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خونی هاي مرغ و برخی  فراسنجهر سطوح مختلف عنصر روي بر عملکرد، صفات کیفی تخمیاثت
گذارهاي تخممرغ

3صالح طباطباییو4جمال فیاضی، 3، محسن ساري2، سمیه ساالري1زهرا سروش

چکیده
مرغخونیهايفراسنجهبرخیومرغتخمکیفیصفاتعملکرد،بررويعنصرمختلفسطوحریاثتبررسیمنظوربهآزمایشاین

کامالًطرحقالبدرگذاريتخمدومفازدرهفتگی80تا70سنازمرغقطعه96ازاستفادهباW36الینهايسویهگذارتخمهاي
و40،70،100(رويمختلفسطح4شاملتیمارها.شدانجامهفته10مدتبهتکرارهردرمرغقطعه6وتکرار4تیمار،4باتصادفی

وهفتههرپایاندرکیفیصفاتوعملکرد.شداستفادهرويمکملعنوانبهرويسولفاتازکهبودند) گرمکیلودرگرممیلی130
میلی130حاويجیرهباشدهتغذیهپرندگانکهدادنشانآزمایشنتایج.گرفتندقراربررسیمورددورهپایاندرخونیهايفراسنجه

رغـمتخمولیدـتدرصدکمترینوبیشتریندارايترتیببهروي،کیلوگرمدرگرممیلی40حاويجیرهورويکیلوگرمدرگرم
).P>05/0(بودباالتررويکیلوگرمدرگرممیلی130باشدهتغذیهتیماردرداريمعنیطوربهمرغتخموزنمیانگین). P>05/0(دـبودن

گرممیلی100حاويتیمارطوریکهبه) P>05/0(گردیدغذاییتبدیلضریببهبودومصرفیخوراكکاهشسببرويسطحافزایش
میلی130سطحازکههاییمرغدرهاوواحدنیز،مرغتخمکیفیخصوصیاتلحاظاز. دادنشانراعملکردبهترینرويکیلوگرمدر

داريمعنیطوربهمرغتخمپوستهکیفیتعالوهبه). P>05/0(بودتیمارهابقیهازبیشتربودند،کردهاستفادهرويکیلوگرمدرگرم
درگرممیلی130باشدهتغذیهتیماردرسرمLDLوکلسترولگلوکز،غلظت). P>05/0(گرفتقراررويافزایشیسطوحتأثیرتحت

) P>05/0(افتیکاهشسرمگلسیریدتريغلظتروي،افزایشباهمچنین).P>05/0(افتیکاهشداريمعنیطوربهرويکیلوگرم
کیفیصفاتوعملکردبهبودسببتواندمیگذارتخممرغجیرهدررويافزایشیسطوحازاستفادهکهدادنشانبررسیایننتایج
.شودمرغتخم

رويکیفی،صفاتعملکرد،گذار،تخمهايمرغخونی،هايفراسنجه:  کلیديهايواژه

مقدمه 
مثل، تولید اقتصادي طیور براي زنده ماندن، تولید

ها،ربوهیدراتـاز به کـالوه بر نیـرغ، عـممـوشت و تخـگ
مغذي دیگري نیز که به مقدار ها، به مواد ها، چربیپروتئین

شوند، نیاز دارند که شامل کم به جیره افزوده می
عناصر کم . )31(ها، مواد معدنی کم نیاز است ویتامین

هاي معدنی به صورت طور عمده در شکل نمکمصرف به
اکسید، سولفات، کربنات و کمپلکس با اسیدآمینه به جیره

مواد معدنی کم نیاز از جملهروي،.شوندغذایی افزوده می
تواند در بهبود عملکرد طیور نقش مؤثري است که می
ها روي در ساختمان بسیاري از آنزیم). 22(داشته باشد 

ها عنوان کوفاکتور بسیاري از آنزیمشرکت داشته و یا به
کند وکمبود آن باعث کاهش ایمنی سلولی ایفاء نقش می

).29،30(شود می
ادر ـاي مـهرغ در مرغـمر تولید تخمـبر مثبتی ـاثروي

و سبب بهبود اندازه، داردگذار هاي تخمگوشتی و مرغ
پیشنهاد ).20(شود مرغ میکیفیت پوسته و تولید تخم
نیاز مثل روي، منگنز و مس شده است که مواد معدنی کم

مرغ را بوسیله اثر بر تشکیل تواند تولید پوسته تخممی
مرغ، کردن ساختمان کریستالی تخمکلسیت و اصالح 

.)15(د نثیر قرار دهأتحت ت
در تولید (روي در مگنوم در روي رسوب آلبومین 

گیري دخالت داشته و در ایستموس به شکل) پروتئین
ساختار پروتئینی و (مرغ تولید غشاي پایه پوسته تخم

کند و در نهایت در کمک می) شیمیایی شبیه به کراتین
گیري واسطه آنزیم کربونیک آنهیدراز در شکلرحم به 

مواد معدنی کم مصرف اثر مثبتی بر . باشدپوسته مؤثر می
گذار، نشان هاي مادر گوشتی و تخمتولید تخم مرغ در مرغ

مرغ و کیفیت پوسته دهند و موجب بهبود اندازه تخممی
رـه حاضـدف مطالعـراین، هـبناب).20(شوند رغ میـمتخم

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه-1
)somayehsallary@yahoo.com: نویسنده مسوول(،استادیار، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان-2

، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستانو دانشیاراستادیار-4و 3
13/9/92: پذیرشتاریخ 16/7/92:  تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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اثر سطوح مختلف عنصر روي بر عملکرد، صفات بی ارزیا
گذار هاي تخمهاي خونی مرغفی و برخی از فراسنجهیک

.بود

هامواد و روش
از) در فاز دوم تولید(گذار قطعه مرغ تخم96تعداد 

هفتگی انتخاب شدند و 70در سن W36هاي الین سویه
هفتگی 80تا 70هاي آزمایشی از سن سپس با جیره

شرایط محیطی داخل سالن کامالً تحت . تغذیه شدند
درجه 18- 21کنترل بوده و دماي سالن در حدود 

گراد حفظ شد و به طور مرتب عمل تهویه انجام و سانتی
جیره 4. ساعت نور ثابت تأمین گردید16مدت روشنایی 

سطح روي 4طرح کامالً تصادفی با با استفاده ازآزمایشی 
تهیه و هر ) گرم در کیلوگرممیلی130و 100، 70، 40(

در . ها جهت تغذیه اختصاص یافتگروه از مرغ4جیره به 
هاي آزمایشی از مکمل مواد معدنی بدون روي تنظیم جیره

استفاده شد که از شرکت جوانه خراسان تهیه و از سولفات 
عنوان مکمل روي بهتبلورمولکول آب7حاوي روي 

قطعه مرغ یک تکرار 6هر دو قفس مجاور با . استفاده شد
ها طور تصادفی در قفسها را بهابتدا مرغ. را تشکیل دادند

پذیري به مدت دوره عادتو) قطعه3هر قفس (قرار داده 
گذار انجام هاي تخمهفته با تغذیه با جیره استاندارد مرغ2

وراك ـه و خـا تهیـه سویـایه ذرت و کنجالها بر پجیره.شد
مواد مغذي بر. گیري شدر هفته اندازهـمصرفی پایان ه

گرم خوراك در روز و مطابق با 100مصرفاساس
تنظیمالین هايگذاررغ تخمـماحتیاجـاتايـراهنم
ها در جز روي سایر مواد مغذي و انرژي جیرهبه. گردید

آب و دان در کل دوره .سطح توصیه شده تأمین شدند
ترکیب . ها قرار گرفتطور آزاد در اختیار مرغآزمایش به

در .نشان داده شده است1هاي آزمایشی در جدول جیره
ها و وزن مرغطول مدت زمان انجام آزمایش تعداد تخم

ه ـصورت روزاند بهـاسبه درصد تولیـا جهت محـآنه
یـوراك مصرفـر هفته خـان هـایـدر پ. شدادداشت میـی

گیري اندازهخوراك باقیماندهالتفاوت خوراك داده و از مابه
مرغ در پایان هر گیري خصوصیات تخمبراي اندازه. شد

مرغ تخم2(صورت تصادفی از هر تیمار مرغ بهتخم8هفته 
انتخاب شده و صفات مربوط به کیفیت تخم) از هر تکرار

و مقاومت مرغ شامل واحد هاو، شاخص رنگ، ضخامت 
مرغ با در ابتدا وزن تخم. گیري شدمرغ اندازهپوسته تخم

براي تعیین . گرم توزین شددقت یک ترازوي دیجیتال با
سپس . سنج استفاده شدمقاومت پوسته از دستگاه مقاومت

ها روي یک صفحه صاف شکسته و ارتفاع سفیده مرغتخم
زرده با شماره رنگ . توسط میکرومتر سه پایه تعیین گردید

استفاده از بادبزن رنگی مخصوص تعیین و رنگ زرده 
واحد هاو در واقع شاخصی است که در آن . مشخص گردید

مرغ تصحیح شده است و ارتفاع سفیده براي وزن تخم
:گیردتصحیح از طریق رابطه لگاریتمی زیر انجام می

HU= 100 Log (AH+7.57-1.7EW)   EW= - وزن تخم
مرغ AH= ه ارتفاع سفید HU= واحد هاو 

تصادفی با هاي حاصل از آزمایش در قالب طرح کامالًداده
مورد آنالیز قرار ) SAS)24افزار آماري استفاده از نرم

اي دانکن دامنهها با آزمون چندگرفت و مقایسه میانگین
.درصد صورت پذیرفت5داري در سطح معنی

نتایج و بحث
خوراك مصرفی
، سطوح مختلف 2نتایج مندرج در جدول بر اساس 

ها و در کل مکمل روي به جز دو هفته اول، در سایر هفته
داري بر مصرف خوراك روزانه داشت دوره تأثیر معنی

)05/0<P .(دو هفته دوم، سوم و کل دوره آزمایش، در
گرم روي در میلی100و 40تیمارهاي حاوي سطوح 

کمترین مصرف کیلوگرم جیره به ترتیب بیشترین و
در دو هفته چهارم تیمار حاوي . خوراك را نشان دادند

گرم روي در کیلوگرم در مقایسه با سایر میلی100سطح
.ترین مصرف خوراك را نشان دادتیمارها پایین
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س بر اساگذارهاي تخمگذاري در مرغهاي پیک تولید فاز دوم تخمدهنده جیرهتشکیل(%) مواد خوراکی -1جدول 
1گرم خوراك مصرفی روزانه100

1/63 ذرت
61/21 کنجاله سویا

50/2 روغن آفتابگردان
00/1 پودر ماهی
30/1 دي کلسیم فسفات
75/4 پودر صدف
39/0 نمک طعام
12/0 متیونین–دي ال 
25/0 2مکمل معدنی

25/0 3مکمل ویتامینه

73/4 آهک
ترکیب شیمیایی

2850 )Kcal/Kg( انرژي متابولیسمی 
27/15 (%)پروتئین خام 
16/5 (%)عصاره اتري 
38/0 (%)متیونین 
89/0 (%)لیزین 
03/1 (%)آرژنین
00/4 (%)کلسیم 
37/0 (%)فسفر قابل دسترس 
18/0 (%)سدیم 
8/18 (mg/kg)روي تأمین شده از جیره بدون مکمل 

گرم در میلی130و 100، 70، 40هاي به ترتیب اي به جیره پایه اضافه شد که سطح روي جیرهمولکول آب تبلور بگونه7سولفات روي حاوي . 1
.کیلوگرم رسید

75000منگنز : باشدکیلوگرم از مکمل معدنی حاوي مقادیر خالص ذیل می5/2هر . ها استفاده شده استمکمل معدنی فاقد روي در این جیره. 2
.  گرممیلی200گرم و سلنیم میلی868گرم، ید میلی6000گرم، مس میلی75000گرم، آهن میلی

گرم، میلیB11500المللی، ویتامین واحد بینA8800000ویتامین : باشدمقادیر خالص ذیل میکیلوگرم از مکمل مکمل ویتامینه حاوي 5/2هر . 3
واحد بینD32500000گرم، ویتامین میلیB1210گرم، ویتامین میلیB62462گرم، ویتامین میلیB38000گرم، ویتامین میلیB24000ویتامین 

H2150گرم، ویتامین میلیB535000گرم، ویتامین میلیB9480گرم، ویتامین میلیK32200ن المللی، ویتامیواحد بینE11000المللی، ویتامین 
.گرممیلی100000گرم و آنتی اکسیدان میلی200000گرم، کولین کلراید میلی

)گرم(در طول دوره آزمایش *گذارهاي تخمتأثیر مقادیر مختلف روي بر مصرف خوراك مرغ- 2جدول 
)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره )روز(دوره 

SEMP-value
4070100130

14-143/12253/12175/11158/12234/4248/0
28-1585/134 a37/130 ab70/121 b70/123 ab82/3070/0
42-2932/139 a52/130 ab02/123 b04/132 ab70/3036/0
56-4312/113 a36/112 a91/97 b28/114 a73/3013/0

43/127کل دوره a70/123 a6/113 b15/123 a23/20009/0
a,b:05/0(داري دارند در هر ردیف اعداد داراي حروف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنی<P(.

SEM:هاخطاي استاندارد میانگین
.هفته بوده است70سن مرغان در ابتداي دوره :*

اي که رويدر مطالعه) 27(طباطبایی و همکاران 
گذار با استفاده از سطوح و منابع متفاوت هاي تخممرغ

هاي داري بین گروهروي انجام دادند، اختالف معنی
بیان آنها. آزمایشی در خوراك مصرفی مشاهده کردند

کننده هاي دریافتدر مرغخوراكنمودند که مصرف 
داري نسبت به طور معنیسطوح باالتر روي آلی به

) 9،25(محققین دیگري . تر بودتیمارهاي دیگر پایین
گزارش نمودند که افزایش سطوح روي باعث کاهش 

.ی گردیددار میزان خوراك مصرفمعنی
وح مختلف ـج حاصل از تأثیر سطـنتایدرصد تولید 

مرغ هاي مختلف بر درصد تولید تخمل روي در دورهـمکم
در دو هفته دوم ، دو هفته . شده استارائه3در جدول 

40سوم و دو هفته پایانی آزمایش تیمار حاوي سطح 
گرم روي در کیلوگرم جیره در مقایسه با تیمار حاويمیلی
ترین درصد گرم روي در کیلوگرم جیره پایینمیلی130

در کل دوره، افزودن سطوح ). >05/0P(تولید را نشان داد 
دار مختلف مکمل روي به جیره، موجب اختالف معنی

گرم روي در کیلوگرم نسبت میلی130تیمار حاوي سطح 
گرم روي در کیلوگرم جیره میلی40به تیمار حاوي سطح 

).>05/0P(گردید 
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)درصد(گذار در طول دوره آزمایش هاي تخممرغ مرغدرصد تولید تخمتأثیر مقادیر مختلف روي - 3جدول 
)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره )روز(دوره 

SEM
P-value

4070100130
14-197/7765/8032/8465/8060/3670/0
28-1541/85 b50/87 ab54/86 ab45/93 a94/1080/0
42-2907/83 b73/87 ab73/87 ab54/90 a18/2130/0
56-4384/81 b01/86 ab07/86 ab18/90 a94/1040/0

07/82کل دوره b47/85 ab03/85 ab70/88 a47/1008/0
a,b:05/0(داري دارند در هر ردیف اعداد داراي حروف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنی<P(.

SEM:هاخطاي استاندارد میانگین
.هفته بوده است70سن مرغان در ابتداي دوره :*

مطابق با نتایج آزمایش حاضر، محققان با استفاده از 
مکمل نمودن جیره توسط روي اثر مثبتی بر تولید 

، )13،21(گذار مشاهده نمودند هاي تخممرغ در مرغتخم
با استفاده از ) 12،27(که در مطالعات دیگر در حالی

مرغ در داري در تولید تخمسطوح مختلف روي ، اثر معنی
با ) 8(و محمودحضیم. گذار مشاهده نشدهاي تخممرغ

دار افزودن سطوح متفاوت روي به جیره، افزایش معنی
آنها. هاي استروژن و پروژسترون را مشاهده نمودندغلظت

که مصرف جیره حاوي روي منجر به بهبود گزارش کردند
هاي جنسی و عملکرد تولیدمثلی دار هورمونمعنی

ه از تخمدان موجب تحریک استروژن آزاد شد. گرددمی
ها،چربیها،رشد اویداکت، افزایش کلسیم خون، پروتئین

مرغ مواد ضروري براي تشکیل تخمها و دیگرویتامین
اء ـاعث القـرفی پروژسترون بـاز ط). 16(ردد ـگیـم

رسیده در طول سیکل هايگذاري از فولیکولتخمک
دلیل دیگر شاید بتوان ). 16(شود گذاري میتخمک

گرم روي در میلی130افزایش تولید را در تیمار حاوي 
مرغ بواسطه کیلوگرم جیره را به تأثیر روي در تولید تخم

هاي نقش روي در رسوب آلبومین در مگنوم، ایجاد الیه
گیري پوسته در رحم و پوسته در ایستموس و شکل

هاي همچنین به علت اثر روي در افزایش هورمون
).20(نسبت داد LHو FSHپروژسترون،استروژن،
مرغوزن تخم

مرغ در دو اثر مقادیر مختلف مکمل روي بر وزن تخم
دار بود هفته سوم و دو هفته چهارم و در کل دوره معنی

)05/0P< .(گرم میلی70و 130ها سطوح در این هفته
روي در کیلوگرم جیره به ترتیب بیشترین و کمترین وزن 

.را نشان دادندمرغتخم

)گرم(گذار در طول دوره آزمایش هاي تخممرغ مرغتأثیر مقادیر مختلف روي بر میانگین وزن تخم- 4جدول 
)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره )روز(دوره 

SEMP-value
4070100130

14-148/6687/6578/6624/6761/047/0
28-1594/6646/6540/6635/6763/019/0
42-2959/66 ab88/65 b98/65 b21/68 a58/003/0
56-4358/66 ab63/65 b17/67 ab08/68 a52/005/0

65/66کل دوره b71/65 c65/66 b72/67 a28/005/0
a,b:05/0(داري دارند در هر ردیف اعداد داراي حروف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنی<P(.

SEM:هاخطاي استاندارد میانگین
.هفته بوده است70ها در ابتداي دوره سن مرغ:*

مطابق با نتایج حاضر، با ) 4،8(محققینبرخی 
گرم در میلی120استفاده از سطوح افزایشی روي تا 

مرغ را مشاهده دار وزن تخمکیلوگرم جیره افزایش معنی
داري ، اختالف معنی)12،14،27(محققین دیگري . نمودند

مرغ در اثر استفاده از مکمل روي در جیره در وزن تخم
توان از مرغ را مینقش روي در وزن تخم.مشاهده نکردند

در مگنوم بیان کرد که نقش آن در رسوب آلبومینطریق 
مرغ از طریق افزایش سفیده باعث افزایش وزن تخم

).26(گردد می
غذاییضریب تبدیل 

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف مکمل روي در 
ارائه5در جدول غذاییهاي مختلف بر ضریب تبدیل دوره

در دو هفته دوم، سوم و نیز کل دوره تأثیر . شده است
گذار مرغان تخمغذاییداري بر ضریب تبدیل معنی

که با افزایش سطح روي بطوري). >05/0P(مشاهده شد 
.بهبود یافتغذاییضریب تبدیل 
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23..................................................................................................................................1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

گذار در طول دوره آزمایشهاي تخممرغغذاییتأثیر مقادیر مختلف روي بر ضریب تبدیل - 5جدول 
)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره )روز(دوره 

SEMP-Value 4070100130
14-116/207/296/116/210/045/0
28-1538/2 a28/2 ab10/2 bc97/1 c08/001/0
42-2968/2 a32/2 ab11/2 b19/2 b13/002/0
56-4308/298/193/187/108/035/0

32/2کل دوره a16/2 b05/2 b05/2 b05/0007/0
a,b:05/0(داري دارند در هر ردیف اعداد داراي حروف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنی<p(.

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین
.هفته بوده است70ها در ابتداي دوره سن مرغ:*

بهبود ضریب تبدیل خوراك را ) 4،11(محققینبرخی 
از طرف دیگر، . انددر اثر استفاده از روي گزارش نموده

نشان دادند که سطوح مختلف ) 2،14(دیگر محققین
در . داري ندارداثر معنیغذاییاي روي بر ضریب جیره

مرغ مرغ و وزن تخمپایان با توجه به اثر روي در تولید تخم
وراك، ـل خـور در ضریب تبدیـتاکـن دو فـو مؤثر بودن ای

یغذایـل ـزایشی روي سبب بهبود ضریب تبدیـوح افـسط

.شد
مرغتوده تخموزن 

اثر تیمارهاي 6مطابق با نتایج مندرج در جدول 
به جز در دو هفته اول، در مرغمختلف بر وزن توده تخم

که در کل دوره آزمایش طوريدار بود بهها معنیسایر هفته
وزنگرم نسبت به سایر سطوح باالترینمیلی130سطح

.)P>05/0(مرغ را نشان داد توده تخم

گذار در طول دوره آزمایشهاي تخممرغ مرغتأثیر مقادیر مختلف روي بر توده تخم- 6جدول 
)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره )روز(دوره 

SEMP-Value 4070100130
14-184/5109/5327/5625/5441/2611/0
28-1518/57 b26/57 b32/57 b94/62 a37/1012/0
42-2931/55 b81/57 ab87//57 ab75/61 a51/1043/0
56-4349/54 b77/56 b82/57 ab34/61 a32/1009/0

70/54کل دوره b23/56 b32/57 b07/60 a901/00005/0
a,b:05/0(داري دارند در هر ردیف اعداد داراي حروف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنی<P(.

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین
.هفته بوده است70ها در ابتداي دوره سن مرغ:*

واحد هاو
نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف مکمل 7جدول

. دهدایش نشان میروي بر واحد هاو را در طول دوره آزم
ها با افزایش سطح روي جیره، واحد هاو در تمامی هفته

که باالترین کیفیت طوريداري را نشان داد بهافزایش معنی
130و 100کننده جیره حاوي در پرندگان دریافت

در کل دوره . گرم در کیلوگرم روي مشاهده شدمیلی
دارآزمایش سطوح افزایشی روي موجب افزایش معنی

گرم میلی130و تیمار حاوي) P>05/0(واحد هاو گردید 
.روي در کیلوگرم بهترین اثر را نشان داد

مکمل نمودن روي به دلیل نقش آن در رسوب 
مرغ، سبب افزایش آلبومین در مگنوم و تولید سفیده تخم

) 8،25،27(واحد هاو گردید که با نتایج مطالعات مختلف 
زایش ارتفاع سفیده و واحد گذار، که افهاي تخمروي مرغ

. هاو را با دریافت مکمل روي گزارش نمودند، مطابقت دارد
مرغرنگ زرده تخم

با توجه به نتایج به دست آمده افزودن سطوح مختلف 
ایش داري بر رنگ زرده در طول آزممکمل روي تأثیر معنی

.)P<05/0(نداشت 

گذار در طول دوره آزمایشهاي تخممرغ مرغتأثیر مقادیر مختلف روي بر واحد هاو تخم- 7جدول 
)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره )روز(دوره 

SEMP-value 4070100130
14-137/91 b28/91 b78/95 a57/96 a02/1002/0
28-1555/92 b63/92 b21/96 a62/97 a78/00001/0
42-2984/91 b62/91 b75/96 a19/98 a58/00001/0
56-4384/91 b78/91 b54/96 a92/97 a87/00001/0

12/92کل دوره c01/92 c32/96 b57/97 a03/00001/0
a,b:05/0(داري دارند روف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنیدر هر ردیف اعداد داراي ح<P(.

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین
.هفته بوده است70ها در ابتداي دوره سن مرغ:*
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24............................................................................................................................................مرغ ور سطوح مختلف عنصر روي بر عملکرد، صفات کیفی تخمیاثت

)واحد رش(آزمایش گذار در طول دورههاي تخممرغ مرغتأثیر مقادیر مختلف روي بر رنگ زرده تخم- 8جدول 
)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره )روز(دوره 

SEMP-value 4070100130
14-100/600/600/612/612/0869/0
28-1581/500/618/600/613/0272/0
42-2900/612/606/656/620/0194/0
56-4343/631/675/650/618/0397/0

06/610/625/629/608/0165/0کل دوره
a,b:05/0(داري دارند در هر ردیف اعداد داراي حروف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنی<P(.

SEM:هاخطاي استاندارد میانگین
.هفته بوده است70ها در ابتداي دوره سن مرغ:*

در استفاده ) 17(موافق با نتایج مطالعه حاضر نوبخت 
هاي معدنی و ویتامینی بر عملکرد از سطوح مختلف مکمل

داري بر شاخص رنگ گذار تأثیر معنیهاي تخممرغ
در بررسی ) 18(از طرفی نامرا و همکاران . نکردمشاهده 

اثر سطوح مختلف روي بر عملکرد بلدرچین ژاپنی بیان 
نمودند که شاخص رنگ در تیمارهاي حاوي سطوح 

داري باالتر طور معنیمتفاوت روي نسبت به تیمار شاهد به
ها ممکن است دچار با توجه به اینکه رنگدانه. بود

بهبود رنگ زرده در شوند، شاید دلیل اکسیداسیون 
تیمارهاي حاوي روي نسبت به کنترل خاصیت آنتی

اکسیدانی روي باشد که باعث حفظ شاخص رنگ شده 
.است

مرغصفات کیفی پوسته تخم
اثر مقادیر مختلف روي بر صفات کیفی پوسته 

.نشان داده شده است9مرغ در جدول تخم

گذار در طول دوره آزمایشهاي تخممرغ مرغمقادیر مختلف روي بر صفات کیفی پوسته تخمتأثیر - 9جدول 
P-value SEM

)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره  )روز(دوره 
130 100 70 40

005/0 008/0 40/0 a 39/0 a 37/0 b 37/0 b 14 -1 ضخامت پوسته 
002/0)مترمیلی( 021/0 40/0 a 39/0 ab 39/0 ab 38/0 b 28 -15

088/0 007/0 39/0 a 38/0 ab 37/0 b 37/0 ab 42 -29
0003/0 007/0 38/0 a 37/0 ab 36/0 bc 34/0 c 56-43
0001/0 006/0 39/0 a 38/0 b 37/0 c 36/0 c کل دوره
005/0 08/0 17/2 a 98/1 ab 78/1 b 76/1 b 14 -1 مقاومت پوسته 

کیلوگرم بر (
)متر مربعسانتی

005/0 07/0 20/2 a 93/1 b 02/2 ab 85/1 b 28 -15
019/0 04/0 93/1 a 77/1 b 77/1 b 76/1 b 42 -29
0008/0 07/0 85/1 a 76/1 a 54/1 b 47/1 b 56-43
0001/0 04/0 04/2 a 86/1 b 78/1 bc 71/1 c کل دوره

a,b :05/0(داري دارند در هر ردیف اعداد داراي حروف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنی<P(.
SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

.هفته بوده است70ها در ابتداي دوره سن مرغ: *

با توجه به نتایج مندرج در جدول، سطح روي جیره در 
مرغ داري بر کیفیت پوسته تخمها تأثیر معنیتمامی هفته

و 130تغذیه شده با هاي که مرغبطوري). P>05/0(داشت 
گرم روي در کیلوگرم جیره به ترتیب بیشترین و میلی40

در کل دوره ). >05/0P(کمترین مقاومت را نشان دادند 
نیز با افزایش سطح روي جیره، کیفیت پوسته بهبود یافت 

)05/0P< .( فاکلر و همکاران)گزارش نمودند که تغذیه ) 5
ذار سبب بهبود گهاي تخمترکیب روي و منگنز در مرغ
ها با این یافته. شودمرغ میضخامت و استحکام پوسته تخم

که افزایش استحکام ) 7،10،13،26(ها تعدادي از گزارش
مرغ را گزارش نمودند، تخمپوسته و بهبود کیفیت پوسته

دهد که استفاده از در کل نتایج نشان می. مطابقت دارد
کیلوگرم از جیره گرم روي در هر میلی130و100سطح 

مرغ گذار اثر منفی سن بر کیفیت پوسته تخمهاي تخممرغ
روي به واسطه حضور در ساختار . را کاهش داده است

آنزیم کربونیک آنهیدراز کیفیت پوسته را تحت تأثیر قرار 
فقدان این آنزیم سبب کاهش ترشح یون ). 20(دهد می

وزن بیکربنات و در نتیجه به مقدار زیادي کاهش در
از طرف دیگر، روي کوفاکتور مورد ). 19(گردد پوسته می

باشد که در شکل گیري غشاي پایه نیاز آنزیم کراتیناز می
).20(پوسته مؤثر است 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-492-fa.html


25...................................................................................................................................1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

)گرم بر دسی لیترمیلی(پایان دوره گذار در هاي تخمهاي خونی مرغبر فراسنجهتأثیر مقادیر مختلف روي - 10جدول 
P-value SEM

)گرم در کیلوگرممیلی(سطح روي جیره  هاي خونیفراسنجه
(mg/dl)130 100 70 40

004/0 70/1 2/224 b 2/225 b 0/229 ab 0/232 a گلوکز
025/0 46/1 7/158 ab 5/155 b 2/161 a 5/162 a تري گلیسرید
005/0 46/2 5/119 b 0/126 ab 7/132 a 0/133 a کلسترول
554/0 10/1 5/41 0/40 5/41 2/42 HDL

017/0 54/4 1/38 b 7/52 ab 8/62 a 5/52 ab
LDL

:a,b05/0(داري دارند در هر ردیف اعداد داراي حروف غیرمشابه از نظر آماري تفاوت معنی<P(.
SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

. هفته بوده است70در ابتداي آزمایش هاسن مرغ *:

هاي خونیر مقادیر مختلف مکمل روي بر فراسنجهیاثت
تأثیر استفاده از سطوح مختلف روي بر برخی 

ارائه شده 10هاي خونی در پایان دوره در جدول فراسنجه
سرم تحت تأثیر سطوح مختلف روي HDLمقدار . است

اما در سطوح باالي ) P<05/0(داري نداشت تغییر معنی
LDLگلیسیرید، کلسترول و روي، میزان گلوکز، تري

130سطح ). P>05/0(داري کاهش یافت طور معنیبه
گرم روي در کیلوگرم سبب کاهش قند خون، میلی

گرم روي میلی100خون گردید و سطح LDLکلسترول و 
در کیلوگرم کمترین میزان تري گلیسیرید را نشان داد 

در مطالعه خود با ) 28(ایانیک و همکاران ). 10جدول (
گرم در میلی80و 40، 20استفاده از سطوح صفر، 

هاي گوشتی مشاهده کردند کیلوگرم روي در تغذیه جوجه
دار گلوکز و کلسترول سرم که روي موجب کاهش معنی

ترین غلظت طوریکه باالترین سطح روي، پایینگردید به 
هاي دیگر که افزایش این نتایج با یافته. گلوکز را نشان داد

نشدن اثر سطوح دارو معنی) 8(سطح کلسترول و گلوکز 
افزایشی روي بر سطح گلوکز، کلسترول، تري گلسیرید، 

HDL وLDL)23 (را گزارش نمودند، مطابقت ندارد .
نداشت که با HDLتأثیري بر میزان مکمل نمودن روي

) 23(هاي گوشتی مطالعه صورت گرفته روي جوجه
توان به تأثیر روي بر گلوکز و کلسترول را می. مطابقت دارد

هاي ز هورمونـاي جنسی و سنتـهونـورمـدر هش آن ـنق
استروئیدي و عمل آن در استروئیدهاي جنسی همراه با 

)1(ساکوريآداچی و ). 3،6(ها نسبت داد پروستاگلندین
بیان کردند روي به دلیل فعالیت انسولین مانند باعث 
افزایش جذب درون سلولی گلوکز و کاهش غلظت 

.شودپالسمایی آن می

تشکر و قدردانی
ل ـکمـأمین مـه جهت تـراسان بـه خـاز شرکت جوان

.گرددواد معدنی بدون روي تشکر و قدردانی میـم
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Effects of Different Levels of Zinc on Performance, Egg Quality Traits and Some
Blood Parameters of Laying Hens

Zahra Soroush1, Somayyeh Salari2, Mohsen Sari3, Jamal Fayazi4 and Saleh Tabatabaii3

Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of zinc on performance,

egg quality traits and some blood parameters under normal rearing condition. Ninety six 70-weeks-
old laying hens were used in a completely randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 6
hens in each replicate in 10 week period. Treatments were 4 different levels of zinc (40, 70, 100,
130 mg zinc/kg diet) that was supplied in the form of zinc sulfate. Blood samples were collected
through brachial vein at the end of experiments. Results of the experiment indicated that birds were
fed on diets containing 130 mg zinc/kg diet and diets containing 40 mg zinc/kg diet showed the
highest and the lowest hen-day egg production (P<0/05). Average egg weight was highest in 130
mg zinc/kg diet during the experiment (P<0/05). Increasing the level of zinc, reduced feed intake
and improved feed conversion ratio (P<0/05). The treatment containing 100 mg zinc/kg diet showed
the best Performance. Increase haugh unit, in hens fed 130 mg zinc/kg diet, was higher than the
others treatments (P<0/05). Eggshell quality was significantly affected by treatments (P<0/05). The
levels of glucose, cholesterol and LDL were significantly decreased in hens fed on diets containing
130 mg zinc/kg diet (P<0/05). Also with the increase of zinc, serum triglycerides decreased, so that
treatment with 100 mg zinc/kg diet showed the lowest triglycerides concentration (P<0/05). The
results of this experiment showed that increasing the level of zinc can improve performance and egg
quality of layers.
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