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Introduction : As the highest cost of poultry production is the cost of feed, optimizing feed consumption and
reducing feed conversion ratio are very important in the poultry industry. Also, the problem of lower egg shell
quality caused by prolonged egg production period is an important issue affecting the breeding of old layer hens.
Approximately 10% of the eggs produced in poultry farms are lost due to breakage of eggshells, which accounts
for huge economic loss to the egg industry. Improving eggshell quality are essential for protection against
penetrating of pathogenic bacteria. As a result, a great deal of efforts have been applied to improving egg shell
quality in old laying hens in the fields of mineral nutrition. Numerous researchers have focused on the addition of
trace elements in the diet to regulate egg quality by improving eggshell ultrastructure. Manganese is an
indispensable trace element, Manganese takes a crucial part in biological processes, including the metabolism of
lipid, protein, and carbohydrate. The low Mn content in corn–soybean meal diets used in production and the
inefficient intestinal absorption of Mn in birds calls for the need for optimizing the supplemental provision of Mn
to birds. In the process of egg formation, manganese is important for the formation of the shell and the pleasure
affects the quality of the shell. Manganese is an important nutrient for laying hens. Dietary Mn is known to have
profound effects on the skeleton. Manganese supplementation affects the function and characteristics of the tibia.
Materials and methods: An experiment was conducted to investigate the effect of two inorganic and organic
forms of manganese on performance, antioxidant activities, immune system and bone strength in older laying hens.
250 Leghorn laying hens (w-36) with 80 weeks of age were divided into 5 treatments and 5 replications in a
completely randomized design. Treatments were: control (without manganese supplement), treatments containing
100% manganese sulfate (diet 1), 75% manganese sulfate and 25% organic manganese chelated (diet 2), 50%
manganese sulfate and 50% organic chelated (diet 3) 25% sulfate Manganese and 75% organic chelated (diet 4).
During the experiment, daily feed intake (g), egg weight, number and production of eggs (g/hen/day) and feed
conversion ratio were calculated. To evaluate the humoral immunity on the day of slaughter (94 weeks age), 10 cc
of blood was taken from two selected birds and its immunoglobulins were measured. To evaluate the bone strength,
two pieces of chicken were selected from each replication and after slaughter, the tibia of the right foot was isolated
and after preparation, the mechanical properties of the bones were measured. Also The antioxidant activities of
SOD (Superoxide dismutase), DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and MDA (malondialdehyde) were
evaluated.
Results and Discussion: The results obtained in this experiment showed that the production performance was
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affected by experimental treatments. The lowest feed conversion ratio and the highest feed intake, egg production,
egg weight and egg mass were observed in diets 4 and5, i.e. treatments receiving 50% and 75% manganese organic
chelate. Also, the levels of immunoglobulin G and immunoglobulin M were significantly affected by experimental
treatments. The levels of immunoglobulin G and immunoglobulin M in the experimental treatments showed a
significant increase compared to the control treatment, while in immunoglobulin M there was no statistically
significant difference between diet 3 and basal diet. In addition, antioxidant activity was significantly affected by
experimental treatments. The amount of malondialdehyde was significantly reduced in diet treatments 4 and 5
compared to the control treatment. The percentage of DPPH (2,2-dipheny l-1-picrylhydrazyl) in diets 3, 4 and 5
showed a significant increase compared to the basal diet. Also, the amount of superoxide dismutase in diet 2
showed a significant decrease compared to other diets and control diet. However, the effects of inorganic and
organic manganese supplements on the tibia strength of older laying hens were not affected by experimental
treatments.
Conclusion: The results of this experiment showed that the addition of manganese supplement to the diet
improves the production performance and immunoglobulin G and immunoglobulin M through the use of organic
manganese source in laying hens and manganese amino acid chelate can replace 75% of manganese sulfate in the
diet of older laying hens. Also, antioxidant status was significantly affected by experimental treatments. In general,
the addition of manganese supplement in the diet of laying hens improves performance, immune system and
antioxidant activity in aged laying hens.
Keywords: Antioxidant activity, Bone, Immune system, Laying hen, Manganese.
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مقاله پژوهشی
بررسی اثرات مکملهای معدنی و آلی منگنز بر عملکرد ،وضعیت پاداکسندگی ،سیستم ایمنی و
استحکام استخوان در مرغهای تخمگذار لگهورن سویه هایالین  82( W-36تا  49هفتگی)
محمدرضا خوشبین ،1رضا وکیلی ،*2عبدالمنصور
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تاریخ بازنگری۱022/۱2/2۱ :
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خوشبین ،م .ر ،.ر .وکیلی ،و ع .طهماسبی .1041 .بررسی اثرات مکملهای معدنی و آلی منگنز بر عملکرد ،وضعیت پاداکسندگی ،سیستم ایمنی و
استحکام استخوان در مرغهای تخمگذار لگهورن سویه هایالین  W-36در سن ( 82تا  40هفتگی)  .پژوهشهای علوم دامی ایران .41-141 :)1(10

چکیده
این آزمایش بهمنظور بررسی تأثیر دو شکل معدنی و آلی منگنز بر عملکرد ،فعالیتهای آنتیاکسیدانی ،سیستم ایمنی و استحکام ا ستخوان بر روی
 254قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سویههای الین  w-36با سن  82هفته در  5تیمار و  5تکرار در قالب طرح کامالً ت صادفی انجام شد .تیمارها عبارت
بودند از :تیمار  :1شاهد (جیره  ،)1تیمار  :2جیره پایه  144 +درصد سولفات منگنز( ،جیره  .)2تیمار  :3جیره پایه  15 +درصد سولفات منگنز و  25درصد
کیالت آلی منگنز (جیره  .)3تیمار  :0جیره پایه  54 +درصدد سدولفات منگنز و  54درصدد کیالت آلی منگنز (جیره  .)0تیمار  :5جیره پایه  15 +در صد
کیالت آلی منگنز و  25در صد سولفات منگنز (جیره  .)5نتایج بهد ستآمده در این آزمایش ن شان داد کمترین میزان ضریب تبدیل خوراک و بی شترین
میزان مصددرخ خوراک ،درصددد تخمگذاری ،وزن تخممرغ و توده تخممرغ در جیرههای  0و  5یعنی تیمارهای دریافتکننده  % 54و  % 15کیالت آلی
منگنز مشددداهده شدددد .میزان ایمنوگلوبولین  Gو ایمنوگلوبولین  Mبهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشدددی قرار گرفت .بهطوری که میزان
ایمنوگلوبولین  Gو ایمنوگلوبولین  Mدر تیمارهای آزمایشی افزایش معنیداری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند؛ درحالیکه در ایمنوگلوبولین  Mاختالخ
معنیداری بین جیره  3و جیره شاهد مشاهده نشد .میزان مالون دی آلدئید بهطور معنیداری در تیمارهای جیره  0و  5نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.
در صد -2،2دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل ( )DPPHدر جیرههای  0 ،3و  5بهطور معنیداری در مقای سه با جیره شاهد افزایش معنیداری ن شان داد.
همچنین میزان سوپر اکسید دیسموتاز در جیره  2نسبت به باقی جیرهها و جیره شاهد کاهش معنیداری را نشان داد .این در حالی است که اثرات مکمل
معدنی و آلی منگنز بر ا ستحکام ا ستخوان در شتنی مرغهای تخمگذار م سن تحت تأثیر تیمارهای آزمای شی قرار نگرفت .در کل میتوان اینچنین بیان
کرد که افزودن مکمل منگنز در جیره مرغان تخمگذار باعث بهبود عملکرد ،فعالیت آنتیاکسیدانی و سیستم ایمنی شد که این بهبود در مکمل آلی منگنز
نسبت به مکمل معدنی آن بیشتر قابل مشاهده بود که این نتیجه به دلیل آن است که میزان جذب شکل آلی بیشتر از شکل معدنی می باشد.
واژههای کلیدی :استخوان ،سیستم ایمنی ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،مرغ تخمگذار ،منگنز.
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بهینه سازی م صرخ خوراک و کاهش ضریب تبدیل خوراک در صنعت
طیور بسیار مهم است ( .)Ahmadi et al., 2019همچنین از طرفی،
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م شکل کیفیت پایین پو سته تخممرغ نا شی از طوالنی شدن دوره تولید
تخممرغ ،م سئله مهمی ا ست که بر پرورش مرغهای پیر تأثیر میگذارد.
تقریباً  14درصدددد از تخممرغهای تولیدشدددده در مرغداریها به دلیل
شکستن پوسته تخممرغ از بین میرود که این امر ضرر اقتصادی زیادی
را به صنعت تخممرغ وارد میکند ( .)Sah et al.,2018بهبود کیفیت
پوسددته تخممرغ برای محافظت در برابر نفوذ باکتریهای بیماریزا نیز
ضدددروری اسددددت ( .)Swiatkiewicz et al.,2008درنت یجدده،
تالش های ز یادی برای بهبود کیفیت پوسدددته تخم مرغ در مرغ های
تخمگذار پیر در زمینههای تغذیه مواد معدنی انجام شده ا ست ( Xiao
.)et al.,2015
محققین در مورد افزودن عنا صر کمیاب به جیره غذایی برای تنظیم
کیفیت تخممرغ با بهبود زیرسدداخت پوسددته تخممرغ تحقیق کردهاند
( .)Fathi et al., 2016منگنز یکی از عناصر کمیاب است .مقدار کم
آن در جیرههای غذایی ذرت و سویا و جذب ناکارآمد آن از طریق روده در
طیور ،بهینهسددازی تأمین این ماده معدنی بهصددورت مکمل برای طیور را
ضروری نموده ا ست ( .)Wang et al., 2021منگنز نقش مهمی در
فرآینددهدای بیولوژیکی ازجملده متدابولیسدددم لیپیددهدا ،پروتئین هدا و
کربوهیدددرات هددا دارد ( .)Pan et al., 2018کمبود منگنز در مرغ
تخم گذار با عث کاهش قا بل تو جه تول ید تخم مرغ ،تخم های دارای
پوسدتههای نازکتر و نواحی شدفاخ و همچنین ناهنجاریهای موجود در
زیرسدداخت پوسددته تخممرغ میشددود ( .)Yıldız et al., 2011در
فرآیند تشددکیل تخممرغ ،منگنز برای تشددکیل پوسددته مهم اسددت و لذا
کیفیت پوسته تحت تأثیر این عنصر قرار میگیرد .از طرفی نتایج پژوهشی
ن شان داد که مکمل منگنز آلی ن سبت به مکمل معدنی آن به طور مثبت
بر توزیع عن صر در بافتها تأثیر می گذارد که منجر به بهبود افزایش وزن
بدن ،وزن تخم مرغ و کاهش در صد تخم مرغ های آ سیب دیده در مرغ
های تخمگذار می شددود ( .)Yıldız et al., 2011همچنین مطالعه
دیگری ن شان داد که ا ستفاده از منابع آلی منگنز به طور قابل توجهی بر
عملکرد تخمگذار و کیفیت پوسدددته تخم مرغ تأثیر مثبت می گذارد
( .)Klecker et al., 2002به همین دلیل محققان اسدتفاده از منابع
آلی منگنز را تو صیه کردهاند(Yıldız et al., Sun et al., 2010
; ،)2011از طرفی مک مل منگنز بر عملکرد و ویژگی های اسدددتخوان
در شتنی تأثیر دارد ( .)Wang et al., 2021بهطور م شابه ،طیوری
که با منگنز  164میلیگرم بر کیلوگرم قدرت شکستن استخوان درشتنی
را بهبود بخشیدند ( .)Jasek et al., 2019مطالعات نشان داده است
که رژیم غذایی دارای  Mnتأثیرات عمیقی بر اسددکلت دارد ( Liu et
 .)al., 1994عالوه بر این ،کمبود منگنز نیز با پوکی اسددتخوان مرتبط
ا ست ( )Liu et al., 2015و رژیمهای کمبود منگنز منجر به کاهش
میزان خاکستر و طول استخوان ساق در جوجهها میشود ( Noetzold
 .)et al., 2020ثابت شده ا ست که منگنز از طریق م سیرهای مختلف
در تنظیم اسدددتخوان نقش دارد .منگنز در سدددنتز موکوپلی سددداکاریدها
(Xie et al., ; Conly et al., 2012;Gajula et al., 2011

 )2014که اجزای ا صلی ماتریسهای خارج سلولی ا ستخوان ه ستند و
در ایجاد مشکالت جسمی نقش اساسی دارند ،مهم است ( Noetzold
 )et al., 2020منگنز همچنین از طریق مشدددارکت خود در فعال یت
آنزیمی در مسددیرهای متابولیک دخیل در تشددکیل سددیسددتم اسددکلتی
مشارکت میکند (.)Oliveira et al., 2015
با توجه به اهمیت مواد معدنی کم مصدددرخ در تغذیه طیور بویژه
مرغهای تخمگذار ،هدخ از این تحقیق بررسدی اثرات سدطوح افزایشدی
عنصر منگنز در دو شکل آلی و معدنی بر عملکرد ،وضعیت پاداکسندگی،
سیستم ایمنی و استحکام استخوان در مرغهای تخمگذار لگهورن سویه
هایالین  W-36در سن ( 82تا  40هفتگی) می باشد.
مواد و روشها
این آزمایش در تابسددتان  1344در مرغداری تحقیقاتی دانشددگاه آزاد
اسالمی واحد کاشمر استان خراسان رضوی انجام شد .در این طرح تعداد
 254قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سددویه هایالین  W-36در سددن 84
هفتگی (مرحله پایانی تولید) اسددتفاده شددد .مرغها بصددورت تصددادفی در
قفسهای سهطبقه به پنج تیمار آزمایشی با پنج تکرار و  14قطعه مرغ در
هر تکرار تقسد دیم شددددند .کل مدت اجرای طرح  12هفته بود و در تمام
دوره آزمایش خوراک و آب بهصورت آزادانه در اختیار مرغها قرار داشت و
قبل از شددروع آزمایش به مدت دو هفته جهت عادتپذیری جیره پایه در
اخت یار آن ها قرار گرفت و آزمایش در  82هفتگی آغاز شدددد .تیمارهای
آزمایشی مورداستفاده در این طرح عبارتاند از:
تیماریک :شداهد (جیره یک) ،تیماردو :جیره پایه  % 144 +سدولفات
منگنز( ،جیره دو) .تیمار سدده :جیره پایه  % 15 +سددولفات منگنز و % 25
کیالت آلی منگنز (جیره سدده) .تیمار چهار :جیره پایه  % 54 +سددولفات
منگنز و  % 54کیالت آلی منگنز (جیره چهار) .تیمار پنج :جیره پایه 15 +
 %کیالت آلی منگنز و  % 25سولفات منگنز (جیره پنج) .قابل ذکر ا ست
که مقدار عنصددر منگنز صددرخ نظر از نوع منبع آن ،در جیره ها یکسددان
بوده است.
سدددول فات منگنز پنج آ به ( % 30منگنز) به عنوان مک مل م عدنی از
شددرکت جوانه خراسددان خریداری و اسددتفاده شددد و مکمل آلی منگنز
به صورت کیالت ا سیدآمینه -منگنز ( )AA-Mnبا پنج در صد منگنز از
شرکت آریانا خریداری شد .جدول  1ترکیبات جیره پایه را نشان میدهد.
صفات عملکردی
میزان خوراک م صرفی طبق راهنمای سویه موردنظر ( Jasek et
 )al.,2019روزانه  114گرم در نظر گرفته شددد .در مدت انجام آزمایش
مصدددرخ خوراک روزانه (گرم) ،تعداد و تول ید تخم مرغ (گرم/مرغ/روز) و
ضریب تبدیل خوراک محا سبه شد .م صرخ خوراک روزانه هر تیمار ،با
اندازهگیری باقیمانده خوراک م صرفی در روز بعد و ک سر آن از مقدار کل
خوراک در نظر گرفتهشددده برای هر تیمار محاسددبه شددد .وزن تخممرغ با
ا ستفاده از ترازو دیجیتال با دقت  4/41گرم اندازهگیری می شد .در پایان،
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 وزن توده تخممرغ و ضریب تبدیل خوراک محاسبه،درصد تولید تخممرغ

 اجزاء تشکیلدهنده و ترکیب مواد مغذی جیره پایه-1 جدول

Table 1- Ingredients and nutrients composition of the control diets

اجزای خوراک

Ingredients

درصد
%

ذرت

53

) درصد00 کنجاله سویا (پروتئین خام

25

کربنات کلسیم

10

روغن گیاهی

¼

سبوس گندم

6

Corn
Soybean meal (44%CP)
Calcium carbonate
Vegetable Oil
Wheat brain

دی کلسیم فسفات

2.2

نمک

0.25

جوش شیرین

0.15

مکمل ویتامینه

0.25

مکمل معدنی

0.25

دی ال متیونین

0.2

لیزین هیدروکلراید-ال

0.1

Di-calcium phosphate
Salt
Sodium bicarbonate
Vitamin supplement1
Mineral supplement2
DL-Methionine
L-Lysine HCl

ترکیبات محاسبهشده

Calculated analysis

انرژی قابل متابولیسم
)(کیلوکالری در کیلوگرم

2810

)پروتئین خام (درصد

15.15

Metabolisable energy
)kcal/kg(
Crude protein (%)

)کلسیم (درصد
Calcium)%(
)فسفر قابلدسترس (درصد

Available phosphorous (%)

4.65
0.4

)سدیم (درصد

0.18

)متیونین (درصد

0.38

) سیستین (درصد+متیونین

0.65

)لیزین (درصد

0.8

)آرژنین (درصد

0.9

Sodium (%)
Methionine (%)
Methionine + Cystine (%)
Lysine (%)
Arginine (%)

)ترئونین (درصد

0.59
Threonine (%)
1444 mg/kg ،K3  ویتامین1444 mg/kg،E  ویتامین8444 IU ،D3  ویتامین1324444IU ،A  ویتامین3244444IU : ترکیب مکمل ویتامینه برای هر کیلوگرم جیره شامل1
، بیوتین34mg/kg ،B12 4mg/kg ،B9 364 mg/kg ،B6 1644 mg/kg ، نیاسین12444mg/kg ، ویتامین کالبان3244 mg/kg ،B2  ویتامین2244 mg/kg ،B1 ویتامین
88 mg ، ید084 mg ، مس3244 mg ، روی32444 mg : مکمل معدنی بدون منگنز برای هر کیلوگرم جیره پایه شامل2 .3444 mg/kg  آنتیاکسیدان، کولین00444 mg/kg
. به دست آمد14/41 mg/kg  میزان منگنز جیره پایه اندازهگیریشده در آزمایشگاه. آهن16444 mg ،سلنیوم
1Vitamin premix provides per kg diet: vitamin A, 3200000 IU; vitamin D3, 1320000 IU; vitamin E, 8000IU; vitamin K3, 1000 mg/kg;
vitamin B1, 1000 mg/kg; vitamin B2, 2200 mg/kg; vitamin B5, 32000 mg/kg; vitamin B3, 12000 mg/kg; vitamin B6, 1600 mg/kg;
vitamin B9, 360 mg/kg; vitamin B12, 9 mg/kg; Biotin 30 mg/kg; Choline 44000 mg/kg; Antioxidant 3000 mg/kg. 2Manganese-free
mineral premix provides per kg diet: Zn, 32000mg; Cu, 3200 mg; I, 480 mg; Se, 88 mg; Fe, 16000 mg. The amount of base diet
manganese measured in the experiment was 79.01 mg/kg.
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فعالیتهای آنتیاکسیدانی

بهمنظور بررسددی وضددعیت آنتیاکسددیدانی ،فعالیت آنزیم سددوپر
اکسید دی سموتاز ( )SODسرم با استفاده از کیت تشخیصی Randsel
 ،)Randox, Crumlin, Uk( SODدر آزمایشگاه ماد (همکار شرکت
جوانه خراسدددان) مورد ارز یابی قرار گرفت .مالون دی آلدئ ید بهعنوان
محصددول نهایی پر اکسددیداسددیون لیپید در سددلولهای کبدی مرغ با
اسددتفاده از روش واکنشدهنده ماده تیوباربیتوریک اسددید ()TBARS
تعیین شدددد .اندازهگیری فعال یت پاکسدددازی رادیکال های آزاد طبق
تحقیقات قبلی انجام شد (.)Qiu et al.,2009
بررسی ایمنیشناسی

بهمنظور برر سی ایمنی همورال از آنتیژن گلبول قرمز گو سفندی
( )SRBC1استفاده گردید و پاسخ ایمنی علیه آن با اندازهگیری میزان
ایمنوگلوبولینهای سددرم موردبررسددی قرار گرفت .یک هفته قبل از
کشدددتار و اتمام طرح ،از هر تکرار دو قطعه مرغ انتخاب و به آن ها
محلول موردنظر تزریق گردید .در روز کشتار از هر قطعه مرغ انتخابی،
 14میلیلیتر خونگرفته شددد و ایمنوگلوبولینها آن اندازهگیری گردید
).(Abbasi et al.,2020
اندازهگیری استحکام استخوانها

جهت بررسد دی اسدددتحکام اسدددتخوان ،از هر تکرار دو قطعه مرغ
انتخاب و پس از ک شتار ،ا ستخوان در شتنی پای را ست جدا گردید و
پس از جدا سازی بافتهای چربی و غ ضروفی ،خ صو صیات مکانیکی
ا ستخوانها تو سط د ستگاه ( Instronمدل H5KS,Tinius Olsen
 )Companyاندازهگیری و نتایج با نرمافزار اخت صا صی مربوط به این
دستگاه ( )Q Matمحاسبه شد (.)Mirkazehi et al.,2013
آنالیز آماری

داده های بهدسدددتآمده از آزمایش با اسدددتفاده از نرمافزار آماری
 SASویرایش  4/1و مدل آ ماری خطی عمومی ( )GLMدر قا لب
طرح کامالً تصادفی ارزیابی شد .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
توکی-کرامر انجام گرفت (.)Vakili et al.,2022

نتایج و بحث

( .)P>4/45بهطوریکه مصدددرخ خوراک ،درصدددد تخمگذاری و توده
تخممرغ در تیمارهای جیره  0و  5افزایش معنیداری نسددبت به تیمار
شدداهد نشددان داد ()P>4/45؛ و تمامی تیمارهای اعمالشددده باعث
افزایش معنیدار وزن تخممرغ نسبت به تیمار شاهد شدند (.)P>4/45
بعالوه تیمارهای جیره  0و  5باعث بهبود و کاهش معنیدار ضددریب
تبدیل خوراک نسبت به تیمار شاهد شد (.)P>4/45
مطابق با نتایج بهدسددتآمده در این آزمایش ،محققان بیان کردند
اسدددت فاده از م نابع مختلف منگنز به طور معنی داری وزن تخم مرغ را
افزایش داده همچنین با عث بهبود ضدددر یب ت بد یل خوراک در ه مه
تیمارهای آزمایشی شده درحالیکه افزایش توده تخممرغ در تیمارهای
 14و  44میلیگرم هیدرو کسددی کلرید منگنز نسددبت به گروه شدداهد
مشددداهده شدددد ( .)Ghalesefidi et al.,2019در مطالعهی دیگری
محققین گزارش کردند که ا ستفاده از مکمل آلی منگنز وزن تخممرغ
و میزان افزایش وزن بدن مرغان تخمگذار را طی سددنین  04تا 61
هفتگی افزایش و درصد تخممرغهای آسیبدیده را در مقایسه با منبع
غیرآلی این عن صر کاهش داد ( .)Yıldız et al.,2011در پژوه شی با
اسددتفاده از منابع معدنی روی و منگنز (به شددکل اکس دید) و منابع آلی
روی و منگنز به شکل کیالت ا سیدآمینه ن شان داده شد که م صرخ
خوراک و وزن تخم مرغ با م نابع آلی روی یا منگنز و م نابع آلی در
ترکیب با شدددکل معدنی روی و منگنز بهطور قابلتوجهی ()P>4/45
افزایش یافت ( .)Darvishi et al.,2020محققان گزارش دادند که
افزودن منگنز با غلظت  24تا  164میلیگرم بر کیلوگرم در جیرههای
غذایی مبتنی بر ذرت  -سویا ،توده تخممرغ را در مرغهای تخمگذار
 23تا  06هفته ،درصد تولید تخممرغ در مرغهای تخمگذار را افزایش
و باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک شد (.)Cui et al.,2019
اثرات آنتیاکسد د یدانی مک مل م عدنی و آلی منگنز در مرغ های
تخمگذار مسددن در جدول  0گزارششددده اسددت .با توجه به نتایج به
دسددت از این آزمایش ،مالون دی آلدئید DPPH2 ،و سددوپر اکسددید
دی سموتاز بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای آزمای شی قرار گرفتند
( .)P>4/45بهطوری که میزان مالون دی آلدئ ید بهطور معنیداری در
تیمارهای جیره  0و  5ن سبت به تیمار شاهد کاهش یافت (.)P>4/45
همچنین در صد  DPPHتیمارهای آزمای شی بهویژه جیرههای  0 ،3و
 5به طور معنیداری در م قایسددده با جیره پا یه افزایش نشدددان داد
( .)P>4/45همچنین میزان سوپر اک سید دی سموتاز در جیره  2ن سبت
به باقی جیرهها و شاهد کاهش معنیداری را نشان داد (.)P>4/45

نتایج اثرات سددطوح مختلف مکمل آلی و معدنی منگنز بر عملکرد
تولیدی مرغهای تخمگذار مسن در جدول  2گزارش شده است .میزان
مصددرخ خوراک ،درصددد تخمگذاری ،وزن تخممرغ ،توده تخممرغ و
ضدددریب تبدیل خوراک تحت تأثیر تیمارهای آزمایشدددی قرار گرفت
1- Sheep Red Blood Cell

2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
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جدول  -2اثرات سطوح مختلف مکمل آلی و معدنی منگنز بر عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار مسن ( 82تا  40هفتگی)
Table 2- Effect of different Sources of organic and inorganic manganese on laying performance in old laying hens

جیرههای

آزمایشی1

Experimental diets1

شاخص عملکرد تولیدی

P-value

SEM

<0.001

0.09

107.95a

<0.001

1.11

71.67a

69.00a

<0.001

0.27

68.09a

67.09a

66.41a

<0.001

0.80

48.83a

46.29a

42.73ab

42.09ab

<0.001

0.04

2.23b

2.34b

2.52ab

2.56ab

جیره 5

جیره 0

جیره 3

جیره 2

جیره پایه

diet 5

diet 4

diet 3

diet 2

Control

107.79a

107.64ab

107.57ab

107.29b

64.32ab

63.33ab

62.03b

66.46a

65.16b
40.62b
2.64a

performance indicators

مصرخ خوراک (گرم)
)Feed intake (gr

درصد تخمگذاری
Egg production

وزن تخممرغ (گرم)
)Egg weight (gr

توده تخممرغ (گرم)
)Egg mass (gr

ضریب تبدیل
Feed conversion ratio

 :SEMمیانگین خطای معیار.
 a,bمیانگینهای با حرخ غیرمشابه در هر ردیف ،ازنظر آماری تفاوت معنیداری دارند (.)P>4554
1جیره پایه بدون مکمل منگنز ،جیره  2حاوی  144درصد سولفات منگنز ،جیره  3حاوی  15درصد سولفات منگنز و  25درصد کیالت آلی منگنز ،جیره  0حاوی  54درصد
سولفات منگنز و  54درصد کیالت آلی منگنز ،جیره  5حاوی  25درصد سولفات منگنز و  15درصد کیالت آلی منگنز.
SEM: standard error meaning.
a,b Values in a row with no common superscript letter are significantly different (P < 0.05).
1 control without manganese supplement, diet 2 containing 100% manganese sulfate, diet 3 containing 75% manganese sulfate
and 25% organic manganese chelated, diet 4 containing 50% manganese sulfate and 50% organic chelated, diet 5 containing 25%
sulfate Manganese and 75% organic chelated.

اثرات ایمنیشدددناسدددی مکمل معدنی و آلی منگنز در مرغهای
تخمگذار مسددن در جدول  3گزارششددده اسددت .با توجه به نتایج
به دسدددت آ مده میزان ایمنوگلوبولین  Gو ایمنوگلوبولین  Mبه طور
معنیداری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشدددی قرار گرفت (.)P>4/45
بهطوری که میزان ایمنوگلوبولین  Gدر تیمارهای آزمایشدددی افزایش
معنیداری نسددبت به تیمار شدداهد نشددان دادند ( )P>4/45همچنین
میزان ایمنوگلوبولین  Mنسدددبت به مرغهای دریافتکننده جیره پا یه
افزایش معنیدار دا شتند ( )P>4/45درحالیکه اختالخ معنیدار آماری
بین جیره  3و جیره پایه مشاهده نشد (.)P<4/45
مطالعات متعدد اخیر ثابت کرده اسددت که منگنز نقش مهمی در
عملکرد سی ستم ایمنی بدن دارد ( .)Gajula et al.,2019ثابت شده
ا ست که منگنز در حمایت از عملکردهای طبیعی سی ستم ایمنی در
طیور نقش مهمی دارد ( .)Junior et al.,2019همچنین افزودن
مکمل منگنز به خوراک جوجههای گوشددتی باعث افزایش معنیدار
وزن نسددبی اندامهای سددیسددتم ایمنی در آخر دوره رشددد جوجههای
گو شتی شد ()Wang et al.,2021؛ که دلیل بهبود ایمنی بهو سیله
منگنز ممکن است ناشی از سهم آن در فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز
منگنز) )Luo et al.,2007( (MnSODو حذخ سددموم بیشددتر از
متابولیسم سلولی (رادیکالهای آزاد) باعث تقویت سیستم ایمنی بدن
میشدددود؛ بنابراین ،کمبود آن منجر به تغییر و آسدددیب به بافتهای

اندامهای ایمنی مانند بورس فابریسددیوس میشددود که محل تولید
لنفو سیتها ا ست ()Faria et al.,2019؛ که سوپر اک سید دی سموتاز
منگنز برای یک پارچگی ماکرو فاژ ها ح یاتی اسددددت ( Ghosh et
 ،)al.,2011زیرا  MnSODاز طریق سلولهای غشای پالسمایی که
در پاسددخ ایمنی عمل میکنند ،با هتروفیلها و ماکروفاژها در تعامل
ا ست ( .)Junior et al.,2019گزارش شده ا ست که کالت منگنز در
طیور لنفوسیتهای  Th1( T-helperو  )Th2را متعادل میکند که در
فعالسددازی ماکروفاژها و ایجاد تولید آنتیبادی نقش دارند .همچنین
نشددان داده شددد که آنها بیان ایمونوگلوبولینهای  Mو  Gرا افزایش
میدهند (.)Junior et al.,2019
مطابق با نتایج این آزمایش ،در مطالعهای فعالیت آنتیاکسدددیدانی
منگنز را در مرغهای تخمگذار گزارش شده ا ست (.)Cui et al.,2019
منگنز جزء  MnSODا ست ،آنزیم آنتیاک سیدانی اولیه که از سلولها
در برابر ا سترس اک سیداتیو محافظت میکند ،توانایی آنتیاک سیدانی را
در حذخ گو نه های اکسد دیژن ف عال بیش از حد ( )ROSو کاهش پر
اکس دیداسددیون لیپید در طیور را افزایش میدهد (.)Zhu et al.,2017
همچنین منگنز ب یان ژن و ف عال یت  Mn-SODرا در جو جه ت عد یل
می کنددد ( .)Gao et al.,2011;Ghosh et al.,2011ا فزودن 44
میلیگرم منگنز به ازای هر کیلوگرم به رژیم غذایی پا یه باعث بهبود
فعالیتهای سوپر اکسید دیسموتاز حاوی منگنز ( )Mn-SODو سوپر
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مرغهای تخمگذار مسددن در جدول  5گزارششددده اسددت .با توجه به
نتایج بهدسددتآمده ،بین تیمارهای آزمایشددی در رابطه با اسددتحکام
استخوان اختالخ معنیداری مشاهده نشد (.)P<4/45

اکسید دیسموتاز کل ( )T-SODشد ( .)Fouad et al.,2010عالوه بر
این ،با افزایش محتوای  ،T-AOCفعالیتهای  T-SODو فعالیتهای
 Mn-SODو کاهش محتوای  ،MDAو ضعیت آنتیاک سیدان سرم را
بهبود بخشید (.)Zhang et al.,2020
اثرات مکمل معدنی و آلی منگنز بر استحکام استخوان درشتنی

جدول  -3اثرات سطوح مختلف مکمل معدنی و آلی منگنز بر ایمنیشناسی در مرغهای تخمگذار مسن ( 82تا  40هفتگی)
Table 3- Effect of different Sources of organic and inorganic manganese on immune system in old laying hens

جیرههای

آزمایشی1

پارامترهای ایمنی

Experimental diets

P-value

SEM

0.0001

1.09

177.30a

0.0001

0.78

75.40a

جیره 5

جیره 0

جیره 3

جیره 2

جیره پایه

diet 5

diet 4

diet 3

diet 2

Control

194.80a

157.30a

206.5a

162.60b

81.80a

65.70b

83.60a

64.10b

Safety Parameters
ایمنوگلوبولین G
)IgG (ng/ml
ایمنوگلوبولین I
)IgM (ng/ml

 :SEMمیانگین خطای معیار.
 a,bمیانگینهای با حرخ غیرمشابه در هر ردیف ،ازنظر آماری تفاوت معنیداری دارند (.)P>4554
1جیره پایه بدون مکمل منگنز ،جیره  2حاوی  144درصد سولفات منگنز ،جیره  3حاوی  15درصد سولفات منگنز و  25درصد کیالت آلی منگنز ،جیره  0حاوی  54درصد سولفات
منگنز و  54درصد کیالت آلی منگنز ،جیره  5حاوی  25درصد سولفات منگنز و  15درصد کیالت آلی منگنز.
SEM: standard error meaning.
a,b Values in a row with no common superscript letter are significantly different (P < 0.05).
1control without manganese supplement, diet 2 containing 100% manganese sulfate, diet 3 containing 75% manganese sulfate and
25% organic manganese chelated, diet 4 containing 50% manganese sulfate and 50% organic chelated, diet 5 containing 25% sulfate
Manganese and 75% organic chelated.

جدول  -4اثرات سطوح مختلف مکمل معدنی و آلی منگنز بر فعالیت آنتیاکسیدانی در مرغهای تخمگذار مسن ( 82تا  40هفتگی)
Table 4- Effect of different Sources of organic and inorganic manganese on Antioxidant activity in old laying hens

جیرههای آزمایشی
پارامترها

Experimental diets

P-value

SEM

0.0001

0.78

363.50a

0.0001

6.12

85.30b

87.63b

0.0001

7.24

88.33a

87.50a

جیره 5

جیره 0

جیره 3

جیره 2

جیره پایه

diet 5

diet 4

diet 3

diet 2

Control

341.90a

216.80a

201.70b

284.30a

93.80a

96.56a

100a

82.50a

76.33b

71.50b

Parameters

سوپر اکسید دیسموتاز
)SOD (U/ml

مالون دی آلدئید
MDA

دی فنیل پیکریل هیدرازیل
DPPH

 :SEMمیانگین خطای معیار.
 a,bمیانگینهای با حرخ غیرمشابه در هر ردیف ،ازنظر آماری تفاوت معنیداری دارند (.)P>4554
جیره پایه بدون مکمل منگنز ،جیره  2حاوی  144درصد سولفات منگنز ،جیره  3حاوی  15درصد سولفات منگنز و  25درصد کیالت آلی منگنز ،جیره  0حاوی  54درصد سولفات
منگنز و  54درصد کیالت آلی منگنز ،جیره  5حاوی  25درصد سولفات منگنز و  15درصد کیالت آلی منگنز
.2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH).
SEM: standard error meaning.
a,b Values in a row with no common superscript letter are significantly different (P < 0.05).
1control without manganese supplement, diet 2 containing 100% manganese sulfate, diet 3 containing 75% manganese sulfate and
25% organic manganese chelated, diet 4 containing 50% manganese sulfate and 50% organic chelated, diet 5 containing 25% sulfate
Manganese and 75% organic chelated. 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH).
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) هفتگی40  تا82(  اثرات مکمل معدنی و آلی منگنز بر استحکام استخوان درشتنی مرغهای تخمگذار مسن-5 جدول
Table 5- Effect of different Sources of organic and inorganic manganese on bone strength in old laying hens
1آزمایشی

پارامترها
Parameters

)N( نیروی شکست
breaking force

)J( کار انجامشده تا نقطه شکست
breaking moment
)mm( خمش شکست
bend broke
)mm( ضخامت قشر
cortex thickness

جیرههای

Experimental diets

SEM

P-value

157.10

28.09

0.17

0.15

0.10

0.02

0.29

1.57

1.41

1.22

0.19

0.17

1.96

2.31

1.72

0.58

0.74

جیره پایه

2 جیره

3 جیره

0 جیره

5 جیره

Control

diet 2

diet 3

diet 4

diet 5

124.70

213.70

215.75

228.30

0.09

0.13

0.14

1.94

1.23

2.81

2.18

. میانگین خطای معیار:SEM
 درصد سولفات54  حاوی0  جیره، درصد کیالت آلی منگنز25  درصد سولفات منگنز و15  حاوی3  جیره، درصد سولفات منگنز144  حاوی2  جیره،جیره پایه بدون مکمل منگنز1
. درصد کیالت آلی منگنز15  درصد سولفات منگنز و25  حاوی5  جیره، درصد کیالت آلی منگنز54 منگنز و
SEM: standard error meaning.
1control without manganese supplement, diet 2 containing 100% manganese sulfate, diet 3 containing 75% manganese sulfate and
25% organic manganese chelated, diet 4 containing 50% manganese sulfate and 50% organic chelated, diet 5 containing 25% sulfate
Manganese and 75% organic chelated.

 در صد کیالت آلی منگنز15  در صد و54 افزودن مکمل حاوی میزان
 سدددیسدددتم ایمنی و فعال یت،به جیره سدددبب بهبود عملکرد تول یدی
 که این نتیجه به دلیل آن است که میزان جذب.آنتیاکسیدانی میشود
.شکل آلی بیشتر از شکل معدنی می باشد
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به مکمل معدنی در جیره مرغان تخمگذار تاثیر بیشددتر دارد بهطورکلی
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