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 در شرایط تنش گرماییW36 الین-تخممرغ و متابولیتهای خونی مرغهای تخمگذار سویه های
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چکیده
، ميليگرم در كيلوگرم) در جيره بر عملكرد135  و90 ،25( سولفاته) و سه سطح منگنز-متيونينه و معدني-در این تحقيق تأثير دو نوع منبع (آلي
 تيمارهای. در شرایط تنش گرمایي مورد مطالعه قرار گرفتW36 الین-كيفيت تخممرغ و فراسنجههای خوني در مرغ تخمگذار نژاد های
 ميليگرم در135 ،)2 ميليگرم در كيلوگرم منگنز سولفاته (تيمار90 ،)1  ميليگرم در كيلوگرم منگنز سولفاته (تيمار25 آزمایشي شامل افزایش؛
 ميليگرم در135 ) و5 ميليگرم در كيلوگرم منگنز آلي (تيمار90 ،)4 ميليگرم در كيلوگرم منگنز آلي (تيمار25 ،)3كيلوگرم منگنز سولفاته (تيمار
 در2×3  هفتگي و بهصورت فاكتوریل22  قطعه مرغ تخمگذار در سن360  در این آزمایش از. به جيره پایه بودند،)6كيلوگرم منگنز آلي (تيمار
، نتایج این تحقيق نشان داد كه در مورد صفات توليدی. پرنده در هر تكرار) استفاده شد15(  تكرار4  تيمار و6 قالب طرح كامالً تصادفي شامل
 ضریب تبدیل غذایي و توده تخممرغ توليدی، ولي افزایش سطح منگنز منجر به بهبود درصد توليد،منبع منگنز تأثيری بر درصد توليد نداشت
 منبع و سطح منگنز تأثير معنيداری بر. مصرف خوراك را بهطور معنيداری كاهش داد، استفاده از مكمل آلي و یا افزایش سطح منگنز.گردید
 اگرچه منبع. منگنز و فسفر خون تأثير معنيداری داشت، ارتفاع سفيده، ولي سطح منگنز بر وزن پوسته،وزن سفيده و زرده تخممرغ نداشتند
 بهطور معنيداری، اما فعاليت سوپراكسيد دسموتاز سرم در گروههایي كه منگنز آلي مصرف كردند،منگنز بر متابوليتهای خون تأثير نداشت
 ميليگرم دركيلوگرم بهخصوص از منبع كيالته متيونين منجر به بهبود135  مكمل جيره با منگنز با سطح، بهعنوان نتيجهگيری كلي.افزایش یافت
.صفات عملكردی و بهویژه كيفيت پوسته تخممرغ در فاز اول توليدی مرغهای تخمگذار تحت شرایط تنش گرمایي گردید
. مرغ تخمگذار، منگنز معدني، منگنز آلي، درصد توليد، تنش حرارتي:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this study, the effect of two sources (met-Mn and MnSO4) and three-level of manganese (25, 90, 135 mg/Kg) was
evaluated on performance, egg quality and blood parameters in Hy-line w36 laying hens under heat stress condition. The
experimental treatments contained basal diet with; 25 mg/Kg MnSO4 (treatment 1), 90 mg/Kg MnSO4 (treatment 2), 135
mg/Kg MnSO4 (treatment 3), 25 mg/Kg met-Mn (treatment 4), 90 mg/Kg met-Mn (treatment 5), or 135 mg/Kg met-Mn
(treatment 6). A total of 360 hens, 22 weeks of age, were used in a 2×3 factorial arrangement in a completely randomized
design with 6 treatments and 4 replicates (15 hens per replicate). Our results showed that Mn source had no significant effect
on production traits but higher Mn level significantly improved egg production, feed conversion and egg mass (P<0.05). The
use of organic source or increasing dietary Mn level significantly decreased feed intake (P<0.05). The sources and levels of
dietary had no significant effect on the weights of egg white and yolk, but the level of Mn had significant effect on shell
weight, albumin height, and serum Mn and phosphorus. Although Mn source did not affect the blood metabolites, but the
serum superoxide dismutase activity significantly increased in groups that consumed organic Mn (P<0.05). In conclusion,
supplementary Mn at 135 mg/kg from any source especially chelated form, may increase production performance and egg
quality traits in the early pre-peak production phase of laying hen, under heat stress condition.
Keywords: Heat Stress, Laying hen, Organic Manganese, Production Performance.
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مقدمه
دمای محیطی باال یک نگرانی عمده در صنعت پرورش
طیور میباشد .مصرف خوراک ،وزن بدن ،تلفات،
خصوصیات الشه و دیگر ویژگیهای مهم در موفقیت
صنعت طیور ،بهطور منفی تحت تأثیر تنش گرمایی قرار
میگیرد ( .)Klasing, 2007از دست دادن گرما در طیور
بهواسطه وجود چربیها و فقدان غدههای عرق محدود
است .هنگامیکه دما و رطوبت نسبی از سطح آسایش
پرنده باالتر رود ،پرنده تواناییاش را برای اینکه بهطور
مؤثری گرما را پراکنده سازد ،از دست میدهد .این امر
منجر به تغییرات فیزیولوژیکی میشود که با تغییر در
وضعیت هورمونها و کاهش در مصرف خوراک به منظور
کاهش گرما همراه است ).(Belay & Teeter, 1996
بنابراین تنش ممکن است کمبود ویتامینها و مواد
معدنی را تشدید کرده یا ممکن است منجر به افزایش
نیاز به مواد معدنی و ویتامینها شود ( Mcdowell,
 .)2003در آزمایشی گزارش شد که دمای محیطی باال
نرخ ابقای کلسیم ،آهن ،پتاسیم ،سدیم و روی را در طیور
گوشتی کاهش میدهد ( El-Husseiny & Creger,
 .)2012نقش مکملهای جیره غذایی از قبیل ویتامینها
برای تخفیف آثار ناشی از تنش گرمایی در طیور بهطور
گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است ( Rozenboim
.)et al., 2007
منگنز به فرمهای مختلف یکی از بهترین مواد مغذی
است که نه تنها مقاومت پرنده را در برابر گرما باال میبرد،
بلکه جزو مواد تغذیهای ضروری است که بدن طیور به آن
نیاز دارد .کمپلکسهای ترکیبات آلی منگنز حاوی یک
اتم فلز مرکزی همراه با لیگاند (به عنوان مثال پروتئینها،
اسیدهای آمینه) هستند .اشکال آلی عناصر که محافظت
شدهاند روی عملکرد ،سوخت و ساز و وضعیت پرنده و
همچنین زیست فراهمی اثر مثبت دارند ( Swinkels et
 .)al., 1994مطالعات بسیاری به بررسی اثر تنشهای
محیطی بر تغییر نیاز به عناصر کم نیاز پرداخته است.
نگاه کلی اغلب این تحقیقات بر این امر استوار است که
تنشهای محیطی از طرق مختلف میتواند نیاز پرنده را
تغییر دهند .ثابت شده است که تنش محیطی بهویژه
تنش گرمایی منجر به آثار مضری بر عملکرد پرنده
میگردد )2001( Inal et al. .بیان کردند که سطح 25

میلیگرم در کیلوگرم منگنز در جیره برای حفظ مقادیر
بهینه تولید تخممرغ ،وزن تخممرغ و ضریب تبدیل
خوراک کفایت میکند ،امّا نیاز پرندگان تخمگذار به
منگنز برای کیفیت بهینه پوسته خیلی بیشتر است.
همچنین در مطالعه  ،)2011( Gheisari et al.کاهش
سطوح مکمل روی و منگنز در جیره غذایی بهترتیب از
 65و  75میلیگرم در کیلوگرم به میزان  40میلیگرم در
کیلوگرم (از منابع سولفات) اثر منفی کمی روی عملکرد
مرغهای تخمگذار داشت .در تحقیقی در مورد بررسی
منگنز بر عملکرد مرغهای تخمگذار نشان داده شد که
منگنز بهعلت نقش کوفاکتوری در آنزیمهای سازنده
موکوپلیساکاریدها نقش مهمی در عملکرد و بهویژه
کیفیت تخممرغ دارد ( Swiatkiewicz & Koreleski,
 .)2008همچنین در تحقیقی دیگر بیان گردید که
افزایش سطح منگنز از  40به  200میلیگرم در کیلوگرم
جیره در دوره دوم تولید موجب بهبود عملکرد تولیدی و
کیفیت تخممرغ میگردد ( .)Fassani et al., 2000با
اینحال ،براساس مطالعات ما پژوهشهای کمی در رابطه
با بررسی اثر فرمهای مختلف منگنز بر عملکرد مرغهای
تخمگذار بهویژه تحت شرایط تنش حرارتی تابستان انجام
شده است .به این ترتیب مطالعه حاضر با هدف بررسی
اثر استفاده از منابع (آلی و معدنی) و سطوح مختلف
عنصر کم نیاز منگنز در جیره غذایی بر عملکرد ،کیفیت
تخممرغ و متابولیتهای خونی مرغهای تخمگذار سویه
هایالین  W36در شرایط تنش حرارتی انجام شد.
مواد و روشها
جهت انجام آزمایش قفسهها بهطور تصادفی بین
تیمارهای آزمایشی توزیع شدند و دانخوری هر قفس
توسط جداکننده از قفسهای مجاور جدا گردید ،به
گونهای که مرغهای هر قفس تنها به جیره خاص خود
دسترسی داشتند .در زمان شروع آزمایش ،پرندهها در
سن  22هفتگی قرار داشتند و طول دوره آزمایش
بهمدت  83روز معادل  12هفته تولیدی بود .روشنایی
سالن توسط المپهای  60واتی تأمین میشد .برنامه
نوری نیز بهصورت  16ساعت روشنایی و  8ساعت
خاموشی در نظر گرفته شده بود .خوراک روزانه سه
مرتبه ساعت  9 ،4و  14بهصورت دستی بین پرندهها
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توزیع میشد .تعداد  360مرغ تخمگذار نژاد های-الین
دبلیو  )Hy line w36) 36در یک آزمایش فاکتوریل
 2×3در قالب طرح کامالً تصادفی به  6تیمار و  4تکرار
تخصیص داده شدند .هر تکرار شامل  5قفس و هر
قفس حاوی  3قطعه مرغ بود .دو فاکتور مورد مطالعه
شامل دو نوع منگنز آلی (کیالت منگنز با میتونین) و
منگنز معدنی (سولفات منگنز) بود که هر یک در سه
سطح  90 ،25و  135میلیگرم در کیلوگرم جیره پایه
که بهترتیب سطح پیشنهادی  ،NRC 1994مقدار
توصیهشده کاتالوگ شرکت و  150درصد مقدار
توصیهشده کاتالوگ بود ،استفاده شدند.
بدین ترتیب تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از
تیمار  1شامل فرم معدنی منگنز -سطح توصیهشده
 25( NRCمیلیگرم در کیلوگرم) ،تیمار  2شامل فرم
معدنی منگنز -سطح توصیهشده کاتالوگ (90
میلیگرم در کیلوگرم) ،تیمار  3شامل فرم معدنی
منگنز 50 -درصد باالتر از سطح توصیهشده کاتالوگ
پرورشی ( 135میلیگرم در کیلوگرم) ،تیمار  4شامل
فرم آلی منگنز -سطح توصیهشده  25( NRCمیلیگرم
در کیلوگرم) ،تیمار  5شامل فرم آلی منگنز -سطح
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توصیهشده کاتالوگ ( 90میلیگرم در کیلوگرم) ،و تیمار
 6شامل فرم آلی منگنز 50 -درصد باالتر از سطح
توصیهشده کاتالوگ پرورشی ( 135میلیگرم در
کیلوگرم).
سطح انرژی و پروتئین قابل دسترس و سدیم در
تمام جیرهها یکسان بود .تخممرغها بهصورت روزانه و در
ساعت مشخصی جمعآوری و توزین میشدند .جیرههای
آزمایشی براساس احتیاجات مندرج در راهنمای پرورش
مرغ تخمگذار سویه های الین دبلیو )Hy-line W36( 36
برای همه مواد مغذی به جز منگنز تنظیم شدند .کلیه
جیرهها بر پایه ذرت-سویا بود .جیرههای آزمایش در این
تحقیق فقط از لحاظ نوع و سطح منگنز مورد استفاده در
مکمل معدنی با هم تفاوت داشتند .پرندهها در طول
آزمایش در شرایط دمایی تابستان پرورش یافتند ،به-
طوریکه دما بین ساعات  9الی  ،16تابعی از دمای
محیط در شرایط پرورش تابستانی با میانگین دمای
 29±0/1درجه سانتیگراد و رطوبت  25درصد بود .در
طول سایر ساعات باقیمانده دما کاهش یافته و براساس
کاتالوگ پرورشی تأمین گردید ( Rozenboim et al.,
.)2007

جدول  .1ترکیبات مواد خوراکی و اجزای شیمیایی جیرههای آزمایشی در تیمارهای مختلف
Table 1- Ingredient and chemical composition of the experimental diets

Diet Org
Mn135
451.36
339.00
21.60
57.04
115.20
4.90
3.20
0.30
0.80
2.50
2.50
----1656.50

Diet Org
Mn90
451.36
339.00
21.60
57.04
115.20
4.90
3.20
0.30
0.80
2.50
2.50
552.00
--1104.50

Diet Org
Mn25
451.36
339.00
21.60
57.04
115.20
4.90
3.20
0.30
0.80
2.50
2.50
1349.76
--306.74

Diet min
Mn135
451.36
339.00
21.60
57.04
115.20
4.90
3.20
0.30
0.80
2.50
2.50
1256.50
400
---

Diet min
Mn90
451.36
339.00
21.60
57.04
115.20
4.90
3.20
0.30
0.80
2.50
2.50
1356.50
300
---

Diet min
Mn25
451.36
339.00
21.60
57.04
115.20
4.90
3.20
0.30
0.80
2.50
2.50
1573.20
83.30
---

2800
19.20
4.94
0.58
0.21
1.05
0.91
0.79
132.77

2800
19.20
4.94
0.58
0.21
1.05
0.91
0.79
88.4

2800
19.20
4.94
0.58
0.21
1.05
0.91
0.79
22.6

2800
19.20
4.94
0.58
0.21
1.05
0.91
0.79
133.20

2800
19.20
4.94
0.58
0.21
1.05
0.91
0.79
85.4

2800
19.20
4.94
0.58
0.21
1.05
0.91
0.79
23.5

)Ingredients (g/kg
Corn
)Soybean meal (44% cp
Di-calcium phosphate
Wheat bran
Calcium carbonate
Sodium chloride
DL-Met
Lysine
Threonine
Vitamin premix1
Mineral mineral2
)Sand as inert filler (mg/kg
)Mnso4 (mg/kg
)Met-Mn (mg/kg
Calculated composition
AME, kcal/kg
CP, g/kg
Calcium, g/kg
Available Phosphor, g/kg
Sodium, g/kg
Lys, g/kg
Met, g/kg
Thr, g/kg
Manganese, mg/kg (Analyzed )3

 1و  .2هر کیلوگرم خوراک حاوی  8000000واحد بینالمللی ویتامین  3300000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  20000 ،Dمیلیگرم ویتامین 2500 ،E
میلیگرم ویتامین 23 ،Kمیلیگرم کوباالمین 2500 ،میلیگرم تیامین 5500 ،میلیگرم ریبوفالوین 8000 ،میلیگرم پانتوتنیک اسید 30000 ،میلیگرم
نیاسین 4000 ،میلیگرم پیرودوکسین 75 ،میلیگرم بیوتین و  110گرم کولین کلراید بود2 .هر کیلوگرم خوراک حاوی  90گرم منگنز 80 ،گرم روی 40 ،گرم
آهن8 ،گرم مس 1/2 ،گرم ید ،و  0/23گرم سلنیوم بود.
 .3آنالیز در هر نمونه با  2بار تکرار صورت گرفت.

1, 2. Supplied per kg diet: Vitamin A,8000000 IU; vitamin D3,3300000 IU; vitamin E,20000 mg; vitamin K, 2500 mg; cobalamin, 23 mg; vitamin B1
;(thiamine), 2500 mg; vitamin B2 (riboflavin), 5500 mg; pantothenic acid, 8000 mg; niacin, 3000 mg; vitamin B6 (pyridoxine), 4000 mg; biotin, 75 mg
choline chloride, 110 mg; Mn, 90 g; Zn, 80 g; Fe, 40g; Cu, 8 g; I, 2.1 g; Se, 8 g.
3. Each sample was analyzed in two replicate.
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صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل صفات
عملکردی (درصد تولید تخممرغ ،میانگین وزن تخممرغ،
میزان خوراک مصرفی ،بازده تولید تخممرغ ،ضریب
تبدیل غذایی ،توده تخممرغ ،درصد تخممرغهای غیر
طبیعی و وزن توده بدن) ،صفات کیفیت تخممرغ (وزن
سفیده و زرده ،وزن پوسته ،ارتفاع سفیده و واحد هاو)
بودند.
منگنز مورد استفاده در این تحقیق در فرم معدنی
بهصورت سولفات منگنز با فرمول شیمیایی
 MnSO4.H2Oبود ،که منگنز به فرم خالص در ساختار
آن وجود داشت .فرم آلی منگنز مورد استفاده بهصورت
کیالت منگنز با میتونین بود که مقدار  7درصد منگنز
بهصورت خالص در ساختار آن وجود داشت .در هر دو
مکمل مقدار خالص منگنز برای ایجاد مقادیر موجود در
تیمارهای آزمایشی مورد محاسبه و استفاده قرار گرفت.
صفات عملکردی

تولید در هر واحد آزمایشی بهصورت هفتگی ثبت شده
و براساس تعداد پرنده بهصورت درصد محاسبه شد.
دان باقیمانده در داخل دانخوریهای مربوط به هر
واحد آزمایشی نیز در پایان هر هفته به دقت توزین و
از کل غذاهای داده شده در طول یک دوره کسر
گردید تا میزان خوراک مصرفی هر واحد آزمایشی در
طول یک دوره بهدست آید .ضریب تبدیل غذایی نیز
برای هر دوره محاسبه شد.
صفات کیفی

در پایان هر دوره  21روزه 6 ،عدد تخممرغ از هرواحد
آزمایشی برای اندازهگیری صفات کیفی شامل ضخامت
پوسته ،واحد هاو ،1استحکام پوسته و وزن پوسته به
آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه وزن تخممرغ
(گرم) ،ضخامت پوسته (میلیمتر) ،وزن زرده (گرم)،
وزن سفیده (گرم) ،ارتفاع سفیده (میلیمتر) ،و وزن
پوسته (گرم) اندازهگیری گردید .ضخامت تخممرغ ،با
استفاده از کولیس 2اندازهگیری شد .ضخامت پوسته

نیز در سه نقطه از آن (منطقه کیسه هوایی ،وسط و
ناحیه باریک تخممرغ) و بهوسیله ریزسنﺞ 3اندازهگیری
شد و میانگین این سه عدد برای آنالیز دادهها استفاده
گردید .ارتفاع سفیده (در سه نقطه و به فاصله نیم
سانتیمتر از زرده) با کولیس اندازهگیری و واحد هاو با
استفاده از رابطه مربوطه محاسبه گردید ( Rozenboim
.)et al., 2007
فراسنجههای خونی و آنزیمهای آنتیاکسیدانی

در پایان دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی یک پرنده
به صورت تصادفی انتخاب و نمونههای خون ( 6ساعت
قبل از خوراکدهی) با استفاده از سرنﮓهای 2
میلیلیتری ،از ورید بال جمعآوری و در لولههای
آزمایشی شمارهگذاری شده بدون هپارین ،برای بدست
آوردن سرم ریخته شد .نمونهها به مدت  15دقیقه با
سرعت  2500دور در دقیقه سانتریفیوژ و پالسمای
سرم حاصل در اپندورفهای شمارهگذاری شده ریخته
شده و تا زمان انتقال به آزمایشگاه در دمای -20درجه
سانتیگراد نگهداری گردیدند .سپس نمونهها جهت
تعیین فراسنجههای بیوشیمیایی به آزمایشگاه منتقل
شدند .فراسنجههای سرم خون شامل کلسترول کل،
تریگلیسرید ،لیپوپروتئینهای با چگالی باال (،)HDL
فعالیت آنزیمهای آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTو
آسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTگلوبولین ،آلبومین،
پروتئین کل و آنزیمهای آنتیاکسیدانی شامل گلوتاتیون
پراکسیداز و سوپر اکسید دسموتاز بودند که با کیتهای
پارس آزمون ساخت ایران و با استفاده از دستگاه
اتوآناالیزر هیتاچی (،)Auto Analyzer Hitachi 717
ساخت ژاپن اندازهگیری شدند ( .)Neijat et al., 2014
آنالیز آماری

در ابتدا نرمال بودن دادههای جمعآوری شده توسط
نرمافزار آماری  SASمورد بررسی قرار گرفت ،سپس با
استفاده از رویه  MIXبهصورت فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
Yijkl = μ + Ai +Bj + (A×B) ij + eijk

1. Haugh Unit
2. Calliper (Mitutoyo 531-129 Series 531, Kawasaki,
Japan

3. Cantilever system(Teclock Ogawa Seiki Co., Tokyo,
)Japan
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در مورد صفاتی که چندین بار در طول آزمایش
اندازهگیری شده بودند ،آنالیز بهصورت تکرار شده در
زمان انجام گردید .مدل آماری مورد استفاده در
آزمایش بهصورت زیر بود:
Yijkl = μ + Ai +Bj +Pk+ (A×B) ij + (A×P) ik+
(B×P) jk + (A×B×P) ijk + eijk

در فرمولهای باال =Yij ،مقدار هر مشاهده=μ ،
میانگین کل =Ai ،اثر منبع منگنز =Bj ،اثر سطح استفاده،
 =Pkاثر دوره آزمایش =(A×B) ij ،اثر متقابل بین منبع و
سطح =(A×P) ik ،اثر متقابل بین منبع و دوره(B×P) ،
 =jkاثر متقابل بین سطح و دوره =(A×B×P) ijk ،اثر
متقابل بین منبع و سطح و دوره =eijk ،اثر باقیمانده
(اشتباه آزمایشی) .بررسی معنیداربودن اختالفات بین
میانگین دادهها با استفاده از آزمون مقایسهای توکی در
سطح  5درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث
نتایﺞ مربوط به بررسی اثر منبع و سطح منگنز مورد
استفاده بر صفات عملکردی مثل درصد تولید ،توده تخم
تولیدی ،وزن تخممرغ ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل در
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جدول  2ارائه شده است .مقایسه درصد تولید تخممرغ،
بین تیمارهای مختلف آزمایشی نشان داد که منبع منگنز
مورد استفاده تأثیر معنیداری بر این صفت نداشت
( ،)P>0/05ولی سطح منگنز مورد استفاده منجر به
تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی گردید
( ،)P>0/05بدین صورت که سطح  135میلیگرم در
کیلوگرم منگنز در مقایسه با دو سطح  25و  90میلیگرم
در کیلوگرم موجب افزایش درصد تولید شد .اثر دوره در
مورد این صفت معنیدار نبود ( .)P>0/05اثر متقابل
منبع در سطح ،منبع در دوره ،سطح در دوره و اثر متقابل
سهگانه نیز در مورد این صفت معنیدار نبود (.)P>0/05
در مورد توده تخممرغ طی دورههای مختلف ،منبع منگنز
تأثیر معنیداری را نشان نداد ( ،)P>0/05ولی سطح
منگنز مورد استفاده منجر به تفاوت معنیدار بین
تیمارهای مختلف آزمایشی گردید ( ،)P<0/05بدین
صورت که سطح  135میلیگرم در کیلوگرم منجر به
توده تخممرغ باالتری نسبت به  25و  90میلیگرم در
کیلوگرم گردید .با افزایش دوره آزمایش توده تخممرغ
تولیدی بهطور معنیدار افزایش یافت .آثار متقابل موجود
در هیچ موردی معنیدار نبودند (.)P>0/05

جدول  .2اثر تیمارهای آزمایشی مختلف بر صفات عملکردی در مرغهای تخمگذار های-الین دبلیو  36در سن  22تا  34هفتگی
Table 2. The effect dietary treatments on performance traits of w36 layer hen at 22-34 weeks of age
Feed conversion ratio
)(g/g

Daily feed intake
)(g

Egg weight
)(g

Egg mass
)(g/h/d

Egg production
)(%

1.82
1.81
0.025

85.40b
87.58a
0.245

53.03
53.11
0.51

47.53
48.70
0.62

89.58
91.66
0.823

1.90a
1.83ab
1.71b
0.031

86.78a
86.89a
85.80b
0.300

52.93
53.51
52.78
0.63

45.96b
47.84b
50.55a
0.76

86.71b
89.45b
95.70a
1.00

1.71
1.72
1.78
1.88
0.051

79.00b
89.10a
86.97ab
90.90a
0.363

51.06b
52.48ab
53.76a
54.98a
0.69

45.31c
47.58bc
49.51ab
50.06a
1.00

88.54
90.62
92.18
91.14
1.47

0.855
0.001
0.114
0.150
0.740
0.498
0.244

0.0001
0.035
0.000
0.414
0.052
0.231
0.245

0.915
0.696
0.001
0.542
0.757
0.327
0.448

0.198
0.001
0.008
0.106
0.665
0.538
0.151

0.090
0.0001
0.417
0.103
0.491
0.373
0.065

Variables
Mn Source
Organic
Mineral
SEM
)Mn Level (mg/kg
25
90
135
SEM
Week
22-25 wks
25-28 wks
28-31 wks
31-34 wks
SEM
P-Value
Mn Source
Mn Level
Week
Mn Source×Mn Level
Mn Source×Week
Mn Level×Week
Mn Source×Mn Level×Week

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است .تعداد تکرار .4
هر دوره بررسی شامل  3هفته.
a, b: mean value in a column not sharing a superscript are different at P<0.05. Number of replicate=4.
Each period containing 3 weeks.
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خامسی و همکاران :اثر استفاده سطوح مختلف منابع آلی (کیالت با متیونین) و معدنی (سولفات منگنز) بر ...

اگرچه مطالعات متعددی به بررسی اثر عناصر کم
نیاز بر عملکرد تولیدی پرندههای مختلف در سنین
متفاوت پرداختهاند ،ولی بررسی منگنز در بسیاری از
دورههای تولید تحقیقات محدودتری را شامل میشود
(.)Stefanello et al., 2014; Xiao et al., 2014; 2015
بهطور مثال )1994( Sazzad ،گزارش کرد که منگنز
موجود در جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا
) (25mg/kgبرای حفظ عملکرد تولیدی مرغهای
تخمگذار در شرایط نرمال و مدیریت بهینه کافی است.
این سطح پیشنهادی برای منگنز جیره همان سطح
پیشنهادشده توسط  )1994( NRCبود .مطالعات
متعددی نشان داد که در شرایط مدیریتی بهینه و
بدون تنش محیطی مکملکردن جیره غذایی با منگنز
هیچ تأثیری روی عملکرد مرغهای تخمگذار ندارد
( .)Stefanello et al., 2014; Xiao et al., 2014در
بسیاری از مطالعات به بررسی اثر تنشهای محیطی بر
تغییر نیاز به عناصر کم نیاز پرداخته شده است .نگاه
کلی اغلب این تحقیقات بر این امر استوار است که
تنشهای محیطی از طرق مختلف میتواند نیاز پرنده
را تغییر دهد .ثابت شده است که تنش محیطی بهویژه
تنش گرمایی آثار مضری بر عملکرد پرنده دارد و یکی
از ابتداییترین این آثار کاهش مصرف خوراک است.
کاهش مصرف خوراک پرنده بهویژه در طی تنش
گرمایی منجر به دریافت کمتر کل مواد مغذی از جمله
منگنز میگردد .لذا دریافت کمتر مواد مغذی بهویژه
عناصر ممکن است تولید را در مرغهای پایان دوره با
مخاطراتی همراه کند .در این تحقیق در شرایط تنش
حرارتی نشان داده شد که صرف نظر از نوع منبع
منگنز ،سطح منگنز میتواند تأثیر بسیار مفیدی بر
افزایش تولید در دوره پایانی تخمگذاری داشته باشد
که با یافته محققین مختلف مطابقت داشت .در مقابل
برخی مطالعات ( Stefanello et al., 2014; Xiao et
 )al., 2014; 2015نشان دادند جیره مکمل شده با
سطوح باالتر از حد نیاز منگنز معدنی ،حتی با دوره
تغذیه  12هفته ،هیچ تأثیر معنیداری روی عملکرد
مرغهای تخمگذار نداشته است که با یافته های این
تحقیق همخوانی نداشت .همسو با نتایﺞ این تحقیق
در مورد عملکرد پرندهها  )2001( Inal et al.بیان

کردند که سطح  25 mg/kgمنگنز در جیره برای
مقادیر بهینه تولید تخممرغ ،وزن تخممرغ و ضریب
تبدیل خوراک کفایت میکند ،امّا برای کیفیت بهینه
پوسته نیاز پرندگان تخمگذار خیلی بیشتر است.
همچنین در مطالعه  ،)2011( Gheisari et al.کاهش
سطح هر دو مکمل روی و منگنز بهترتیب از  65و 75
میلیگرم در کیلوگرم در جیره غذایی به  40میلیگرم
در کیلوگرم (از منابع سولفات) اثر منفی کمی روی
عملکرد مرغهای تخمگذار داشت و افزایش معنیداری
روی درصد تخممرغهای شکسته از  0/33درصد به
 1/59درصد مشاهده شد.
سطح و منبع منگنز مورد استفاده تأثیر معنیداری
بر وزن تخممرغ تولیدی در طول آزمایش نداشتند
( ،)P>0/05ولی اثر دوره بر وزن تخممرغ تولیدی
معنیدار بود و با افزایش زمان وزن تخممرغ تولیدی
افزایش یافت ( .)P>0/05در مورد وزن تخممرغ اگرچه
در تحقیق حاضر اندازه تخممرغ تحت تأثیر تیمارهای
آزمایشی قرار نگرفت ،همسو با نتایﺞ حاضر در تحقیقی
بیان شد که با جیره حاوی مکمل منگنز به فرم معدنی
وزن تخممرغ تحت تأثیر قرار نگرفت ( Xiao et al.,
 ،)2015امّا بیان شد که تأثیر این مکمل روی تراکم
پوسته به مطالعه بیشتری نیاز دارد .مقایسه مصرف
خوراک بین گروههای آزمایشی در جدول  2ارایه شده
است .منبع و سطح منگنز بر مصرف خوراک تأثیر
معنیداری نشان داد ( ،)P>0/05همچنین اثر دوره بر
مصرف خوراک در طول آزمایش معنیدار بود
( .)P>0/05آثار متقابل مختلف در مورد مصرف
خوراک معنیدار نبود (.)P>0/05
در مورد ضریب تبدیل غذایی برای تولید تخممرغ،
منبع منگنز تأثیر معنیداری بین تیمارهای آزمایشی
نشان نداد ( ،)P>0/05درحالیکه سطح منگنز منجر به
تفاوت معنیداری در ضریب تبدیل خوراک گردید؛
بهطوری که با افزایش سطح از  25تا  135میلیگرم در
کیلوگرم ضریب تبدیل بهطور معنیداری بهبود یافت
( .)P>0/05در مطالعه  ،)2017( Zhang et al.با استفاده
از تیمارهای حاوی منگنز آلی (اسید آمینه) و فرم
سولفات منگنز در سطوح  120 ،80 ،40و  160میلیگرم
در کیلوگرم برای مدت  8هفته ،نشان داده شد که مصرف
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خوراک ،ضریب تبدیل غذایی و درصد تخممرغهای
شکسته تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار میگیرد و
کمترین مصرف خوراک روزانه ،تولید تخممرغ ،تولید توده
تخممرغ و درصد تخممرغهای شکسته (تا  1/5درصد) در
گروههای حاوی مکمل معدنی منگنز در مقایسه با سطح
پیشنهاد شده  NRCمشاهده شد .جایگزینی کامل منابع
اکسید روی و منگنز با منابع سولفاتشان مصرف خوراک و
درصد تولید تخممرغ را افزایش داد و در عوض درصد
تخممرغهای شکسته را نیز کاهش داد (از  78درصد به
 33درصد) .مشابه با این تحقیق در مورد مصرف خوراک
روزانه ،در تحقیقی با استفاده از کمپلکس آلی مواد
معدنی کم نیاز نشان داده شد که مقادیر کمتر میانگین
مصرف خوراک روزانه ( )90/5g/henو ضریب تبدیل
غذایی ( )1/74 g/gبرای کل دوره آزمایش ( 38تا 53
هفته) در مرغهایی که با  40میلیگرم در کیلوگرم روی،
 40میلیگرم در کیلوگرم منگنز و  7میلیگرم در
کیلوگرم مس از کمپلکس متال آمینواسید تغذیه کردند،
مشاهده شد (.)Gheisari et al., 2011
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تخممرغ ،وزن زرده تخممرغ ،وزن پوسته تخممرغ و
ارتفاع سفیده تخممرغ ،در جدول  3ارائه شده است.
مقایسه وزن سفیده تخممرغ ،بین تیمارهای مختلف
آزمایشی نشان داد که منبع منگنز مورد استفاده تأثیر
معنیداری بر این صفت نداشت ( ،)P>0/05ولی سطح
منگنز مورد استفاده ،موجب تمایل به تفاوت
معنیداری بین تیمارهای آزمایشی گردید (.)P>0/05
در مقابل ،زمان یا دوره آزمایش تأثیر معنیداری بر
این صفت نداشت (.)P>0/05
مقایسه تیمارهای مختلف آزمایشی نشان داد که
منبع منگنز مورد استفاده تمایل به تأثیر معنیدار بر
وزن زرده تخممرغ داشت ،ولی سطح منگنز مورد
استفاده منجر به تفاوت معنیداری بین تیمارهای
آزمایشی نگردید ( ،)P>0/05زمان یا دوره آزمایش نیز
تأثیر معنیداری بر این صفت نداشت (.)P>0/05
مقایسه وزن پوسته تخممرغ ،بین تیمارهای
مختلف آزمایشی نشان داد که منبع منگنز مورد
استفاده تأثیر معنیداری بر این صفت نداشت
( ،)P>0/05ولی سطح منگنز مورد استفاده تمایل به
تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی گردید .زمان
یا دوره آزمایش تأثیر معنیداری بر این صفت نداشت
(.)P>0/05

صفات کیفی تخممرغ

نتایﺞ مربوط به بررسی اثر منبع و سطح منگنز مورد
استفاده بر صفات کیفیت تخممرغ مثل وزن سفیده

جدول  .3اثر تیمارهای آزمایشی مختلف بر برخی فراسنجه های کیفیت تخممرغ در مرغهای تخمگذار های-الین دبلیو 36در 22
تا  34هفتگی
Table 3. The effect of dietary treatments on egg quality parameters of w36 layer hen at 22-34 weeks of age
Haug unit

Egg white height
)(mm

Egg shell
)weight (g

Egg yolk weight
)(g

Egg white weight
)(g

86.99a
83.65b
1.05

9.73a
9.13b
0.100

7.33
7.13
0.094

12.94
13.56
0.144

32.54
31.39
0.365

86.24
85.44
86.75
1.99

9.31b
9.81a
9.21b
0.122

6.86b
7.17ab
7.66a
0.115

13.29
13.43
13.04
0.174

31.15
32.56
32.99
0.447

84.05
83.22
82.95
1.52

9.55
9.23
9.52
0.212

7.26
7.24
7.19
0.154

13.37
12.80
13.59
0.201

32.42
31.82
32.46
0.492

0.004
0.114
0.326
0.245
0.958
0.455
0.844

0.005
0.018
0.619
0.763
0.980
0.550
0.241

0.169
0.007
0.964
0.589
0.768
0.168
0.190

0.052
0.346
0.055
0.071
0.216
0.279
0.579

0.281
0.060
0.627
0.055
0.488
0.755
0.705

Variables
Mn Source
Organic
Mineral
SEM
)Mn Level (mg/kg
25
90
135
SEM
Week
25-28 wks
28-31 wks
31-34 wks
SEM
P-Value
Mn Source
Mn Level
Week
Mn Source×Mn Level
Mn Source×Week
Mn Level×Week
Mn Source×Mn Level×Week

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است .تعداد تکرار .4
a, b: Mean value in a column not sharing a superscript are different at P<0.05. Number of replicate=4.
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خامسی و همکاران :اثر استفاده سطوح مختلف منابع آلی (کیالت با متیونین) و معدنی (سولفات منگنز) بر ...

در مورد ارتفاع سفیده ،منبع منگنز مورد استفاده
منجر به تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف
آزمایشی گردید ،بهطوری که از بین دو منبع مورد
استفاده ،باالترین مقدار ارتفاع سفیده مربوط به منبع
آلی بود .سطح منگنز مورد استفاده نیز ارتفاع سفیده را
بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار داد و سطح 90
میلیگرم در کیلوگرم منگنز ،بدون توجه به نوع آن
بهترین مقدار را در این صفت نشان داد .دوره آزمایش
تأثیر معنیداری بر این صفت نداشت ( .)P>0/05در
مورد واحد هاو نیز منبع منگنز ،تأثیر معنیداری
داشت و بهترین واحد هاو مربوط به تیمار منبع آلی
منگنز بود که با منگنز معدنی تفاوت معنیداری نشان
داد .در مقابل ،سطح منگنز مورد استفاده و دوره
آزمایش تأثیر معنیداری بر واحد هاو نداشتند
( .)P>0/05در مورد تمام صفات مورد بررسی اثر
متقابل منبع در سطح ،منبع در دوره ،سطح در دوره و
اثر متقابل سهگانه معنیدار نبود (.)P>0/05
یکی از ویژگیهای مطلوب در مرغهای تخمگذار
تجاری که اهمیت اقتصادی دارد ،افزایش مقاومت
پوسته تخممرغ است .تعداد زیادی از مطالعات نشان
داده است که وزن پوسته تخممرغ عامل مهم تعیین
کننده برای ارزیابی کیفیت پوسته و بهبود وضعیت
تخممرغ است ( Van Toledo, 1982; Amataya et al.,
 .)2004مطالعات قبلی نشان داده است که استحکام و
ضخامت پوسته تخممرغها با استفاده از جیره مکمل
شده با منگنز یا ترکیبی از مجموعه عناصر منگنز،
مس و روی افزایش پیدا میکند ( ;Mabe et al., 2003
 .)Stefanello et al., 2014همسو با نتایﺞ این تحقیق،
در مطالعه  ،)2000( Fassan et al.ضخامت پوسته
تخممرغ درجیره حاوی  200میلیگرم در کیلوگرم
منگنز در مقایسه با جیره حاوی سطح  40میلیگرم
در کیلوگرم منگنز افزایش یافت .در مطالعه این
محققین همچنین مشاهده شد که استفاده از جیره
غذایی حاوی سولفات روی و سولفات منگنز و کاهش
غلظت مکمل جیره به  40میلیگرم در کیلوگرم موجب
افزایش وقوع آنتاگونیستهای بین عناصر کمنیاز در روده
پرندهها میگردد .این محققین نتیجه گرفتند که در
سطوح پایین مکمل معدنی در جیره غذایی ،جایگزینی

آنها با منابع آلی مواد معدنی میتوانند تولید تخممرغ و
درصد تخممرغهای شکسته را در مرغهای تخمگذار
بهبود بخشد .در تطابق با نتایﺞ این تحقیق،
 )2008( Swiatkiewicz & Koreleskiگزارش کردند که
در نسبت پوسته تخممرغ در مرغهای  35تا  70هفته که
جیره حاوی مکمل منگنز و روی به فرمهای آلی (اسید
آمینه) یا معدنی (سولفاته) دریافت کردند ،تفاوت وجود
دارد .ولی در مورد بهبود کیفیت پوسته ناشی از سطوح
باالتر منگنز توسط  )2007( Young et al.نشان داده شد
که یک ارتباط مثبت بین استحکام پوسته و محتوای
سولفات  GAGsوجود دارد ،در این رابطه افزایش
محتوای سولفات  GAGsغشا ممکن است به بهبود
استحکام پوسته بهویژه در گروه حاوی مکمل آلی منگنز
کمک کند (.)Stefanello et al., 2014
برخی از محققین بیان کردند که جیره مکمل شده
با منگنز با فرم معدنی یا آلی ضخامت پوسته را افزایش
میدهد ( .)Xiao et al., 2014, 2015در مطالعه
 )2017( Zhang et al.نشان داده شد که استحکام
پوسته تخممرغ در  2هفته اول تحت تأثیر مکملسازی
جیره با منگنز با هر دو فرم آلی و معدنی قرار نگرفت،
ولی در سنین باالی  6هفته استحکام پوسته تحت
تأثیر مکملسازی جیره با هر دو نوع فرم آلی و معدنی
منگنز افزایش پیدا کرد .این نتیجه نشان داد که تأثیر
منگنز به تدریﺞ توسعه مییابد و برای اثر بخشی این
مکمل روی استحکام پوسته تخممرغ به یک دوره
طوالنیتر از  2هفته نیاز است.
در این تحقیق ،همسو با سایر تحقیقات مرتبط در
مورد وزن پوسته ( Mabe et al., 2003; Stefanello et
 ،)al., 2014هیچ تفاوتی بین دو گروه آلی و معدنی
روی استحکام پوسته تخممرغ مشاهده نشد .در تضاد
با این مطالعات تعدادی از محققان بیان کردند که
مکملسازی جیره با منگنز از  25تا  200میلیگرم در
کیلو گرم عالوه بر یک جیره پایه حاوی منگنز
استحکام پوسته تخممرغ را بهبود میبخشد و فرم آلی
آن تأثیر بیشتری روی استحکام پوسته داشته است
( .)Xiao et al., 2015تفاوت بین مطالعات را میتوان
به غلظتهای باالتر منگنز ( 32/7میلیگرم در کیلو
گرم در مقایسه با  14/3میلیگرم در کیلوگرم) درجیره
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مرغهای جوانتر ( 55هفته در مقایسه با  62هفته)
نسبت داد ( .)Zhang et al., 2017همسو با این تحقیق
 )2017( Zhang et al.دریافتند که ضخامت پوسته
تخممرغ در مرغهای تخمگذار با افزایش سطوح منگنز
جیره غذایی از صفر به  160میلیگرم در کیلوگرم
بدون هیچ تفاوتی در منابع آلی و معدنی افزایش پیدا
میکند .همچنین بهطور مشابه ضخامت پوسته در
پرندگان تخمگذار با جیره حاوی افزایش سطح مکمل
منگنز از  25میلیگرم در کیلو گرم به  105میلیگرم
در کیلوگرم ( )Sazzad et al., 1994یا از  40میلیگرم
در کیلوگرم به  200میلیگرم در کیلوگرم در دوره دوم
تولید مرغها افزایش پیدا میکند ( Fassani et al.,
.)2000
برخی تحقیقات نشان دادند که جیره مکمل شده
با منگنز با افزایش سطح منگنز از  25 mg/kgبه
 200 mg/kgضخامت پوسته تخممرغها را بدون در
نظر گرفتن منبع افزایش میدهد ( Xiao et al.,
 .)2015این مطالعه نشان داد که استحکام و ضخامت
پوسته تخممرغ با جیره حاوی مکمل منگنز مخصوصاً
در مرغهای سالم بهبود مییابد .همچنین این محققین
نشان دادند که تفاوت بین منگنز آلی و معدنی از
لحاظ تأثیر روی استحکام و ضخامت پوسته با توجه به
سطوح منگنز در جیره پایه ،سطوح مکمل منگنز و
سن مرغهای تخمگذار متفاوت است.
به هر حال  )2008( Stefanelloنشان داد که یک
اثر خطی روی نسبت پوسته و یک رابطه درجه دوم در
افزایش ضخامت پوسته تخممرغ در جیرههای حاوی
مکمل معدنی منگنز وجود دارد .بنابراین اثر مکمل
منگنز جیره بر وزن پوسته تخممرغ و نسبت پوسته
نیاز به مطالعه بیشتر دارد .سختی پوسته تخممرغ،
کشسانی و شکستگی ساختار از فراسنجههای ارزیابی
خواص مکانیکی پوسته تخممرغ است .محققان
دریافتند که سختی پوسته به وسیله جیره حاوی
مکمل منگنز در فرمهای معدنی و آلی تحت تأثیر قرار
نگرفت ،اما در گروههای حاوی فرم آلی نسبت به
گروههای حاوی فرم معدنی سختی پوسته بیشتر بود و
این به این معنی است که قابلیت بازیابی پوسته برای
مقاومت در برابر تنشهای خارجی در پرندگان
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تغذیهشده با جیره حاوی مکمل منگنز آلی بهبود پیدا
میکند ( .)Zhang et al., 2017به هر حال سطوح
مکمل منگنز و منابع جیره تأثیری روی سختی پوسته
تخممرغ نداشت ( Zamani et al., 2005 b; Xiao et
 .)al., 2015همچنین گروهی از محققان یافتند که
مکمل آلی منگنز یک اثر درجه دوم روی شکستگی
ساختار پوسته دارد در حالی که هیچ تأثیری از منبع
معدنی مشاهده نشد ( .)Zhang et al., 2017شکستن
ساختار براساس ضخامت و استحکام پوسته محاسبه
میشود .افزایش مؤثر ضخامت پوسته با مکمل منگنز
ممکن است در نتیجه افزایش سولفات و کندروایتین
سولفات پوسته تخممرغ باشد.
متابولیتهای خونی

نتایﺞ مربوط به بررسی اثر منبع و سطح منگنز مورد
استفاده بر برخی متابولیتهای خونی ،در جدول  4ارائه
شده است .کلسترول کل سرم بهطور معنیداری تحت
تأثیر منبع منگنز مورد استفاده قرار گرفته است
( ،)P<0/05در حالی که سطح منگنز تأثیر معنیداری بر
کلسترول کل سرم نداشت .منبع و سطح منگنز مورد
استفاده تأثیر معنیداری ( )P<0/05بر میزان
تریگلیسیرید سرم داشت ،بهطوریکه منگنز آلی
منجر به افزایش غلظت تریگلیسیرید سرم نسبت به
منگنز معدنی گردید .همچنین از بین سطوح مورد
استفاده ،سطح  135میلیگرم در کیلوگرم منگنز
باالترین غلظت تریگلیسرید سرم را نشان داد.
لیپوپروتئین با چگالی پایین تحت تأثیر منبع منگنز
قرار گرفت ولی سطح منگنز مورد استفاده تأثیر
معنیداری بر این صفت نداشت ( .)P>0/05سطح و
منبع منگنز مورد استفاده در این تحقیق تأثیر
معنیداری بر لیپوپروتئین با چگالی باال نداشت
( .)P>0/05در مورد تمام صفات مورد بررسی اثر
متقابل منبع در سطح معنیدار نبود ( .)P>0/05تأثیر
منگنز در بسیاری از فرایندهای مرتبط با متابولیسم
چربی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .تأثیر
بیوشیمیایی منگنز در واسطههای متابولیسم انرژی به
دلیل نقش آن در متالوآنزیم پیروات کربوکسیالز است.
پیروات کربوکسیالز در سوختوساز چربی و

...  اثر استفاده سطوح مختلف منابع آلی (کیالت با متیونین) و معدنی (سولفات منگنز) بر:خامسی و همکاران

، در مقابل.)P>0/05( میزان پروتئین کل سرم نداشتند
آلبومین سرم تحت تأثیر منبع منگنز مورد استفاده قرار
) و باالترین سطح آلبومین مربوط بهP<0/05( گرفت
 ولی سطح منگنز مورد استفاده تأثیر،منگنز آلی بود
.)P>0/05( معنیداری بر این صفت نداشت
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کربوهیدرات نقش بارزی دارد که کمبود منگنز به
دلیل اختالل در این آنزیم منجر به تغییر متابولیسم
چربی و در نهایت تغییر تجمع چربی در محوطه بطنی
.)Plumlee et al., 1956( میگردد
منبع و سطح منگنز مورد استفاده تأثیر معنیداری بر

 هفتگی34  تا22  در36 الین دبلیو- اثر تیمارهای آزمایشی مختلف بر برخی فراسنجههای سرم در مرغهای تخمگذار های.4 جدول
Table 4. The effect dietary treatments on serum parameters of w36 layer hen at 22-34 weeks of age
Variables
Mn Source
Mineral
Mineral
Mineral
Organic
Organic
Organic
SEM
Mn Source
Mineral
Organic
SEM
Mn Level (mg/kg)
25
90
135
SEM
P-Value
Mn Source
Mn Level

Total Cholesterol
(mg/dl)

Triglyceride
(mg/dl)

LDL
(mg/dl)

HDL
(mg/dl)

155.66
168.66
145.33
184.66
160.66
176.66
10.16

62.00
53.33
65.33
62.00
60.33
74.66
4.30

65.66
62.00
63.00
67.00
72.33
68.33
3.39

123.66
131.00
115.66
121.00
130.00
98.33
15.78

156.55b
174.00a
5.84

60.22b
65.66a
2.48

63.55b
69.22a
1.96

123.44
111.77
9.11

170.16
164.66
161.00
7.18

62.00ab
56.83b
70.00a
3.04

66.33
67.16
65.66
2.40

122.33
130.50
100.00
11.16

0.047
0.671

0.147
0.030

0.063
0.907

0.383
0.178

0.137

0.546

0.440

0.573

Mn Level
25
90
135
25
90
135

Mn Source× Mn Level

.4  تعداد تکرار. است0/05 حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح
a, b mean value in a column not sharing a superscript are different at P<0.05. Number of replicate=4.

 هفتگی34  تا22  در36 الین دبلیو- اثر تیمارهای آزمایشی مختلف بر برخی فراسنجههای سرم در مرغهای تخمگذار های.5 ادامه جدول
Continued table 4. The effect dietary treatments on serum parameters of w36 layer hen at 22-34 weeks of age
Variables
Mn Source
Mn Level
Mineral
25
Mineral
90
Mineral
135
Organic
25
Organic
90
Organic
135
SEM
Mn Source
Mineral
Organic
SEM
Mn Level (mg/kg)
25
90
135
SEM
P-Value
Mn Source
Mn Level
Mn Source×Mn Level

Total protein
(mg/dl)

Albumin
(mg/dl)

Globulin
(mg/dl)

AST
(U/dl)

ALT
(U/dl)

4.13
3.43
5.13
3.46
3.56
3.63
0.669

1.40
1.86
1.73
2.10
1.93
1.83
0.144

2.73
1.56
3.40
1.36
1.63
1.80
0.112

378.56
223.40
928.96
303.13
973.03
296.56
75.50

2.06
3.36
3.30
3.20
3.83
2.83
0.332

4.23
3.55
0.386

1.66b
1.95a
0.083

2.56
1.60
0.439

510.31a
326.24b
55.79

2.91
2.95
0.19

3.80
3.50
4.38
0.473

1.75
1.90
1.78
0.101

2.05
1.60
2.60
0.538

340.85
598.21
612.76
25.52

2.63
3.60
2.56
0.235

0.239
0.432
0.496

0.030
0.565
0.084

0.145
0.445
0.514

0.004
0.724
0.221

0.872
0.115
0.245

.4  تعداد تکرار. است0/05 حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح
a, b mean value in a column not sharing a superscript are different at P<0.05. Number of replicate=4.
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سطح منگنز مورداستفاده تأثیر معنیداری بر
میزان گلوبولین سرم ،آسپارتات آمینوترانسفراز و
آالنین آمینوترانسفراز نداشت ( .)P>0/05ولی منبع
منگنز تأثیر معنیداری بر سطح آسپارتات آمینوترانسفراز
داشت ( )P<0/05و تیمارهای حاوی منگنز آلی دارای
سطح پایینتری از این آنزیم بودند .در مورد تمام صفات
مورد بررسی ،اثر متقابل منبع در سطح معنیدار نبود
( .)P>0/05منگنز جذبشده در روده به آلفا2-
ماکروگلوبولین و آلبومین متصل شده و به کبد میرود.
سپس منگنز به ترانسفرین متصل شده و کبد را ترک
مینماید .همچنین ،منگنز تنفسی و تزریق شده به خون
نیز به ترانسفرین متصل میشود و ترانسفرین که مربوط
به گروه آلبومین است ،مهمترین حامل منگنز بین مغز و
کبد است (.)Andersen et al., 1999
در بسیاری از صفات مربوط به متابولیتهای خونی
در این تحقیق تأثیر معنیداری مشاهده نشد .اگرچه
برخی از محققین بیان کردند که مکمل کردن عناصر
کم نیاز به فرم آلی آن بهویژه فرم متیونینه تأثیر
مثبتی بر آلبومین خون و یا پروتئین کل دارد
) ،(Young et al., 2007ولی در این تحقیق تأثیری
مشاهده نشد .این امر ممکن است بهعلت سهم بسیار
کم مکمل آلی در جیرهها باشد .نکته بعدی در مورد
عدم تفاوت معنیدار این دو منبع بر بسیاری از
متابولیتهای خونی دسترسی باالی فرم معدنی است،
زیرا نشان داده شده است که فرم سولفات در بسیاری
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از عناصر دسترسی باالتری نسبت به فرم اکسید و
غیره دارد .در تحقیقی توسط )2011( Baker et al.
گزارش شد که زیستفراهمی منگنز در منابع اکسید
روی و اکسید منگنز برای پرندهها در مقایسه با
سولفات روی و سولفات منگنز کمتر است.
آنزیمهای آنتی اکسیدانی

نتایﺞ مربوط به بررسی اثر منبع و سطح منگنز مورد
استفاده بر برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی خون ،در
جدول  5ارائه شده است .منبع و سطح منگنز مورد
استفاده تأثیر معنیداری بر میزان آنزیمهای
آنتیاکسیدانی سوپراکسیداز دسموتاز ،گلوتاتیون
پراکسیداز نداشت ( .)P>0/05اثر متقابل منبع در
سطح بر فعالیت آنزیم سوپراکسیداز دسموتاز معنیدار
بود ( ،)P<0/05بدین صورت که تیمار منبع آلی با
سطح  135میلیگرم در کیلوگرم باالترین مقدار را در
بین تیمارهای مختلف آزمایشی نشان داد که با
تیمارهای معدنی در تمام سطوح اختالف معنیداری
داشت.
ساخت آنزیمهای آنتیاکسیدانی از قبیل سوپراکسید
دسموتاز ( )SODو گلوتاتیون پراکسیداز برحسب پاسخ
حیوان به تنش گرمایی مهم است .اگرچه این پاسخ
تنها زمانی مؤثر خواهد بود که کوفاکتورهایی نظیر
سلنیوم برای آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و مس ،روی و
منگنز برای آنزیم  SODدر دسترس باشند.

جدول  .6اثر تیمارهای آزمایشی مختلف بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی سرم در مرغهای تخمگذار های-الین دبلیو 36
در  22تا  34هفتگی
Table 5. The effect dietary treatments on serum antioxidant enzyme of w36 layer hen at 22-34 weeks of age.
)GPX (m/l

)SOD (u/l

4395.00
4563.00
4580.00
4290.00
4675.00
4423.66
204.80

190.33b
190.66b
184.66b
198.00ab
192.66ab
223.00a
9.49

4512.66
4462.88
118.24

190.55
200.55
5.48

4342.50
4619.00
4501.83
144.81

191.16
191.66
203.83
6.71

0.771
0.425
0.788

0.221
0.352
0.041

Variables
Mn Level
25
90
135
25
90
135

Mn Source
Mineral
Mineral
Mineral
Organic
Organic
Organic
SEM
Mn Source
Mineral
Organic
SEM
)Mn Level (mg/kg
25
90
135
SEM
P-Value
Mn Source
Mn Level
Mn Source×Mn Level

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است .تعداد تکرار .4
a, b mean value in a column not sharing a superscript are different at P<0.05. Number of replicate=4.
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در سطح سلولی افزایش دما و عوامل تنش مختلف
نظیر فاکتورهای فیزیولوژیکی و شیمیایی ،تابش،
سموم ،عفونتهای ویروسی ،اتانول ،آرسنیت،
اکسیژنهشدن بعد از کمبود اکسیژن ،بیان ژن سنتز
پروتئینهای شوک حرارتی ( )HSPرا افزایش میدهد
که بهعنوان پروتئینهای تنشی شناخته شدهاند.
افزایش پروتئینهای شوک گرمایی سلولها را در برابر
تنش بیشتر محافظت میکند که این موضوع از طریق
محافظت سلولها در برابر آسیبهای مضر صورت
میگیرد که سلولها را در برابر مرگ مقاوم میکند
).(Perez et al., 2017
برخی از تحقیقات نشان دادند که تغذیه
جوجههای تخمگذار با جیرههای غذایی دارای کمبود
جزئی عناصر روی و منگنز به فرم سولفات ،فعالیت
 SODرا کاهش میدهد و مکمل روی و منگنز به فرم
هیدروکسی کلراید ( )OHCLفعالیت  SODرا افزایش
میدهد .در یک مطالعه ،در جوجههای گوشتی تغذیه
شده با جیره دارای کمبود روی و منگنز به فرم
سولفات ،فعالیت  SODکاهش یافت ،درحالیکه
مکمل سازی خوراک با روی هیدروکسی کلراید
( )ZnOHCLفعالیت  SODرا افزایش داد ( Perez et
 .)al., 2017همچنین افزایش منگنز هیدروکسی
کلراید ( )MnOHCLدر جیره غذایی با سطح باالی
روی هیدروکسی کلراید ( )ZnOHCLفعالیت SOD
را افزایش داد ) .(Perez et al., 2017در مطالعهی
 )2017( Perez et al.کاهش فعالیت  SODدر
هتروفیلها و لنفوسیتها در پرندههایی که کمبود هر
دو مورد روی و منگنز را داشتند ،مشاهده شد.
هتروفیلها و مونوسیت ها در پرندگان در پاسخ به
محرک التهابی  SODتولید میکنند (Gou et al.,
) 2015و  SODرادیکالهای سوپراکسید را برای
محافظت از سلول ها علیه آسیب اکسیداتیو کاتالیز
میکند ( .)Abreu & Cabelli, 2010سه ایزوفرم
آنزیم  SODشامل  SODمنگنز میتوکندریاییSOD ،
مس و روی درون سلولی و  SODخارج سلولی در
طیور شناخته شده است ) .(Surai, 2015اصالح و
کاهش آنزیم  SODشامل یک تعامل پیچیده بین
سطوح منابع معدنی و تنش اکسیداتیو و ایزوفرمهای

 SODاست .کمبود مس باعث کاهش  SODمس و
روی و افزایش فعالیت  SODمنگنز در سلولهای
کبد می شود ) .(Lai et al., 1994مشابه با آن کمبود
روی ،رادیکالهای آزاد را افزایش میدهد و باعث
کاهش فعالیت  SODمس و روی در موش میشود
) .(Cao & Chen, 1991منگنز جیره ،تا زمانی که
غلظت منگنز موجود در جیره طیور  80mg/kgباشد
سبب افزایش فعالیت  SODمنگنز بافت قلب میشود
) .(Lu et al., 2016در مطالعهی Perez et al.
( )2017نشان داده شد که در پرندههای دارای کمبود
روی و منگنز در جیره غذایی افزودن مکمل این
عناصر به فرم هیدروکسی کلراید سبب بهبود فعالیت
 SODمی شود .دسترسی هیدروکسی کلراید معدنی
روی در نشخوارکنندهها ( ;Spears & Kegley, 2002
 )Wagner et al., 2016و طیور ()Batal et al., 2001
بهطور گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش شده است که زیست فراهمی روی موجود در
خوراک به فرم  OHCLبه میزان  122درصد بیشتر از
فرم سولفات آن میباشد ( .)Batal et al., 2001در
مطالعهای دیگر ،روی موجود درخوراک به فرم
هیدروکسی کلراید سبب افزایش روی موجود در
استخوان ،در مقایسه با فرم سولفات آن گردید ( Cao
 .)et al., 2000مشابه با آن افزایش زیست فراهمی
فرم هیدروکسی کلراید مس در پرندگان مشاهده
شده است ) .(Miles et al., 1998افزایش قابلیت
هضم و دسترسی روی میتواند با افزایش فعالیت
آنزیم  SODدر پرندههای تغذیه شده با روی
هیدروکسی کلراید توضیح داده شود؛ به عالوه فرم
معدنی هیدروکسی کلراید با دیگر مواد معدنی و
ویتامین ها در خوراک کمتر واکنش نشان میدهد
) .(Lu et al., 2010در مطالعهای گزارش شد که با
کاهش فعالیت  SODدر پرندههای تغذیه شده با
جیره حاوی کمبود روی و منگنز انتظار میرود تنش
اکسیداتیو افزایش پیدا کند ) .(Surai, 2015در
پرندههای تغذیه شده با جیره حاوی کمبود مقدار
روی و منگنز به فرم سولفات فعالیت  SODکاهش
مییابد و افزایش غلظت روی و منگنز جیره یا تغذیه
روی و منگنز به فرم هیدروکسی کلراید بهطور
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همزمان سبب افزایش فعالیت  SODدر سلولهای
ایمنی میشود ( Perez et al., 2017, Aksu et al.,
.)2012
عناصر سرم

نتایﺞ مربوط به بررسی اثر منبع و سطح منگنز مورد
استفاده بر برخی عناصر سرم ،در جدول  6ارائه شده
است .منبع منگنز مورد استفاده تأثیر معنیداری بر میزان
منگنز سرم خون نداشت ،ولی سطح منگنز مورد استفاده
تأثیر معنیداری بر منگنز سرم داشت (،)P<0/05
بهطوری که به موازات افزایش سطح منگنز در جیره
سطح منگنز خون هم افزایش یافت ،همچنین از بین
سطوح مورد استفاده ،سطح  135میلیگرم در کیلوگرم
منگنز موجب باالترین سطح منگنز خون شد .منبع و
سطح منگنز مورد استفاده تأثیر معنیداری بر میزان
کلسیم سرم نداشت ( .)P>0/05منبع منگنز مورداستفاده
تأثیر معنیداری بر میزان فسفر سرم خون نداشت ،ولی
سطح منگنز مورد استفاده تأثیر معنیداری بر فسفر سرم
داشت ( ،)P<0/05بهطوریکه به موازات افزایش سطح
منگنز در جیره موجب کاهش غلظت فسفر سرم خون
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گردید .در مورد عناصر سرم ،اثر متقابل بین منبع و سطح
منگنز معنیدار نبود (.)P>0/05
با بررسی وضعیت سرمی برخی عناصر در سرم
خون نشان داده شد که مقدار ا ین عناصر در این
تحقیق تحت تأثیر سطح و منبع منگنز قرار نگرفته
است ،اگرچه در بررسی منابع مشخص بود که
افزایش سطح منگنز تا سطح  135میلی گرم در
کیلوگرم تا رسیدن به سطح سمی عنصر فاصله
بسیار زیادی دارد ،ولی بررسی عناصر خون نشان
داد که این سطح نیز تأثیر منفی بر سایر عناصر
مهم سرمی مانند کلسیم نداشت ،اگرچه سطح باالی
منگنز منجر به کاهش در سطح فسفر خون گردید.
نکته قابل توجه تابعیت تقریبا خطی منگنز سرم
پرنده از منگنز جیره است که نشان میدهد
صرف نظر از نوع منبع مورد استفاده ،منگنز سرم با
افزایش منگنز جیره از  25تا  135میلی گرم در
کیلوگرم به طور خطی افزایش می یابد .اگرچه در این
تحقیق منگنز پوسته مورد بررسی مستقیم قرار
نگرفت ،ولی به نظر می رسد منگنز پوسته تابعی از
منگنز سرمی باشد.

جدول  .7اثر تیمارهای آزمایشی مختلف بر برخی عناصر سرم در مرغهای تخمگذار های-الین دبلیو  36در  22تا  34هفتگی
Table 6. The effect dietary treatments on some blood elements of w36 layer hen at 22-34 wks.
)P (ng/dl

)Ca (ng/dl

)Mn (ng/dl

7.73
7.80
6.96
7.83
7.16
7.00
0.261

7.86
9.20
7.93
8.40
7.80
7.85
0.503

98.33
85.00
81.66
90.33
90.00
77.66
5.69

7.50
7.33
0.151

8.43
7.66
0.290

88.33
86.00
3.28

7.78a
7.48a
6.98b
0.185

8.13
8.15
7.86
0.356

79.66c
87.50b
94.33a
4.02

0.450
0.022
0.334

0.086
0.822
0.117

0.624
0.041
0.523

Variables
Mn Source
Mn Level
Mineral
25
Mineral
90
Mineral
135
Organic
25
Organic
90
Organic
135
SEM
Mn Source
Mineral
Organic
SEM
)Mn Level (mg/kg
25
90
135
SEM
P-Value
Mn Source
Mn Level
Mn Source×Mn Level

حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار آماری در سطح  0/05است .تعداد تکرار .4
a, b: Mean value in a column not sharing a superscript are different at P<0.05. Number of replicate=4.
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 میلیگرم در135 که استفاده از مکمل منگنز در مقدار
کیلوگرم میتواند تأثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی مرغهای
 ولی،تخمگذار در شرایط تنش گرمایی داشته باشد
استفاده از فرم کیالت متیونینی در این سطح مفیدتر
.خواهد بود
سپاسگزاری
این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته علوم
 لذا.دامی در دانشگاه اراک استخراج گردیده است
نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه اراک
بهخاطر حمایتهای مالی از این تحقیق کمال تشکر را
 همچنین از کارشناس گروه و کارکنان مزرعه.دارند
نیکپا گلپایگان آقای خامسی بابت مساعدت در انجام
. تشکر قدردانی میگردد،این تحقیق
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