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 چکیده 

-های عملکرد توليدی مرغان تخمبه منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل کلسيم يدات به عنوان منبع غنی از يد بر شاخص

 12تا  99در دامنه  سنی "W-36الين های"سويه گذار قطعه مرغ تخم 212استفاده از  گذار، آزمايشی در قالب طرح کامالً تصادفی با

پرنده در هر واحد آزمايشی انجام شد. تيمارهای آزمايشی شامل سطوح مختلف مکمل کلسيم قطعه  8تکرار و  5تيمار،  6هفتگی، با 

-های"های آزمايشی بر اساس دفترچه راهنمای پرورش کيلوگرم خوراک/ميلی گرم( بود. جيره 5/42، 42، 5/7، 5، 5/2يدات )صفر، 

 گرم در روز( تنظيم شد.  422گذاری و ميزان خوراک مصرفی هر قطعه )( تخم%88-32پيک توليد ) برای مرحله "W-36 الين

شاخص شکل، شاخص د. اما در مورد يگرد 72/6به  65/5از  رنگ زردهافزايش سطوح مکمل کلسيم يدات باعث افزايش معنی دار 

، افزايش سطوح تخم مرغ، درصد سفيده، درصد زرده، درصد پوسته، شاخص هاوزرده، ضخامت پوسته، استحکام پوسته، وزن مخصوص 

اثر معنی داری نداشت. با توجه به نتايج حاصل شده از اين آزمايش می توان گفت افزايش سطح يد در جيره  مکمل کلسيم يدات

 بهبود بخشد.را رنگ زرده می تواند  (گرم/ ميلیکيلوگرم خوراک 42)در سطحگذارغذايی مرغان تخم

 

 گذار، تخم مرغ، مرغان تخمکیفیت تخم مرغهای کلیدی: ید، واژه

 

 مقدمه

 ، در اعمال حياتی انسان در دوراننقش موثر يد در ساخت هورمون های غده تيروئيد و تاثير هورمون های فوق  

رخ  منطقهآب و خاک در سطح  به دليل فقر يد در کمبود يد معموال .جنينی، کودکی، بلوغ، دليل عمده اهميت يد است

 (.4) ی اخير نصيب بشر شده استهای قابل توجهی در ريشه کن نمودن کمبود يد در چند دههپيشرفت .دهدمی

ابعاد کمبود هيچ ماده مغذی به اندازه يد مورد . اند به اندازه يد فاجعه آميز نخواندهتاکنون کمبود هيچ ماده مغذی 

که در غده تيروئيد به وسيله قرارگرفتن  بدليل نقش موثر يد در ساخت هورمونهای تيروئيدی اين بررسی قرار نگرفته است.

 (.2و4) تاثير می گذارندبلوغ  کی وکود، در دوران جنينی و شونديد بر روی اسيدآمينه تيروزين توليد می
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هستند که از اين تعداد ( از ساکنان جهان در معرض خطر کمبود يد %92ميليارد نفر)6/4که  است تخمين زده شده

منابع مورد استفاده برای مکمل سازی در معرض آسيبهای مغزی هستند.  نفر ميليون 26ميليون نفر مبتال به گواتر و 655

باشد که يديد ها تمايل شديد به اکسيد شدن داشته و های غذايی به صورت يدات و يديد سديم ،کلسيم و پتاسيم میجيره

 (.9و2باشد )آيد. بهترين منابع يدات کلسيم و پتاسيم میتواند آن را مصرف کند به شکل فرار در میقبل از اينکه حيوان ب
 

  مواد و روش ها

درصد توليد که  85هفتگی و با  99در سن  "W-36الين های"گذار سويه قطعه مرغ تخم  212در اين پژوهش از

دارای شرايط سالم و يکنواخت بودند استفاده شد، تمامی پرندگان به صورت آزاد به آب آشاميدنی و غذا دسترسی داشتند. 

ساعت  46سنج کنترل شد. برنامه نوری درجه سانتی گراد بود و توسط دما 25تا  46در طول آزمايش دمای سالن در دامنه 

سطح مکمل کلسيم  6های حاوی ساعت خاموشی در شبانه روز اعمال گشت. تيمارهای آزمايشی شامل جيره 8روشنايی و 

تيمار به همراه  6( بود که در قالب طرح کامل تصادفی,کيلوگرم خوراک/ميلی گرم 5/42،  42،  5/7،  5،  5/2،  صفريدات )

-های"راهنمای دفترچه های آزمايشی بر اساس توصيه احتياجات جيره. پرنده در هر واحد آزمايشی انجام شد 8تکرار و  5

گرم در روز  422گذاری و ميزان خوراک مصرفی هر قطعه ( تخم%88-32ی پيک توليد)( برای مرحله2242)"W-36الين 

هر سه مايش هفته رکورد برداری بود. در طول دوره آز 7هفته دوره پيش از آزمايش و  2طول آزمايش شامل  تنظيم شد.

 قطرتخم مرغ(، شاخص زرده) طولتخم مرغ/ عرضتخم مرغ از هر واحد آزمايشی برداشته و شاخص شکل) 2هفته يک بار 

وزن مخصوص تخم مرغ، درصد سفيده،  پوسته(، وزنپوسته/ مساحتاستحکام پوسته) پوسته، زرده(ضخامت ارتفاعزرده/

 اندازه گيری و محاسبه گرديد. ص رش(درصد زرده، درصد پوسته، شاخص هاو و رنگ زرده)شاخ

 

 نتایج و بحث 

 (.4)جدول اثر معنی داری داشت رنگ زردهاثر افزودن سطوح مکمل کلسيم يدات به جيره غذايی بر روی 
 

 W-36الین -تجاری های گذارمرغان تخم صفات کیفی تخم مرغ در بر مکمل کلسیم یدات مختلف : اثر سطوح1جدول 

استحکام 

 پوسته

(g/cm3) 

ضخامت 

 پوسته

(mm) 

رنگ 

 زرده

شاخص 

 زرده

)%( 

شاخص 

 هاو

شاخص 

 شکل

)%( 

درصد 

 پوسته

)%( 

درصد 

 زرده

)%( 

درصد 

 سفیده

)%( 

وزن 

 مخصوص
(mg/cm3) 

 سطوح مکمل کلسیم یدات

 )کیلوگرم خوراک/میلی گرم(

35/82 932/2 ab95/6 27/11 52/81 75/76 13/3 97/25 41/65 282/4 صفر 

29/82 984/2 c65/5 44/19 28/73 92/76 59/3 54/26 36/61 289/4 5/2 

65/81 126/2 cb82/5 21/11 65/81 38/75 39/3 29/25 29/65 286/4 5 

67/84 987/2 a12/6 26/11 22/85 22/76 66/3 97/26 36/69 289/4 5/7 

28/82 934/2 a72/6 48/19 81/89 42/77 68/3 85/25 17/61 281/4 42 

28/82 988/2 a55/6 74/11 11/86 87/75 63/3 24/26 23/61 281/4 5/42 

138/2 936/2 229/2 537/2 584/2 659/2 584/2 274/2 272/2 177/2 P Value 

537/4 228/2 432/2 717/2 482/2 593/2 482/2 524/2 155/2 224/2 SEM 

-a…c درصد هستند 1با حرف غیر مشابه دارای اختالف معنی دار در سطح  ستونهای هر  میانگین.(P<0/01) 

 

باعث افزايش  کيلوگرم خوراک/ميلی گرم 42تا  کيلوگرم خوراک/ميلی گرم 5/2افزايش سطوح مکمل کلسيم يدات از 

زرده، ضخامت های کيفی شامل شاخص شکل، شاخص شاخصاما در ديگر  د.يگرد 72/6به  65/5از  زرده رنگمعنی دار 

پوسته، استحکام پوسته، وزن مخصوص تخم مرغ، درصد سفيده، درصد زرده، درصد پوسته، شاخص هاو افزايش سطوح 

( مکمل کلسيم يدات  وزن کيلوگرم خوراک/ميلی گرم)5مکمل کلسيم يدات  اثر معنی داری نداشت. اگرچه در سطح 
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( مکمل کلسيم يدات شاخص هاو و شاخص زرده بهبود مکيلوگرم خوراک/ميلی گر)5/42مخصوص تخم مرغ و در سطح 

 4/6 سطح شاخص زرده و وزن پوسته تخم مرغ در هاو، اثرات قابل توجهی در واحد( 2229ليکونيکووا )پيدا کردند. 

پيدا کردند. در  کلسيم يداتمکمل  )کيلوگرم خوراک/ميلی گرم( 6/9 سطح در مقايسه با )کيلوگرم خوراک/ميلی گرم(

شاخص  يدات کلسيم ملمک )کيلوگرم خوراک/ميلی گرم( 21 تيمار (2221يالکين و همکاران )تحقيقات انجام شده توسط 

 بود. تر ايينپ کلسيم يداتمکمل  )کيلوگرم خوراک/ميلی گرم( 42و  6، 9، صفر تيمارهایاز  وسفيده تخم مرغ و واحد ها

در رژيم غذايی هيچ اثر قابل توجهی بر شاخص کل تخم مرغ و شاخص زرده تخم مرغ  که يد ندآنها همچنين اظهار داشت

وزن پوسته  مکمل کلسيم يدات )کيلوگرم خوراک/ميلی گرم( 27/6 تيماراظهار داشتند ( 2221زمان و همکاران ). ندارد

 .(5و1)نشان داد  کلسيم يداتمکمل  )کيلوگرم خوراک/ميلی گرم( 57/9 دارای سطح ی از تيمارباالتر
 

 گیرینتیجه 

کيلوگرم خوراک/ميلی ) 5/42به  صفر غذايی از مکمل کلسيم يدات در جيره سطح افزايش آزمايش، نتايج به توجه با

های کيفی شامل وزن مخصوص، شاخص شاخصديگر افزايش معنی داری داشت و  رنگ زرده، 12تا  99هفته  در طی (گرم

ند. اما در مورد درصد سفيده، درصد زرده، درصد پوسته، شاخص شکل و ضخامت پوسته پيدا کرد بهبود هاو و شاخص زرده

مکمل  /ميلی گرمکيلوگرم خوراک 42ر)در سطحگذاافزايش سطح يد در جيره غذايی مرغان تخم. ندتحت تاثير قرار نگرفت

 کلسيم يدات( می تواند رنگ زرده را بهبود بخشد.
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Abstract  
This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of calcium iodate on 

quality traits of the eggs in laying hens. Experiment was designed in a Completely Randomized 

Design with 240 Hy-line (W-36) laying hens in 6 treatments and 5 replicates (with 8 hens in each 

replicate) from 33 until 40 weeks of age. The basal diet was formulated to satisfy nutritional 

requirements, according to recommendations by Hy-line management guide (2012). The levels of 

calcium iodate in this experiment included 0, 2.5, 5, 7.5, 10 and 12.5 mg/kg of diet. The results 

showed that the increasing levels of calcium iodate from 0 to 12.5 mg/kg of diet significantly 

increased yolk color and improved it from 5.65 to 6.70. The increasing levels of calcium iodate had 

no significant effect on shape index, yolk index, shell thickness, shell density, egg specific gravity, 

albumen percentage, yolk percentage, shell percentage and Haugh unit. The result of this research 

showed that higher levels of calcium iodate in laying hen diets than 10 (mg/kg of diet) improves 

yolk color. 

Key words: Iodin, Egg quality, Laying hen, Egg 

 

 


