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 چکیده

در جیره مرغان تخمگذار در دوره (منگنز اکسیدو  لی،سولفاتآکیالت )های منگنزبه منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف مکمل

قطعه مرغ تخم گذار  400ه از آزمایش با استفاد.داین آزمایش انجام ش های عملکرد تولیدیبر شاخص(هفتگی85-98)کپس از تول

 .قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد 8تکرارو 5تیماربا10در قالب طرح کامال تصادفی شامل"W36-های الین"یسویه

آلی، منگنز  کیالت)مکمل منگنز نوع 3از ( میلی گرم در کیلو گرم جیره 90و  60، 30)افزودن سه سطح تیمارهای آزمایشی شامل 

هفته  4های آزمایشی در اعمال تیمار نتایج نشان داد که. بودند (شاهد)بدون افزودن مکمل منگنزجیره و  (اکسید و منگنز سولفات

ولی با ادامه آزمایش  نداشتغذایی وزن تخم مرغ و ضریب تبدیل  آزمایش تاثیر معنی داری بر تولید تخم مرغ،نخست پس از شروع 

پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مکمل منگنز به فرم آلی در مقایسه با در  آزمایشپس از شروع هفته سوم  4هفته دوم و  4 در 

درصد تخمگذاری و گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر قطعه در روز به  پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مکمل منگنز به فرم اکسید

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد استفاده از مکمل . تر بودتر و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری پایینداری باالعنیطور م

 .گذار شودمنگنز به فرم آلی می تواند باعث بهبود عملکرد تولیدی مرغان تخم

 

 مرغان تخم گذار -عملکرد تولیدی -منگنز :کلمات کلیدی

 مقدمه

سال بعد 5حدود .جیره غذایی برای رشد و تولید مثل در موش تشخیص داده شد مغذی منگنز به عنوان یک ماده1930در اوایل سال 

تشکیل استخوان،  .(4،13،3)ای بود با منگنز پیشگیری شد دو بیماری در طیور که یکی پروزیس و دیگری کوندرودیستروفی تغذیه

منگنز . (4،11،13)ها در طیور نیازمند حضور این عنصر می باشدتخم گذارو متابولیسم اسید آمینه ساخت پوسته تخم مرغ در مرغان

غلظت بافتی این عنصر برای هر بافت .در قسمت استخوان می باشد یکی از فراوان ترین عناصر کم مصرف دربدن حیوانات خصوصاً

های ونهاستفاده از منگنز در جیره طیور نسبت به سایر گ (.9)نمیگیردمشخص می باشد و با تغییر در جیره غذایی تحت تاثیر قرار 

مد تر آن این است که جذب این عنصر در پرندگان در مقایسه با پستانداران ناکاریل آرسد دلجانوری امری ضروری به نظر می

یور توجه به اهمیت منگنز در صنعت ط با. (3)همچنین احتیاجات طیور برای برای منگنز نسبت به پستانداران بیشتر است، (12)است

منگنز . (2)اکسید انجام می شودو کربنات  ، های معدنی به صورت سولفاتکه افزودن این عنصر به شکل مکمل های زیادی استسال

میزان  .دارندفراهمی بیشتری یت زیست اما شکل سولفات و کربنات قابل ده از منگنز در صنعت طیور استاکسید رایج ترین فرم استفا

کیتا و همکاران گزارش کردند که استفاده از . بر کیلوگرم استم میلی گر 90گذار نژاد لگهورن منگنز مورد احتیاج برای مرغان تخم

در  .(6)شود و اختالف آن را معنی دار گزارش کردنددر جیره غذایی مرغان تخمگذار موجب افزایش وزن تخم مرغ می متیونین-منگنز

کلکر و  .(8)ردالیم و همکاران نتیجه گرفتند که استفاده از روی و منگنر به شکل آلی یا غیر آلی اثری برتولید تخم مرغ ندمقابل 
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میلی گرم در  20همکاران طی آزمایشی با استفاده از کمپلکس آلی منگنز در جیره غذایی در سطوح مختلف نشان دادند که سطوح 

گزارش کردند هنگامی که از منگنز به میزان   هالدر و هانتلی. (7)تخم مرغ را در پی  داشته استکیلو گرم این عنصر باالترین وزن 

تفاوت معنی داری در تولید تخم مرغ وجود نداشت اما به طور معنی داری  باعث بهبود  میلی گرم در کیلوگرم جیره استفاده شد، 180

 . (5)کیفیت پوسته شد

 

 هامواد و روش

 میزان هفته، 85-98، در دوره پس از تولک بری اجباری، سن  "w-36های الین"سویه)با مشخصات گذارگله تخم قطعه مرغ از 400

به طور تصادفی  پرندگان .انتخاب شد (و رنگ تاجرشد وزن، پوشش پر، ) و یکنواخت شرایط ظاهری سالمدرصد، با  87 تخمگذاری

قطعه پرنده  8تکرار و  5، تیمار10به صورت طرح کامالً تصادفی با قالب در آزمایشی  .شدند ای تقسیمقطعه 8آزمایشی  واحد 50بین 

،منگنز اکسید و منگنز کیالت آلی)نوع مکمل منگنز 3با  هایجیرهای شامل مکمل نمودن تیمارهای تغذیه .در هر تکرار انجام شد

جیره های . بودند "(شاهد)بدون افزودن مکمل منگنزمیلی گرم در کیلوگرم خوراک و  90و  60، 30منگنز  سطحسه و ( سولفات

هفتگی به صورت تغذیه آزاد در  98 تا 85تنظیم شد و از سن 2015الین -های"احتیاجات غذایی کاتالوگ  آزمایشی بر اساس توصیه

( جیره فاقد مکمل منگنزتغذیه با )تخلیه ذخایر بدن  هفته دوره 2طول دوره آزمایش شامل  .دسترس پرندگان مورد آزمایش قرار گرفت

در طول دوره آزمایشی دمای سالن در  .داشتندآزاد تمامی مرغ ها به آب آشامیدنی و غذا دسترسی . هفته رکورد برداری بود 12و 

ساعت خاموشی در شبانه  8ساعت روشنایی و  16برنامه نوری  .شددرجه سانتی گراد تنظیم و توسط دماسنج کنترل می18-20 حدود

زمایشی و خوراک مصرفی هر واحد آ( وزن تخم مرغ تولیدیدرصد و )در طول دوره آزمایش میزان تولید تخم مرغ  .اعمال شدروز 

 .محاسبه شدتولیدی تخم مرغ میزان خوراک مصرفی به  ضریب تبدیل غذایی هر واحد آزمایشی از تقسیم  .رکورد برداری شد

 

 نتایج

گزارش  1نتایج مربوط به اثر نوع مکمل منگنز و سطوح مختلف منگنز در جیره مصرفی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در جدول 

آزمایش تاثیر معنی داری بر هفته نخست پس از شروع  4های آزمایشی در اعمال تیمارشود که ا بررسی نتایج مشخص میب. شده است

نتایج بدست آمده در این آزمایش با گزارش سازاد  .ریب تبدیل نداشتض وزن تخم مرغ و تخم مرغ، تولیدهای مورد ارزیابی شاخص

گرم بر کیلو گرم با افزودن مکمل منگنز به میلی 25و همکاران مطابقت دارد به طوری که ایشان گزارش کردند که در جیره پایه حاوی 

تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ و ضریب )های عملکردیداری در شاخص میلی گرم در کیلوگرم تفاوت معنی 80و  40، 20مقادیر 

اثر سطح مکمل بر درصد تخمگذاری، گرم هفته پس از شروع آزمایش  5-8ولی با ادامه آزمایش در سنین (. 10)مشاهده نشد( تبدیل

هفته پس از شروع  9-12سنین و در  (>05/0P)تخم مرغ تولیدی روزانه به ازای هر قطعه پرنده و ضریب تبدیل غذایی معنی دار شد 

های مورد مطالعه معنی دار اثر نوع منبع منگنز و اثر متقابل نوع منبع با سطح افزودن مکمل به جیره مصرفی بر تمامی شاخصآزمایش 

همچنین اثر سطح مکمل نیز بر گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر قطعه پرنده و ضریب تبدیل غذایی معنی دار بود  ،(>01/0P)شد 

(05/0P<.)  مکمل منگنز به فرم آلی دارای باالترین عملکرد تولید در کیلو گرم میلی گرم  60پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی

بودند که در مقایسه ( مطلوبترین حالت)و پایین ترین مقدار عددی ضریب تبدیل غذایی  (درصد تخمگذاری و گرم تخم مرغ تولیدی)

اختالفات معنی دار فرم اکسید میلی گرم در کیلو گرم و به  60و  30مقادیر با پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مکمل منگنز به 

ده با مکمل منگنز به فرم آلی ناشی از ارزش بیولوژیکی باالتر این دلیل باالتر بودن عملکرد تولید در پرندگان تغذیه ش .(1جدول )بود

 . (1)نوع مکمل نسبت به مکمل های نوع سولفات و اکسید می باشد

 

 های عملکرد تولیدی مرغان تخمگذاربر میانگین شاخصاثر مکمل کردن جیره غذایی با منابع مختلف منگنز در جیره : 1جدول
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 ضریب تبدیل غذایی  مرغ گرم تخم/پرنده/روز  گذاریدرصد تخم 

 (هفته)مراحل سنی آزمایش  

 90-87 94-91 98-95  90-87 94-91 98-95  90-87 94-91 98-95 

 سولفات

30  56/88 61/55 a59/50  86/56 18/53 a24/45  08/2     18/2    c44/2    

60  57/52 38/53 ab49/49  93/57 81/48 ab04/41  04/2 37/2 abc69/2 

90  56/39 03/55 a89/50  38/55 73/51 a85/44  14/2 20/2 c44/2 

 اکسید

30  54/50 08/55 ab38/49  54/53 84/51 ab49/42  21/2 23/2 bca60/2 

60  55/40 88/52 b34/46  18/55 53/49 b04/38  15/2 36/2 a94/2 

90  10/57  73/54 ab08/48  21/57 06/52 ab66/41  06/2 21/2 bca66/2 

 کیالت

 آلی

30  17/57 28/57 a44/51  84/57 07/55 a32/45  04/2 10/2 cb54/2 

60  90/55 45/55 a13/52  58/53 18/51 a70/45  20/2 28/2 cb48/2 

90  59/55 51/53 ba58/48  38/53 30/48 ab01/40  22/2 40/2 ab81/2 

 ab97/49  76/53 68/48 ab90/43  20/2 39/2 bc53/2 75/52 41/55  شاهد

SEM  30/1 08/1 97/0  71/1 51/1 41/1  07/0 07/0 08/0 

             سطح مکمل

30  18/56 a59/55 47/50  08/56 a37/53 a35/44  11/2 b18/2 b53/2 

60  27/56 b94/53 32/49  57/55 b84/49 b60/41  13/2 a34/2 a71/2 

90  36/56 ab42/54 18/49  32/53 b70/50 ab18/42  14/2 ab27/2 ab64/2 

SEM  75/0 62/0 56/0  98/0 87/0 81/0  04/0 04/0 03/0 

 سطح احتمال معنی داری  

 01/0 94/0 46/0  02/0 95/0 40/0  003/0 39/0 49/0  نوع منبع

 04/0 02/0 86/0  05/0 02/0 85/0  22/0 05/0 98/0  سطح مکمل

 01/0 11/0 15/0  01/0 14/0 13/0  05/0 32/0 52/0  اثر متقابل

a…c-  ميانگين های هر ستون برای هر اثر که حرف مشترک ندارند دارای اختالف معني دار هستند(05/0 P<) 
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The effect of diet supplementation with different sources and levels of manganese on the performance 

of laying hens 

 

This experiment was conducted to evaluate the effects of using different levels of manganese (30, 60 and 90 

mg/kg of diet) from different sources (oxide, sulfate and organic) on productive performance in laying hens. 

Four hundred “Hy-line-W36” laying hens (85-98 w age) were used in a Completely Randomized Design 

with 10 treatments, 5 replicates and 8 birds each one. The results showed that the using of different levels of 

manganese from different sources has non-significant effects on performance parameters in laying hens in 

the first 4w phase (85-87w of age). In the second 4w and third 4w after starting the experiment, the birds 

that fed diet supplemented organic form of manganese had significantly higher egg production and egg mass 

and lower feed conversion ration than birds fed diet supplemented oxide form of manganese. The overall 

results in this experiment showed that using manganese as organic form can improve productive 

performance traits in laying hens 

Kewords: manganese- performance- laying hens 
 






