mg B12اسي پانتوتنیک  ،24/5 mgاسیدفولیک  ،2/5 mgنیاسین  ،74 mgپیریدوکسین 7/3 mg

در طول آزمایش شرایط ميیطي برای همه گروههای

و تولید تودهای تخممرغ) ،(Egg massخوراك مصرفي

آزمایشي یکسان بود .برنامه نوری شامل  16ساعت

و ضریب تبدیل غذایي به صورت هفتگي اندازهگیری

روشنایي و  8ساعت تاریکي بود .درجه حرارت ميیط

ميگردید .تولید تودهای تخممرغ با ضر

نمودن وزن

کنترل شده و تمامي مرغها به صورت آزاد به غذا و

تخممرغ در درصد تولید آن به دست آمد .برای تعیین

آ

آشامیدني دسترسي داشتند.مقدار تولید تخممرغ و

میانگین وزن تخممرغها به طور روزانه از طریق توزین
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هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی،
نخست قیمت هر کیلوگرم خوراك برای گروههای

اثرات سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و ویتامیني بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار....
مختلف آزمایش (به تومان) مياسبه شده و با ضر

ميتویات پوسته تخممرغها تمیز شده و پوستهها

نمودن آن در ضریب تبدیل غذایي گروههای آزمایشي،

به مدت  48ساعت برای خشک شدن در دمای اتاق

هزینهی خوراك به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی

نگهداری ميشدند .بعد از خشک شدن ،وزن آنها با

بدست آمد.

ترازوی دیجیتالي با دقت  0/01گرم اندازهگیری گردید.

از هر  28روز ،تعداد  3عدد تخممرغ از هر تکرار

ضخامت پوسته تخممرغها با استفاده از ریزسنج

و بعد از توزین ،وزن مخصوص

مدل) (1Mitutoyoساخت کشور ژاپن با دقت

به تصادف انتخا

آنها با استفاده از روش غوطهور سازی در ميلول آ

 0/001میليمتر در وسط تخممرغ و در سه نقطه از

نمک با غلرتهای ،1/076 ،1/072 ،1/068 ،1/064

وسط پوسته اندازهگیری و معدل آنها به عنوان ضخامت

 1/096 ،1/092 ،1/088 ،1/084 ،1/.08و  1/1میليگرم

نهایي پوسته در نرر گرفته شد .این کار برای هر  3عدد

بر میليلیتر تعیین شد(فرخوی و همکاران .)1994،در

تخممرغ انجام شد و میانگین آنها به عنوان ضخامت

با استفاده از

نهایي پوسته تخممرغ برای هر یک از واحدهای

هیدرومتر غلرتهای باال تعیین شده و تخممرغهای

آزمایشي در نرر گرفته شد(فرخوی و همکاران.)1994،

نمک رقیق

به منرور تعیین فراسنجههای بیوشیمیایي سرم خون ،در

قرار داده شده و در صورت شناور شدن در همان

پایان دوره آزمایش خونگیری از ورید زیر بال به میزان

غلرت به عنوان وزن مخصوص آن ثبت ميشد و در

 4سيسي انجام گرفت (از هر واحد دو قطعه مرغ

نمک

فاقد ماده

این روش با اضافه کردن نمک به آ
هر واحد آزمایشي به ترتیب ابتداء در آ

صورت غوطهور شدن از آن خارج شده و در آ

تخمگذار) .خون اخذ شده در میکروتیو

با غلرت باال قرار داده ميشد و از جمع نمودن

ضد انعقاد ریخته شد و سرم آنها با استفاده از سانتریفوژ

غلرتهای به دست آمده برای تخم مرغهای هر واحد

یخچالدار با سرعت  5000دور در دقیقه و در مدت10

آزمایشي و تقسیم آن به تعداد تخممرغها ،وزن مخصوص

دقیقه و دمای  4درجه سلسیوس جدا گردید .سرمهای

تخم

جدا شده در لولههای شمارهگذاری شده در دمای -20

مرغها شکسته شده و واحد ها و ) (Haugh unitدر

درجه سلسیوس تا زمان تجزیه آزمایشگاهي آنها ،نگهداری

سفیده غلیظ آنها اندازهگیری ميشد .برای اندازهگیری

شدند .فراسنجههای خوني نمونهها که عبارت بودند از

واحدها و از فرمول زیر استفاده شد(فرخوی و همکاران

تریگلیسرید ،کلسترول ،آلبومین ،اسید اوریک ،پروتئین

.)1994،

کل و  HDLبا استفاده از دستگاه اتوآالنایزر مدل

متوسط آن واحد آزمایشي به دست ميآمد .سپ

( =100Log )H + 7/57 -1/7 w0/37واحدها و
که در این فرمول  Hعبارت است از ارتفاع سفیده

) (Alswon 300ساخت کشور آمریکا اندازهگیری
شد(.)12

غلیظ بر حسب میليمتر و  Wبرابر است با وزن تخم

دادههای حاصله با استفاده از نرمافزار آماری SAS

مرغ بر حسب گرم .برای اندازهگیری ارتفاع زرده از

نسخه  9/12مورد تجزیه و تيلیل قرار گرفت و برای

دستگاه ارتفاعسنج استاندارد مدل) (CE 300ساخت

مقایسيه تفاوت بین میانگینها از آزمون چند دامنيهای

کشور ژاپن استفاده شد.

دانکن استفاده شد( .)21مدل ریاضي طرح به صورت
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درصدی عليرغم افزایش مقدار خوراك مصرفي ،در

زیر ميباشد:
Yij = µ + Ti + εijk

نتیجه باالرفتن ضریب تبدیل غذایي ،هزینه خوراك به

که در فرمول فوق:

ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی افزایش یافت.

 = Yijمقدار عددی هر یک از مشاهدهها در آزمایش،

به طور کلي استفاده از سطوح  0/45درصدی از

 = µمیانگین جمعیت = Ti ،اثر جیره غذایي و = εijk

مکملهای مواد معدني و ویتامیني موجب گردید بیشترین

اثر خطای آزمایش در نرر گرفته شده است.

مقادیر مربوط به وزن و تولید تودهای تخممرغ ،باالترین

نتایج

درصد تولید تخممرغ ،بهترین ضریب تبدیل غذایي و

نتایج حاصل از اثرات سطوح مختلف مکملهای

کمترین مقدار هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم تخممرغ

معدني و ویتامیني بر عملکرد مرغهای تخمگذار در

تولیدی در این گروه آزمایشي مشاهده گردد .بدترین

مرحله آخر تخمگذاری با جیرههای بر پایهی ذرت-

نتیجه مربوط به گروهي بود که در آن مکملهای مواد

کنجاله سویا در جدول  2آورده شده است.

معدني و ویتامیني از جیره مرغها حذف شدند .تا سطوح

استفاده از سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و

 0/35درصدی از مکملها ،تفاوت معنيداری در خصوص

ویتامیني دارای اثرات معنيداری بر عملکرد مرغهای

ضریب تبدیل غذایي و هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم

تخمگذار بود( .)P>0/05با افزایش سطوح مکملها تا

تخممرغ تولیدی مشاهده نشد.)2 .

 0/45درصد ،عملکرد بهبود یافته ولي در سطح 0/55
جدول  -2اثر جیرههای آزمایشی بر عملکرد مرغهای تخمگذار
سطوح مکملهای

وزن تخممرغ

تولید تخممرغ

تولید تودهای

خوراک مصرفی

ضریب تبدیل

هزینه خوراک/

معدنی و ویتامینی

(گرم)

(درصد)

(گرم/روز/مرغ)

(گرم/روز/مرغ)

غذایی

كیلوگرم تخممرغ

(درصد)
صفر
0/25
0/35
0/45

(تومان)
b

65/53

ab

67/03

a

66/01

a

66/56

b

57/60

b

56/48

b

57/01

a

63/23

b

37/75

b

37/87

b

37/62

a

42/72

ab

114/33

c

113/31

c

112/33

c

113/23

a

3/03

a

3/00

a

2/99

b

2/66

a

1915/88

a

1924/71

a

1950/29

c

1752/47

0/55

66/98ab

62/77a

42/03a

114/58c

2/73b

1830/56b

SEM
P value

0/579
0/05

0/453
0/01

0/487
0/07

0/332
0/001

0/036
0/04

22/857
0/066

 :a-cدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لياظ آماری اختالف معنيدار دارند (.)P>0/05

نتایج حاصل از اثرات سطوح مختلف مکملهای

ویتامیني در جیرههای غيذایي مرغهای تخمگيذار دارای

معدني و ویتامیني بر صفات کیفي تخممرغ مرغهای

اثرات معنيداری بر صفات کیفي تخممرغ بود(.)P>0/05

تخمگذار در جدول  3خالصه شده است.
استفاده از سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و
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با افزوده شدن به سطوح مکملهای مواد معدني و
ویتامیني جیرهها در مقایسه با زمان عدم استفاده ازآنها

اثرات سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و ویتامیني بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار....
وزن مخصوص و درصد سفیده تخممرغ افزایش و درصد

مقادیر آنها با جیره حاوی  0/55درصد از مکملها مشاهده

زرده و واحد ها و کاهش یافتند .که بیشترین و کمترین

گردید.

جدول  -3اثر جیرههای آزمایشی بر صفات كیفی تخممرغ
سطوح مکملهای

وزن مخصوص

معدنی و ویتامینی

(میلیگرم برسانتیمتر

(درصد)

مکعب)
d

شاخص رنگ زرده

درصد پوسته

درصد زرده

درصد سفیده

واحد هاو

1/069

3/00

9/66

b

58/89

31/45

1/075c

3/33

8/64

62/89a

28/45

b

1/082

2/89

9/28

ab

62/48

28/24

ab

1/082b

3/22

8/84

64/11a

27/04

87/67a

a

1/089

3/22

8/85

a

64/60

26/54

b

SEM

0/0001

0/286

0/329

1/17

0/950

0/020

P value

0/001

0/11

0/33

0/08

0/21

0/02

صفر
0/25
0/35
0/45
0/55

a

83/34ab

86/00
80/67

75/00

 :a-dدر هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لياظ آماری اختالف معنيدار دارند (.)P>0/05

اثرات استفاده از سطوح مختلف مکملهای مواد

سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و ویتامیني

معدني و ویتامیني بر فراسنجههای بیوشیمیایي خون

اثرات معنيداری بر فراسنجههای بیوشیمیایي خون

مرغها در جدول  4خالصه شده است.استفاده از

مرغها نداشت (.)P<0/05

جدول -4اثر جیرههای آزمایشی بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون مرغهای تخمگذار
سطوح مکملهای

(HDLمیلیگرم

تریگلیسرید(میلیگرم

كلسترول(میلیگرم

آلبومین(گرم در

پروتئین كل(گرم

اسید اوریك(گرم

در دسیلیتر)

در دسی لیتر)

دسی لیتر)

در دسی لیتر)

در دسی لیتر)

صفر

1043/80

166/10

2/65

4/96

4/72

12/80

0/25

1866/05

194/00

2/86

5/38

2/98

5/76

0/35

2030/08

175/88

2/78

5/31

2/22

9/71

0/45

2400/00

164/93

2/88

5/13

2/09

6/08

0/55

2739/11

245/12

2/98

5/05

3/95

9/17

SEM

611/374

48/077

0/201

0/513

0/773

2/532

P value

0/22

0/31

0/11

0/17

0/14

0/32

معدنی و ویتامینی
(درصد)

اثرات استفاده از سطوح مختلف مکملهای مواد
معدني و ویتامیني بر سلولهای خون در جدول  5ارایه

در دسی لیتر)

مواد معدني و ویتامیني دارای اثرات معنيداری بر سطح
سلولهای ایمني خون مرغها نبود (.)P<0/05

گردیده است .استفاده از سطوح مختلف مکملهای
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جدول  -5اثر جیرههای آزمایشی بر سطح سلولهای خون مرغهای تخمگذار
سطوح مکملهای

هماتوكریت

هموگلوبین

گلبول قرمز(میلیون

گلبول سفید(میلیون در

هتروفیل

لنفوسیت

هتروفیل/

معدنی و ویتامینی

(درصد)

(درصد)

در میلیمترمکعب)

میلیمتر مکعب)

(درصد)

(درصد)

لنفوسیت

(درصد)

صفر

33/00

11/04

3/14

22/34

13/34

85/67

0/158

0/25

27/34

9/07

2/55

23/07

11/67

87/34

0/136

0/35

29/67

9/80

2/78

22/34

14/67

85/00

0/174

0/45

28/67

9/54

2/97

22/60

13/34

85/34

0/172

0/55

33/34

10/77

3/06

24/07

12/00

86/67

0/139

SEM

1/920

0/340

0/155

0/697

3/390

3/525

0/049

P value

0/21

0/22

0/10

0/66

0/12

0/33

0/41

معدني و ویتامیني مورد استفاده از جمله عوامل

بحث
با توجّه به نتایج مربوط به عملکرد(جدول ،)2

تأثیرگذار بر کارآیي استفاده از مکملهای مواد معدني و

مرغها باالترین عملکرد مربوط به تولید تخممرغ،

ویتامیني در جیرهها ميباشند که در کل موجب شدهاند

بهترین ضریب تبدیل غذایي و کمترین هزینه خوراك

مرغها بهترین عملکرد را با استفاده از سطح 0/45

به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی را با سطح 0/45

درصدی از آنها از خود نشان دهند .عدم بهبود عملکرد

درصدی از مکملهای مواد معدني و ویتامیني در

تا سطوح  0/35درصدی از مکملها احتماالً به خاطر

جیرههای بر پایه ذرت -کنجاله سویا داشتند .در سطوح

عدم تأمین بهینه مواد معدني و ویتامیني مورد نیاز

کمتر و باالتر از آن ،به علت کاهش عملکرد تولید

مرغها بوده است .استفاده از سطح  0/55درصدی از

تخممرغ و افزایش ضریب تبدیل غذایي ،هزینه خوراك

مکملها عمدتاً به علت باال رفتن معنيدار مقدار

به ازای هر کیلوگرم تولید تخممرغ نسبت به جیره

خوراك مصرفي ،موجب افزایش ضریب تبدیل غذایي

دارای  0/45درصد از مکملها به صورت معنيدار

و افزایش هزینه خوراك به ازای هر کیلوگرم تخممرغ

افزایش یافت .در مرحله آخر تخمگذاری با مسن شدن

تولیدی شده است .در آزمایش دیگری نیز استفاده از

مرغها به علت تغییراتي که در بافت دستگاه گوارش و

توصیههای ویتامیني بیشتر از ( ،)11موجب بهبود

بعضي از

عملکرد مرغهای تخمگذار گردید( .)1ویتامین  Eجیره

مواد مغذی نسبت به سنین پایین کاهش پیدا ميکند(.)6

نیز در افزایش اندازه تخممرغ متثر دانسته شده است

عالوه بر این ،وضعیت سالمتي ،سطح تولید ،وضعیت

( .)17کاهش عملکرد با حذف مکملهای مواد معدني

بدني ،بروز تنشهای ميیطي مختلف مخصوصاً تنش

و ویتامیني از جیرهها با گزارش نوبخت و تقيزاده()14

حرارتي ،کیفیت اقالم غذایي مورد استفاده در جیره،

مبني بر امکان حذف مکملهای مواد معدني و ویتامیني

توازن مواد مغذی جیرهها و کیفیت مکملهای مواد

از جیرههای غذایي مرغهای تخمگذار در مرحله آخر

نیز ترشح هورموني ایجاد ميشود ،جذ
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اثرات سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و ویتامیني بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار....
تخمگذاری بدون داشتن اثرات سوء بر عملکرد مرغها

آمده عمدتاً در مقدار سفیده صورت ميگیرد( )6لذا به

مطابقت ندارد .علت تفاوت مشاهده شده ميتواند

علت کاهش وزن تخممرغهای تولیدی با جیره بدون

ناشي از ترکیب جیرههای غذایي استفاده شده ،وضعیت

استفاده از مکملها ،کاهش در درصد سفیده صورت

گلهها ،سن مرغها ،سطح تولید ،نيوه مدیریت ،ميل

گرفته در حالي که بر عک

باالترین درصد زرده هم

انجام آزمایش و نوع مکملهای مواد معدني و ویتامیني

در این گروه آزمایشي مشاهده ميشود .افزایش وزن

استفاده شده در دو آزمایش مختلف باشد.

سفیده با افزایش سطوح مکملها عمدتاً به علت

بر اساس دادههای جدول  ،3استفاده از سطوح 0/55

افزایش وزن تخممرغ بوده است .همانطور که در باال

درصدی از مکملهای مواد معدني و ویتامیني موجب

گفته شد ،نقش تغذیه در افزایش اندازه زرده قابل توجه

بهبود وزن مخصوص و درصد سفیده و کاهش درصد

نميباشد و بهبودی صورت گرفته در اندازه تخممرغ

زرده و واحد هاو تخممرغها شده است .وزن مخصوص

عمدتاً مربوط به مقدار سفیده ميباشد که در نتیجه

مهمي در ارزیابي کیفیت پوستهی تخممرغ

افزایش به سطوح مکملها این بهبودی در اندازه سفیده

ميباشد که هر چقدر مقدار آن باال باشد ،نشان دهندهی

در آزمایش حاضر نیز دیده ميشود .استفاده از

کلسیم بیشتر در پوسته و افزایش استيکام آن

مکملهای مواد معدني و ویتامیني در مقایسه با زمان

کلسیم از روده ،عالوه بر

عدم استفاده از آنها موجب کاهش واحد هاو شده که

شاخ
رسو

ميباشد .در خصوص جذ

مقدار آن ،مقدار ویتامین  Dنقش کلیدی دارد()6

بیشترین کاهش با استفاده از سطوح  0/55درصدی از

احتماالً به علت عدم تأمین نیازمندی مرغها به این

مکملها مشاهده ميشود .از جمله علل کاهش واحد

آن کمتر

هاو ،کاهش کیفیت سفیده از طریق افزایش مقدار آن

شده و لذا کاهش معنيدار وزن مخصوص تخممرغ در

ميباشد .افزایش حجم سفیده در اغلب موارد با کاهش

جیرههای بدون استفاده از مکملها و نیز سطوح پایین

قوام آن همراه است ( .)6کاهش قوام باعث پخششدن

استفاده از آنها مشاهده ميشود .در صورتي که در

سفیده و در نتیجه کاهش ارتفاع سفیده و واحد هاو

جیرهی حاوی سطح  0/55درصدی از مکملها احتماالً

شده است .تغییرات مشاهده شده در صفات کیفي

به علت افزایش معنيدار خوراك مصرفي ،کلسیم ،و

تخممرغ در مرغهای تخمگذار در زمان حذف

سایر مواد معدني و ویتامینهای دریافتي متثر در بهبود

مکملهای مواد معدني و ویتامیني از جیرههای غذایي

کلسیم افزایش یافته و موجب بهبود

مرغهای تخمگذار در مرحلهی آخر تخمگذاری با

وزن مخصوص تخممرغ شده است .کاهش معنيدار

گزارش نوبخت و تقيزاده( )2008همخواني ندارد.

درصد سفیده در گروه آزمایشي بدون استفاده از

علت این عدم همخواني ممکن است با وضعیت گله،

مکملهای مواد معدني و ویتامیني احتماالً به علت

سطح تولید ،ميل و زمان انجام آزمایش ،مدیریت

کاهش اندازه تخممرغ بوده است .نشان داده شده است

سالن ،کیفیت اقالم غذایي مورد استفاده در جیرهها و

که در کمبودهای غذایي مختلف ،مرغها اغلب سعي

نوع مکملهای استفاده شده ارتباط داشته باشد.

ميکنند اندازه زرده را ثابت نگه داشته و کاهش بوجود

فراسنجههای بیوشیمیایي و سلولهای خون تيت تأثیر

ویتامین کارساز در متابولیسم کلسیم ،جذ

متابولیسم ،جذ
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 توصیه ميشود این آزمایش با،توجه در این مورد

سطوح مختلف مکملهای مواد معدني و ویتامیني

جیرههای بر پایه ذرت و گندم نه تنها در مرغهای

 که مطابق با یافتههای (لین و.جیرهها قرار نگرفت

 بلکه در سایر گونههای طیور در شرایط،تخمگذار

 برE ) در عدم تأثیر استفاده از ویتامین2006 چنگ

و بستر) در مراحل اول و

ميیطي و نگهداری (در قف

سطح سلولهای خون مرغهای مادر ميباشد ولي با

آخر تخمگذاری و با مکملهای مواد معدني و ویتامیني

) در مورد اثرات مثبت مکملهای16  و5(یافتههای

تولید شده توسط کارخانجات مختلف مکملسازی و

 در.ویتامیني بر سیستم ایمني مرغها مطابقت ندارد

نیز سطوح متفاوت از مکملهای مواد معدني و

نتیجهگیری کلي ميتوان اظهار داشت در مرغهای

 تعیین.ویتامیني در هر یک از جیرهها به عمل آید

تخمگذار در مرحله آخر تخمگذاری با جیرههای بر

مقادیر مواد معدني و ویتامیني موجود در مکملهای

0/45  استفاده از سطوح، کنجاله سویا-پایه ذرت

تولیدی کارخانجات و نیز در مدفوع متناسب با سطوح

درصدی مکملهای مواد معدني و ویتامیني در مقایسه

مختلف استفاده از آنها از جمله موارد دیگری پیشنهادی

با سایر سطوح استفاده شده موجب بهبود عملکرد و

.ميباشند

کاهش هزینهی خوراك به ازای هر کیلوگرم تخممرغ
 با توجّه به نبود منابع علمي قابل.تولیدی ميگردد
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