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 چکیده

و پوسته  مرغتخم یکیفصفات روی، مس و آهن بر مصرف آلی گالیسیناتعناصر معدنی کم منظور ارزیابی اثراین آزمایش، به

 هفته )در پیک تولید( تهیه 22با سن  W-36 الین-های، سویهگذار قطعه مرغ تخم 222تعداد . گذار انجام شدهای تخممرغ تخم

دو سطح گالیسینات ( 1 :شامل 2×2صورت آزمایش فاکتوریل ههای آزمایشی ب. جیرهندشد واحد آزمایشی قرار داده 82و در 

دو سطح ( 3کیلوگرم و  برگرم میلی 84و  01دو سطح گالیسینات روی شامل ( 2 کیلوگرم، برگرم میلی 211و  111آهن 

ایان در پگذار قرار گرفت. های تخمدر قالب طرح کامالً تصادفی در اختیار مرغ کیلوگرم جیره بر گرممیلی 0و  2 گالیسینات مس

، وزن زرده، وزن وشامل، واحد هاو صفات کیفی طور تصادفی انتخاب هب تکرارز هر ا مرغتخم دوتعداد روزه،  22سه دوره 

 یابیارزمورد مرغ شاخص شکل تخمپوسته، وزن پوسته و سفیده، شاخص رنگ زرده، مقاومت پوسته، شاخص زرده، ضخامت 

رغ اثر مهای کیفی تخم و کیفی پوسته تخمشاخصزمان کیالت آهن، روی و مس براستفاده هم نتایج نشان داد که قرار گرفت.

روی و  01کیالت گلیسینات آهن،  111مرغ که در تیمار دریافت کننده نسبی پوسته تخمجز در مورد وزنه( بP>14/1نداشت )

طوری که با افزایش ه( در مورد مقاومت پوسته نیز بین روی و آهن رابطه ضدیت وجود داشت بP<1111حداقل شد )مس  0

( نیز مقاومت پوسته در سطح 01(، مقاومت پوسته باالتر بود و در سطح باالی روی )84( در سطح پایین روی )211سطح آهن )

ای هر نشان داد استفاده از کیالت گلیسینات آهن، روی و مس بر شاخصهای مطالعه حاضآهن باالتر بود.بنابراین یافته 111

اعث کاهش زمان بصورت همهگذار و استفاده از سطوح باالی آهن و روی بکیفیت پوسته اثر میمرغ اثر ندارد ولی برکیفی تخم

 شود. مرغ میکیفیت پوسته تخم

 .وهاواحدوزن مخصوص، ، ارتفاع زرده، مقاومت پوستهکلمات کلیدی: 

 مقدمه

دارند ده و شکننضعیف ی هایابند، استخوانپرورش میقفس  سیستم یا درمدرن و صورت صنعتی هکه ب یگذارهای تخمدر مرغ

های ر مرغمرغ و کیفیت استخوان دمورد اثرات تغذیه روی پوسته تخم ، اکثر مطالعات درمبتال هستندعمدتا به پوکی استخوان  و

دلیل کم نیاز، مس، روی و آهن بهعناصر معدنی . انجام شده است D ها مانند فسفر، کلسیم و ویتامین ماکرومینرالگذار روی تخم
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همین دلیل، همواره از اهمیت باالیی برخوردارند و بههای آنزیمی و متابولیکی بدن موجودات زنده های ویژه در واکنشنقش

 ,John Mohammadi and SufiSiavash, 2008; Richards et alگیرند )قرار میعنوان مکمل در جیره غذایی مورد توجه به

شد های متابولیکی بدن مشارکت دارند و برای رعنوان کوفاکتور کاتالیزورهای زیستی در بسیاری از واکنشعناصر به (. این2010

این عناصر در رشد بدن، توسعه (. Aksu et al., 2012)های بدن و عملکرد تولیدی مناسب، ضروری هستند و توسعه اندام

های کالته مواد مکمل (.Nollet eta al., 2007ا و اشتها در بدن پرنده نقش دارد )هها، پرها، ساختار و عملکرد آنزیماستخوان

ارش یعنی دستگاه گوتر دلیل قابلیت عبور از محیط اسیدی و آنزیمی معده، از قابلیت جذب باالتری در نواحی پایینهمعدنی ب

های اکسیداسیون و احیا قرار باشند. عالوه براین، شکل کالته مواد معدنی کمتر در معرض واکنشروده باریک برخوردار می

. (Dayyani et al., 2013با اشکال غیرآلی برخوردار هستند ) فراهمی باالتری در مقایسه -گیرند و بنابراین از قابلیت زیستمی

یل دلهباالتر این عناصر برای حیوانات ب سطوحد. نشوی در جیره لحاظ میااغلب بیش از حد احتیاجات تغذیهها این مکمل

اد غذایی اصلی که معموال در جیره مو(. Skrivan et al., 2005) اندسازی محصول از نظر جنبه تغذیه انسان طراحی شدهغنی

ه هایی، از مکمل در جیره استفادچنین کاهشمنظور غلبه برای دارد که بهحاشیهشود کمبود گذار استفاده میهای تخمغذایی مرغ

دلیل به این حالشود، با ید و یا نمک های سولفات تامین میآلی از قبیل اکسید، کربنات، کلراشود که با منابع معدنی غیرمی

 ممکن است بین عناصر و یا مواد معدنی اثرات دهد و یاطبیعی در دستگاه گوارش مرغ رخ میطور هکه ب  pHتغییراتی که در

جیره  صورت کالته درهاستفاده از عناصر معدنی ب .عناصر گرددکاهش جذب برخی از  متقابل و ضدیت صورت گیرد که سبب

ت ی در صورول ،مرغ ثابت ماندهودن مصرف کلسیم در جیره سایز تخمگرمایی با توجه به پایین ب تنشگذار در شرایط مرغ تخم

 11تا  0تحقیقات نشان دادند که (. Kienholz, 1992) مرغ شدآلی سبب کاهش اندازه تخماستفاده از مکمل های معدنی غیر

 های بزرگکه منجر به زیاندهد، های ضعیف و آسیب دیده تشکیل میمرغ با پوستهتخمهای تولیدی را مرغدرصد کل تخم

ن باال رفتن س مرغ باهای اصلی کاهش کیفیت پوسته تخمیکی از نگرانی (.Washburn 1982., Roland 1988) گردداقتصادی می

بنابراین (. Nys, 2001) درصد برسد 21گذاری به بیش از رده می توانند در پایان دوره تخممرغ های ترک خومرغ است، زیرا تخم

مرغ و پوسته تخم آلی گالیسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخم مصرفاثر عناصر معدنی کم هدف از این مطالعه،

 .دگذار بوهای تخممرغ

 

 مواد و روش ها

هفته )در پیک تولید( تهیه شد.   22با سن  W-36الین -هایسویه، گذار قطعه مرغ تخم 222منظور اجرای این پژوهش، تعداد به

روزه  22روز و بعد از آن طرح اصلی آزمایش در قالب سه دوره  12مدت بهوره آداپتاسیون )پیش آزمایش( شروع آزمایش با د

گرم در میلی 211و  111شامل دو سطح گالیسینات آهن  2×2صورت آزمایش فاکتوریل ههای آزمایشی بجیرهنجام شد. ا

در  گرممیلی 0و  2گرم در کیلوگرم و دو سطح گالیسینات مس )میلی 84و  01دو سطح گالیسینات روی شامل کیلوگرم، 

ای، دمایی، نور و سایر برنامه تغذیه گذار قرار گرفت،های تخمکیلوگرم جیره( در قالب طرح کامالً تصادفی در اختیار مرغ

قطعه  0و تعداد مرغ در هر تکرار  0و تکرار هر تیمار برابر  2اجرا شد. تعداد تیمارها  ای مدیریتی مطابق پیشنهادات سویههبرنامه

اند. بررسی تغییرات وزن بدن توزین شدهها در ابتدا دوره جهت مرغ. روز بود 112کل دوره آزمایش  مدت ر گرفته شد.در نظ

مرغ شامل سته تخممرغ و صفات کیفی پوگ زرده، شاخص زرده، شاخص شکل تخمهاو، رن مرغ شامل واحدصفات کیفی تخم

  روزه مورد ارزیابی قرار گرفت. 22های ضخامت پوسته و وزن مخصوص آن در پایان دوره
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 نتایج و بحث

مرغ و برکیفیت پوسته تخم 1مرغ در جدول کیالت گلیسینات آهن، روی و مس برکیفیت تخمهای مرتبط با اثر استفاده از داده

ثر مرغ اهای کیفی تخم و کیفی پوسته تخمارائه شده است. استفاده همزمان کیالت آهن، روی و مس بر شاخص 2در جدول 

روی و  01کیالت گلیسینات آهن،  111مرغ که در تیمار دریافت کننده نسبی پوسته تخمجز در مورد وزنه( بP>14/1نداشت )

طوری که با افزایش ه( در مورد مقاومت پوسته نیز بین روی و آهن رابطه ضدیت وجود داشت بP<111/1مس حداقل شد ) 0

 111نیز مقاومت پوسته در سطح  01مقاومت پوسته باالتر بود و در سطح باالی روی ، 84در سطح پایین روی  211سطح آهن

 ویژه آهن و هکه بین عناصر دو ظرفیت ب .(Dayyani et al., 2013) آهن باالتر بود. در مطالعات پیشین نیز گزارش شده است

 .کیفیت پوسته نیز اثر گذاشتشود که برتداخل در جذب دیگری می دارد و افزایش هر کدام سبب روی اثر ضدیت وجود 

 

 گذار های تخمپوسته در مرغمرغ و کالت گالیسینات آهن، روی و مس برصفات کیفی تخم  بررسی -2جدول 
Table 1  - Effect of zinc, copper and iron glycinate on egg and eggshell quality of layer hens at peak 

production   

 تیمار

Treat 
 واحد هاو

Haugh unit 

 وزن زرده

Yolk weight 

 وزن سفیده

Albumin 

weigh 

 شاخص رنگ زرده

Egg color index 

 زردهشاخص 

Yolk index 

 26.47 5.85 59.73 26.65 87.38  مس 2روی +  01آهن+  111

 26.60 5.72 60 27.13 85.43  مس 0روی +  01آهن+  111

 26.41 5.52 60.68 26.35 85.78  مس 2روی +  84آهن+  111

 26.79 5.80 60.02 27.16 90.23  مس 0روی +  84آهن+  111

 25.46 5.91 60.15 26.72 87.54  مس 2روی +  01آهن+  211

 26.15 5.63 59.20 27.32 90.10  مس 0روی +  01آهن+  211

 26.25 5.78 58.77 27.81 87.83  مس 2روی +  84آهن+  211

 26.17 5.83 60.86 26.26 88.48  مس 0روی +  84آهن+  211

SEM  1.57 0.47 0.54 0.12 0.355 
  P-Value سطح معنی داری

 0.028 0.444 0.354 0.543 0.252  آهنکیالت 

 0.349 0.616 0.422 0.851 0.676  کیالت روی

 0.262 0.802 0.631 0.802 0.203  کیالت مس

 0.495 0.380 0.651 0.828 0.314  اثر متقابل کیالت روی * آهن

 0.926 0.284 0.326 0.101 0.875  اثر متقابل کیالت مس * آهن

 0.607 0.039 0.177 0.185 0.316  * مس اثر متقابل کیالت روی

 0.276 0.410 0.141 0.309 0.290  اثر متقابل سه گانه 



 

 

حه
صف

4
 

 9318ماه  مهر 42
 
 باهنر کرمان دانشگاه شهید

 پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان  

اثر ندارد مرغ های کیفی تخمشاخص ، روی و مس برهای مطالعه حاضر نشان داد استفاده از کیالت گلیسینات آهنبنابراین یافته 

 مرغتخمصورت همزمان سبب کاهش کیفیت پوسته ستفاده از سطوح باالی آهن و روی بهو ا دگذارولی بر کیفیت پوسته اثر می

 شود. می
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 گذارپوسته درمرغان تخممرغ و آهن، روی و مس بر صفات کیفی تخم بررسی گالیسینات -3جدول 
Table 2- Effect of zinc, copper and iron glycinate on egg and eggshell quality of layer hens at 

peak production   
 تیمار

treat 
 مقاومت پوسته

Eggshell 

strength 

 ضخامت پوسته

Eggshell 

thickness 

 وزن پوسته

Eggshell weigh 
 شاخص شکل تخم مرغ

Egg shape 

 

ر نیوتن بر سانتیمت 

 مکعب
   درصدی از وزن تخم میلیمتر

  a13.60 71.93 0.36 3.87  مس 2روی +  01آهن+  111

  b12.20 73.44 0.38 3.81  مس 0روی +  01آهن+  111

  ba12.96 73.20 0.37 3.81  مس 2روی +  84آهن+  111

  ba12.80 73.96 0.37 3.79  مس 0روی +  84آهن+  111

  a1413. 73.13 0.36 3.42  مس 2روی +  01آهن+  211

  a13.46 74.26 0.36 3.70  سم 0روی +  01آهن+  211

  a1113. 71.54 0.37 3.82  سم 2روی +  84آهن+  211

  ba12.87 73.57 0.37 3.84  سم 0روی +  84آهن+  211

SEM  0.112 0.006 0.183 1.012  
  P-Value سطح معنی داری

  0.990 0.014 0.084 0.112  کیالت آهن

  0.865 0.520 0.247 0.152  کیالت روی

  0.061 0.001 0.439 0.496  کیالت مس

  0.159 0.624 0.628 0.047  اثر متقابل کیالت روی * آهن

  0.756 0.009 0.499 0.230  اثر متقابل کیالت مس * آهن

  0.957 0.491 0.385 0.496  اثر متقابل کیالت روی * مس

  0.535 0.0001 0.457 0.118  اثر متقابل سه گانه 

است. 14/1حروف غیرهمسان در هر ستون، نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری در سطح   
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of Zinc, Copper and Iron glycinate chealate on the quality 

of egg and eggshell in laying hens.  A total of 288 W-36 Hy-line 28 weeks-old (in production peak) of laying 

hens were used. The 2 * 2 * 2 factorial trial consisted of two levels of 100 and 200 mg iron glycinate; two 

levels of zinc glycinate containing 60 and 45 mg / kg and two levels of 8 and 6 mg/kg copper glycinate was 

provided in a completely randomized design. Qualitative traits of eggs were evaluated for three months or three 

28-day periods. At the end of each 28 days period, two egg sample from each replicate unit was randomly 

selected and quality traits were evaluated. Qualitative traits were included, haugh unit, yolk weight, albumin 

weight, yolk color index, eggshell strength, yolk index, eggshell thickness, eggshell weight and egg shape 

index. The results showed that the interaction effects of iron chelate, zinc and copper had no effect on egg 

quality and egg shell quality (P <0.05) except for the relative weight of eggshell in the treatment of 100 mg 

glycinate, 60 Zn and 6 Cu were reduced (P <0.0001). There was also an antagonistic relationship between zinc 

and iron on eggshell strength. The zinc (60) also had higher eggshell strength at the levels of 100 Fe. Therefore, 

the findings of the present study showed that using iron, zinc and copper glycinate chelate did not affect egg 

quality although that influence on shellshell quality. The application of high levels of iron and zinc 

simultaneously may decrease egg shell quality. 

Keywords: Eggshell strength, Haugh unit, Specific gravity, Yolk Height. 


