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 Introduction: The experiment was conducted to investigate the bioavailability of manganese 

glycinate and sulfate and its effects on yield and quality of eggs produced in commercial laying 

hens. 

Materials & Methods: 300 Leghorn laying hens (w36) with 66 weeks of age were divided into 6 

treatments and 5 replications in a completely randomized design. Treatments include control 

(without manganese supplementation), treatments containing manganese sulfate (S), internal 

manganese glycinate at 30 mg level (M30), internal manganese glycinate at 90 mg level (M90) 

external manganese glycinate at 30 mg level (B30) External manganese glycinate at the level of 

90 mg (B90). 

Result: The results showed that there was a significant increase in feed intake, egg production, 

egg mass and feed conversion ratio in treatments receiving manganese supplementation increased 

significantly compared to the control treatment (P<0.05). Egg weight in diets containing 

manganese supplementation was significantly increased compared to the control treatment  

(P<0.05). No significant difference in egg quality traits was observed between experimental 

treatments. Tibia manganese was significantly increased in diets containing manganese 

supplementation compared to basal diet (P<0.05). Manganese sulfate and glycinate significantly 

increased the concentration of manganese in yolk, egg shell, serum and liver (P<0.05).  

Conclusion: Addition of manganese sulfate and glycine to the diet caused more manganese uptake 

and improved production performance and manganese storage in different body tissues of laying 

hens. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2021.289671.2554
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های مرغ مرغ تولیدی درو کیفیت تخم اثرات آن بر عملکرد ومنظور بررسی زیست فراهمی منابع مختلف منگنز این آزمایش به :مقدمه

 گذار تجاری انجام شد.تخم

تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی تقسیم  5تیمار و  6در هفته  66با سن ( W36) سویه هایالینگذار تخمقطعه مرغ  300 ها:مواد و روش

گرم میلی 30(، گالیسینیت منگنز داخلی در سطح S) ی سولفات منگنزتیمار حاو، (منگنزشاهد )بدون مکمل شامل گروه شدند. تیمارها 

(M30گالیسینیت منگنز داخلی در ،)  میلی 90سطح( گرمM90گالیسینیت منگنز )  گرم میلی 30خارجی در سطح(B30) گالیسینیت ،

 .بود (B90) گرممیلی 90منگنز خارجی در سطح 

مرغ و ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای دریافت ، توده تخممرغوزن تخمگذاری، نتایج نشان داد که مصرف خوراک، درصد تخم نتایج:

مرغ بین داری در صفات کیفی تخماختالف معنی (.P<05/0داری نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد )طور معنیهب کننده مکمل منگنز

های حاوی مکمل منگنز نسبت به جیره پایه افزایش داری در جیرهطور معنیهتیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. منگنز استخوان درشت نی ب

مرغ، سرم و کبد نسبت داری باعث افزایش غلظت منگنز در زرده، پوسته تخمطور معنیهنت منگنز ب(. سولفات و گالیسیP<05/0داشت )

  (.P<05/0به جیره پایه شدند )

 ذخیره منگنز در بهبود عملکرد تولیدی و تر منگنز وجذب بیش و گالیسینت منگنز به جیره سبب افزودن سولفات :گیری و بحثنتیجه

 گذار شد.های تخمهای مختلف بدن مرغبافت

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2021.289671.2554
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 مقدمه

های طیور در دنیا افزایش پیدا فرآورده های اخیر، تولیددر دهه       

نتیجه  در ژنتیکی، رشد و بازده تولید نیز بهبود یافته است. نموده و توان

تمایالت تجاری برای مصرف مکمل عناصر معدنی کم مصرف در 

افزوده عناصر معدنی های غذایی طیور افزوده شد تا احتیاجات جیره

های معدنی نمک شود. معموالً شرایط صنعتی جبران برتر تحت هایگله

های غیرآلی که در بدن به سهولت قابل دسترس نیست به فرم نمک

مقدار دلیل ارزانی قیمت و پایین بودن قابلیت زیست فراهمی بههولی ب

صدمه  بیش از اندازه در جیره غذایی مصرف شده که افزایش دفع آن

(. Leeson، 2005دارد ) دنبالبه را محیطیزیست هایآلودگی و محیط به

 عنوان یک عنصر ضروری در تغذیه طیور شناخته شده وبه منگنز

 ها، لیپیدها و اسیدهایمتابولیسم کربوهیدرات عنوان کوفاکتور دربه

(. این ماده Suttle، 2010 ؛2000 ،همکاران و Crowley) دارد نقش آمینه

اکسید  سوپرهایی مانند گلیکوزیل ترانسفراز، با فعال کردن آنزیم

و پیروات کربوکسیالز در بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی  دسموتاز

دلیل نقش (. منگنز در تغذیه طیور بهSuttle ،2010کند )شرکت می

کیفیت مطلوب  ،تخوان، رشد، متابولیسم مواد مغذیآن در تکامل اس

گذار بسیار های تخمبرای مرغو جلوگیری از پروزیس مرغ پوسته تخم

 چنین،هم (.Olgun ،2017؛ 2007و همکاران،  Lu) است دارای اهمیت

 superoxide dismutase) دسموتاز سوپراکسید اصلی جز یک منگنز

enzymes=Mn-SOD) اکسیداتیو محافظت تنش ها را از سلول که است

مرغ، منگنز آیند تشکیل تخمفر(. در 2011و همکاران  Liکند )می

این کیفیت پوسته تحت تأثیر لذا و  مهم استبرای تشکیل پوسته 

برخی از محققان استفاده از منابع آلی منگنز را  گیرد.میقرار عنصر 

، داردمرغ تأثیر طور قابل توجهی بر کیفیت و عملکرد پوسته تخمکه به

(. 2012 ،و همکاران Sun؛ 2011 ،و همکاران Yildizاند )توصیه کرده

Olgun (2017اظهار داشت که افزودن جیره ) گرم منگنز میلی 90ای

 جلوگیری پروزیس مانند در کیلوگرم خوراک از بروز اختالالت مختلفی

های گوشتی و بهبود پارامترهای رشد طبیعی جوجه باعث و کندمی

 12شود. مکمل گذار میتخم هایمرغ در مرغکیفیت پوسته تخم

گرم منگنز در کیلوگرم خوراک از هر دو منبع )غیرآلی و آلی( لیمی

و  Mwangi) های گوشتی کافی بودبرای ارائه عملکرد مطلوب جوجه

گذار مقادیر زیادی های تخماز طرفی، درجیره مرغ (.2019همکاران، 

کلسیم و فسفر وجود دارد که پس از حل شدن توسط اسید معده، 

ات کلسیم در شرایط قلیایی روده را تشکیل رسوب نامحلول فسف

کند. بنابراین لزوم دستیابی به فرم آلی خواهد داد و منگنز را دفع می

منگنز که قابلیت جذب حداکثری در دستگاه گوارش را داشته باشند 

 امری بدیهی هست و تحقیقات متعددی بیان داشتند که میزان زیست

پروتئینی و اسیدآمینه  صورت کیالتهویژه بهآلی ب هایفراهمی شکل

و همکاران،  Wedekind؛ Baker ،1990و  Wedekind)تر است بیش

زیست توسط منگنز (. آلودگی محیط2000و همکاران،  Cao؛ 1992

های شیرین در حال افزایش هست و انسان و در آب هایبراثر فعالیت

تر منگنز تواند دلیلی بر جذب بیشافزایش زیست فراهمی منگنز می

زیست شود و مطالعات اخیر حاکی منگنز به محیط دفع کاهش ه سببک

از آلودگی زیستی انواع فلزات ازجمله منگنز در ایران است )باهنر و 

(. عناصر آلی سنتتیک در راستای تالش برای افزایش 1399 سلگی،

قابلیت زیست فراهمی عناصر معدنی جیره تولید شده و ثابت پایداری 

ترین اند باید مورد توجه قرار گیرد.گالیسین کوچکو وزن مولکولی لیگ

دلیل کوچک بودن هب شده و که تاکنون شناخته آمینواسیدی است

مهمی در ساختار و  گالیسین نقش شاخه جانبی، خیلی باثبات است.

مولکول گالیسینیت منگنز (. Wu ،2018و  Li) عملکرد بدن دارد

ر دینانسی با گالیسین با پیوندهای کوئو شامل یک یون فلزی منگنز

های سال خاطر ثابت پایداری و وزن مولکولی لیگاند درهاست، که ب

با هدف  رو، پژوهش حاضرتوجه قرار گرفته است. از این اخیر مورد

بررسی کارآمدی گالیسنیت منگنز تولید ایران و قیاس کیفیت آن با 

ابلیت عملکرد تولیدی، کیفیت و ق منگنز بر خارجی و سولقات نمونه

مرغ و نیز بررسی میزان منگنزی که پس از هضم و سازی تخمغنی

های کند )زیست فراهمی( در مرغجذب، در متابولیسم بدن شرکت می

 ای انجام شد. هفته 66گذار در سن تخم
 

 ها و روشمواد 
در  W36گذار سویه هایالین قطعه مرغ تخم 300در این تحقیق        

گذاری استفاده شد. دوره آزمایش حله دوم تخمای در مرهفته 66سن 

هفته دوره تخلیه ذخایر بدن )تغذیه با جیره فاقد منگنز( و  4شامل 

تیمار آزمایشی  6ها به مرغ هفته تغذیه با تیمارهای آزمایشی بود. 8

ها قطعه مرغ در هر تکرار تقسیم شدند. تمامی مرغ 10تکرار و  5با 

سه طبقه قرار داشتند و به لحاظ وزن های صورت تصادفی در قفسهب

طور تصادفی در تیمارها قرار در طیف یکسانی قرار داشتند و سپس به

ها قرار داشت. صورت آزادانه در اختیار مرغگرفتند. خوراک و آب به

 (منگنزشاهد )بدون مکمل تیمار  تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از:

(C) ،منگنز افزودنی گرم سولفاتمیلی 30ی حاو تیمار (S ،)ی تیمار حاو

ی تیمار حاو(، M30گرم )میلی 30گالیسینیت منگنز داخلی در سطح 

ی تیمار حاو( ، M90گرم )میلی 90گالیسینیت منگنز داخلی در سطح 

ی تیمار حاوو  (B30)گرم میلی 30سطح  گالیسینیت منگنزخارجی در

سولفات  (.B90) گرممیلی 90گالیسینیت منگنز خارجی در سطح 

عنوان مکمل معدنی از شرکت درصد منگنز( به 4/32آبه ) 5منگنز 

گالیسنیت منگنز ساخت شرکت  از شد. دامیارجامع خریداری و استفاده

عنوان محصول داخلی و از درصد منگنز( به 23 /25ان فسفات )ماکی
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آلمان  BASFدرصد منگنز( ساخت شرکت  1/24) گالیسینیت منگنز

ترکیبات جیره پایه  1ارجی استفاده شد.. جدول عنوان محصول خبه

 دهد.را نشان می
 

 : اجزا و ترکیبات جیره پایه1 جدول

 درصد ماده خوراکی

 6/55 ذرت

 27 سویا

 33/3 کنجاله آفتابگردان

 5/9 کربنات کلسیم

 5/1 روغن سویا

 96/1 کلسیم فسفاتدی

 23/0 نمک

 15/0 جوش شیرین

 25/0 *مکمل ویتامینه

 25/0 **کمل معدنیم

 15/0 دی ال متیونین

 03/0 الیزین

 03/0 ترئونین

  آنالیز محاسباتی جیره

 2800 )کیلوکالری/کیلوگرم( انرژی قابل متابولیسم

 16 پروتئین خام )درصد(

 65/4 کلسیم )درصد(

 4/0 فسفر قابل دسترس )درصد(

 18/0 سدیم )درصد(

 38/0 متیونین )درصد(

 65/0 تئین )درصد(سیس -متیونین

 8/0 الیزین )درصد(

 9/0 آرژنین )درصد(

 59/0 ترئونین )درصد(
المللی واحد بین 3200000*ترکیب مکمل ویتامینه برای هر کیلوگرم جیره شامل: 

 D3 ،8000المللی بر کیلوگرم ویتامین واحد بین A ،1320000بر کیلوگرم ویتامین 

، K3گرم بر کیلوگرم ویتامین میلی E ،1000ن المللی بر کیلوگرم ویتامیواحد بین

، B2گرم بر کیلوگرم ویتامین میلی B1 ،2200گرم بر کیلوگرم ویتامین میلی 1000

گرم بر کیلوگرم نیاسین، میلی B3  ،12000گرم بر کیلوگرم ویتامین میلی 3200

بر گرم میلی B9 ،9گرم بر کیلوگرم میلی B6 ،360گرم بر کیلوگرم میلی 1600

گرم بر کیلوگرم کولین، میلی 44000گرم بر کیلوگرم بیوتین، میلی B12 ،30کیلوگرم 

برای هر  منگنزگرم بر کیلوگرم. **مکمل معدنی بدون میلی 3000اکسیدان آنتی

  480گرم مس، میلی 3200، رویگرم میلی 32000کیلوگرم جیره پایه شامل: 

جیره  منگنزگرم آهن. **میزان میلی 16000گرم سلنیوم، میلی  88گرم ید، میلی

 .دست آمد.هگرم بر کیلوگرم بمیلی 01/79شده در آزمایشگاه گیریپایه اندازه
       

میزان خوراک مصرفی طبق راهنمای سویه : صفات عملکردی       

گرم در نظر گرفته شد. در  110( روزانه 2015مورد نظر )هایالین، 

مرغ انه )گرم(، تعداد و تولید تخمطی آزمایش مصرف خوراک روز

)گرم/مرغ/روز( و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. مصرف خوراک 

د مانده خوراک مصرفی در روز بعروزانه هر تیمار، با اندازه گیری باقی

تیمار محاسبه  شده برای هر گرفته نظرخوراک در و کسر آن از مقدار کل

گیری اندازه 01/0دقت  جیتال بامرغ با استفاده از ترازو دیشد. وزن تخم

مرغ و ضریب تبدیل خوراک با استفاده شد.درصد تولید، وزن تخممی

 EP= (Ce/n)×100:                         دست آمدههای زیر باز فرمول

Epدرصد تولید روزانه : ،Ceمرغ هر واحد آزمایشی: تعداد تخم ،n :

 تعداد مرغ هر واحد آزمایشی

 EW= EWT/n                                             : وزن تخم مرغ

EWمرغ روزانه: میانگین وزن تخم ،EWTمرغ هر واحد : وزن کل تخم

 مرغ تولیدی هر واحد آزمایشی: تعداد تخمn، آزمایشی

 FCR=FI/Em                                               : ضریب تبدیل

FCRهر واحد آزمایشی خوراک : ضریب تبدیل ،FI مصرف خوراک هر :

مرغ هر واحد آزمایشی )درصد تولید : توده تخمEm، واحد آزمایشی

 (100مرغ تقسیم بر در میانگین وزن تخم ضرب
 

 آلی و معدنی منابع شده درتأمین عنصرمنگنز : مقادیر2جدول 

 گرم در کیلوگرم(آزمایش )میلی در استفاده شده

 تیمار
مکمل سولفات 

 نگنزم

مکمل منگنز 

 داخلی

مکمل منگنز 

 خارجی

 0 0 0 )بدون مکمل(  *شاهد

S 30 0 0 

M30 0 30 0 

M90 0 90 0 

B30 0 0 30 

B90 0 0 90 
گرم در کیلوگرم بود. میلی 01/79شده در آزمایشگاه  میزان منگنز جیره پایه آنالیز*

گرم میلی 90( 2015میزان احتیاجات سویه هایالین طبق راهنمای پرورش سویه )

 در کیلوگرم است.

جهت بررسی برخی صفات کیفی در : مرغصفات کیفی تخم       

مرغ از هر تکرار انتخاب و عدد تخم 4انتهای دوره آزمایش، تعداد 

شکسته شد و محتویات داخلی روی شیشه مخصوص قرار داده شد و 

ه نقطه به با استفاده از میکرومتر سه پایه، ارتفاع سفیده غلیظ در س

 شد و واحد گیریاندازه مترمیلی 01/0 فواصل یکسان از زرده با دقت

 گیری ارتفاع سفیده از طریق فرمول زیر محاسبه شد. هاو با اندازه
𝐻𝑈 = 100 log(𝐻 + 7.57 − 1.7𝑊0.37) 

H: متر، مرغ به میلیارتفاع سفیده تخمWمرغ به گرم: وزن تخم 

یده با استفاده از ترازو دیجیتال با دقت وزن زرده پس از جداسازی سف

ها با گیری شد. پس از جداسازی غشای داخلی، پوستهاندازه 01/0
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کشی، ضخامت پوسته با استفاده از آون خشک گردید و بعد از وزن

با سنجش  01/0دقت  ( باOSK13469) سنجدستگاه ضخامت استفاده از

گیری شد. به اندازه متر(سه نقطه )دو انتها و مرکز بر حسب میلی

منظور بررسی مقاومت پوسته در برابر شکستگی از دستگاه استحکام 

( بر حسب کیلوگرم digital egg shell force Gauge model-IIسنج )

مترمکعب نیروی مورد نیاز برای شکستن پوسته در مقطع یک سانتی

 (. 1397و همکاران،  مشفقعادلیاستفاده شد )

مرغ  رأس 2در روز پایان آزمایش از هر تکرار : یزیست فراهم       

سی خون گرفته شد. جداسازی سرم با سی 10از هر مرغ  انتخاب و

تا  ودقیقه انجام شد  10مدت دور در دقیقه به 3000سانتریفیوژ با 

داری گراد نگهرجه سانتید -20گیری منگنز سرم در دمای زمان اندازه

ه ساعت ب 10مدت های آزمایشی بهقبل از کشتار تمامی مرغ شدند.

ود، رها باال گیریداری شدند تا صحت و دقت اندازهحالت ناشتا نگه

ری گیمنظور اندازهبه. سپس با استفاده از گاز آرگون کشتار شدند

ها جدا شد و میزان منگنز استخوان، استخوان درشت نی راست مرغ

ن درشت نی در های نرم و غضروفی، استخوابعد از جداسازی بخش

ساعت خشک گردید سپس جهت تهیه خاکستر در  24مدت آون به

ن گراد قرار داده شدند. جهت تعییدرجه سانتی 550کوره با دمای 

سنجی مرغ و کبد از روش طیفمیزان منگنز استخوان، زرده تخم

( استفاده شد. میزان منگنز سرم با AOAC، 1995جذب اتمی )

سترالیا در اساخت شرکت واریان   icp-oes varianاستفاده از دستگاه 

 گیری شد.آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد اندازه

، با استفاده آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی: هاآنالیز داده       

ارزیابی شد.  GLMو مدل آماری  1/9ویرایش  SASافزار آماری از نرم

آماری  مدل مون توکی انجام گرفت.ها با استفاده از آزمقایسه میانگین

 ij+ ei=µ+tijy                               صورت زیر است:مورد استفاده در طرح به

گیری میانگین صفت اندازه :µ، : صفت مورد نظرijy: که در این فرمول

 باشد.: اثر خطای آزمایشی میije، : اثر تیمار آزمایشیit، شده

 نتایج

 سازی منگنز با سطوح مختلف گالیسینیت منگنز ولاثرات مکم       

گذار در های تخمسولفات منگنز در رابطه با صفات عملکردی مرغ

گذاری، توده ارائه شده است. مصرف خوراک، درصد تخم 3جدول 

کننده مکمل آلی  خوراک در تیمارهای دریافت تبدیل مرغ و ضریبتخم

به تیمار شاهد افزایش نشان داری نسبت طور معنیهو معدنی منگنز ب

 نتایج اثرات سطوح مختلف گالیسینیت منگنز 4جدول  (.P<05/0) داد

دهد. تیمارهای مرغ را نشان میوسولفات منگنز بر صفات کیفی تخم

صورت معدنی و چه آلی اختالف هکننده مکمل منگنز چه بدریافت

ت پوسته، دار آماری را نسبت به تیمار شاهد در رابطه با ضخاممعنی

استحکام پوسته، ارتفاع سفیده، شاخص هاو، وزن زرده و وزن پوسته 

(. نتایج مربوط به زیست فراهمی عنصر منگنز  P>05/0نشان ندادند )

ی مختلف در هامنابع گالیسنیت منگنز و سولفات منگنز در بافت

با افزایش سطوح منگنز جیره، تراکم منگنز  .ارائه شده است 5جدول 

 داری افزایش یافته استطور معنیهگیری شده بهای اندازهدر بافت

(05/0>P.) داری در طور معنیهمیزان منگنز استخوان درشت نی ب

گالیسنیت منگنز نسبت به جیره  های حاوی سولفات منگنز وجیره

 30داری بین سطوح (. تفاوت معنیP<05/0پایه افزایش داشت )

مرغ سولفات منگنز زرده تخم خارجی و گرم گالیسنیت منگنزمیلی

گرم گالیسنیت منگنز میلی 90که شامل  3وجود نداشت. ولی جیره 

ترین داری بیشطور معنیههمه تیمارها ب داخلی است در مقایسه با

مرغ منگنز پوسته تخم (. مقدارP<05/0) دهدمقدار منگنز را نشان می

لی و خارجی گرم گالیسنیت منگنز  داخمیلی 90در تیمارهای حاوی 

کننده تیمارهای دریافت (.P<05/0نسبت به جیره پایه افزایش داشت )

داری باعث افزایش میزان طور معنیهمکمل معدنی و آلی منگنز ب

(. تیمار P<05/0منگنز در سرم و کبد نسبت به جیره پایه شدند )

( باالترین مقدار B90گرم گالیسنیت منگنز خارجی )میلی 90حاوی 

 (. P<05/0کبد را داشت ) منگنز در
 

 گذار مسنهای تخم: اثرات سطوح مختلف مکمل آلی و معدنی منگنز بر عملکرد تولیدی مرغ3جدول 
 ضریب تبدیل توده تخم مرغ )گرم( وزن تخم مرغ )گرم( درصد تخم گذاری )گرم( مصرف خوراک تیمارآزمایشی

 b29/107 b7/71 b6/62 c45/43 c47/2 شاهد )جیره پایه(
S ab56/107 ab66/72 a9/65 b88/47 b25/2 

M30 ab63/107 ab93/74 a2/66 a6/49 ab 17/2 
M90 a97/107 ab83/75 a2/66 a2/50 ab15/2 
B30 a95/107 a 8/77 a3/66 a65/51 a09/2 
B90 a31 /108 a 1/78 a4/66 a85/51 a09/2 

SEM 088/0 58/0 28/0 64/1 063/0 
P-value 047/0 049/0 04/0 001/0 01/0 

a,b از نظر آماری تفاوت معنیستون مشابه در هر های با حرف غیرمیانگین ،( 05/0داری دارند>P ،)SEMگرم میلی 30ی تیمار حاو، (منگنز)بدون مکمل  . پایه: میانگین خطای معیار

( گالیسینیت منگنزخارجی در سطح M90گرم )میلی 90سطح  (، گالیسینیت منگنز داخلی درM30گرم )میلی 30(، گالیسینیت منگنز داخلی در سطح S) سولفات منگنز افزودنی

 (.B90)گرم میلی 90، گالیسینیت منگنز خارجی در سطح (B30)رم میلیگ 30
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 گذار مسنهای تخممرغ در مرغ: اثرات مکمل معدنی و آلی منگنز بر صفات کیفی تخم4 جدول

SEMگرم سولفات منگنز افزودنیمیلی 30ی تیمار حاو، (منگنز)بدون مکمل  . پایه: میانگین خطای معیار (S گالیسینیت منگنز داخلی در سطح ،)گرمیلی 30( مM30 گالیسینیت ،)

  (.B90) گرممیلی 90ینیت منگنز خارجی در سطح ، گالیس(B30)گرم میلی 30خارجی در سطح  ( گالیسینیت منگنزM90گرم )میلی 90منگنز داخلی در سطح 

 

 1گذار تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل آلی و معدنی منگنزهای تخم: زیست فراهمی عنصر منگنز در مرغ5 جدول

 منگنز کبد منگنز سرم منگنز پوسته منگنز زرده منگنز استخوان ار آزمایشیتیم

 c81/1 d36/1 c93/0 b56/0 c53/2 شاهد )جیره پایه(

S b41/2 c67/1 b11/1 a89/0 b78/3 

M30 b83/2 b17/2 b20/1 a51/1 b91/3 

M90 ab21/3 a55/6 a65/1 a59/1 b82/4 

B30 b53/2 c94/1 b21/1 a79/1 b68/4 

B90 a27/4 b43/2 a64/1 a81/1 a58/6 

SEM 21/0 28/0 066/0 048/0 92/0 

P-value 0015/0 0012/0 0017/0 0011/0 0014/0 
، (منگنزن مکمل )بدو پایه: میانگین خطای معیار. SEM(، P<05/0داری دارند )، از نظر آماری تفاوت معنیستونهای با حرف غیرمشابه در هرمیانگین ppm    a,b.حسب  بر مقادیر1

( گالیسینیت M90گرم )میلی 90(، گالیسینیت منگنز داخلی در سطح M30گرم )میلی 30(، گالیسینیت منگنز داخلی در سطح S) گرم سولفات منگنز افزودنیمیلی 30ی تیمار حاو

  (.B90) گرممیلی 90، گالیسینیت منگنز خارجی در سطح (B30)گرم میلی 30خارجی در سطح  منگنز

 بحث

 و منگنز سولفات کنندهدریافت تیمارهای در مرغتخم وزن       

 طوریهب داشت داریمعنی افزایش پایه جیره به نسبت منگنز گالیسنیت

تری داشتند. های سنگینمرغمنگنز تخم گالیسنیت حاوی تیمارهای که

( گزارش کردند استفاده از 1398سفیدی و همکاران )قلعهجمشیدیان

مرغ ( وزن تخمP<05/0دار )مختلف منگنز سبب افزایش معنیمنابع 

و بهبود ضریب تبدیل خوراک در همه تیمارهای آزمایشی و افزایش 

گرم هیدروکسی کلرید میلی 90و  70مرغ در تیمارهای توده تخم

و همکاران  Venglovskaپژوهشی  منگنز نسبت به گروه شاهد شد. در

 120در سطح  منگنز آلی مکمل از استفاده که ( بیان کردند2014)

 سولفات) غیرآلی و( گلیسین -منگنز و منگنز پروتئینات)گرم میلی

 مکمل بدون جیره به نسبت مرغتخم وزن و بدن وزن بر اثری( منگنز

 کردند گزارش( 2011) و همکاران Yildiz کهدرحالی نداشت. منگنز

 75و  60 ،45، 30، 15 منگنز در سطوح آلی مکمل از استفاده که

 بدن وزن افزایش میزان و مرغتخم گرم در کیلوگرم منگنز، وزنمیلی

  درصد و افزایش هفتگی 61 تا 49 سنین طی را گذارتخم مرغان

 کاهش عنصر این غیرآلی منبع با مقایسه در را دیدهآسیب هایمرغتخم

 اکسید شکل دو در منگنز که شد مشخص نیز دیگری پژوهش در. داد

 مصرف مرغ،تخم تولید مرغ،تخم وزن بر اثری اسیدآمینه، با کیالت و

، Koreleskiو  Swiatkiewicz) نداشت خوراک تبدیل ضریب و خوراک

رسد نظر میحاضر در تضاد بود. به تایج تحقیقکه این نتایج با ن (2005

در تحقیق حاضر مدت زمان آزمایش و مکمل گالیسنیت داخلی و 

( اثرات مثبت منگنز را در جیره B90 وS ،M90،M30 ،B30خارجی )

گذار بر بهبود وضعیت متابولیسمی و صفات عملکردی مرغان تخم

 مسن آشکار کرده است.

 از استفاده که شودمی گیریاز نتایج تحقیق حاضر چنین نتیجه       

 و ندارد مرغتخم داخلی کیفیت بر اثری منگنز مکمل مختلف منابع

 (مترمیلیضخامت پوسته ) (نیوتناستحکام پوسته ) (گرموزن پوسته ) هاو  حدوا (مترمیلیارتفاع سفیده ) (گرموزن زرده ) آزمایشی تیمار

 273/0 8/1 21/5 8/64 3/3 7/18 شاهد )جیره پایه(

S 5/19 9/4 9/62 62/5 92/1 282/0 

M30 6/19 8/3 9/60 64/5 96/1 293/0 

M90 7/19 9/3 4/61 79/5 64/2 293/0 

B30 9/20 1/4 4/65 03/6 67/2 297/0 

B90 6/21 2/4 3/65 04/6 77/2 306/0 

SEM 15/1 637/0 365/7 253/0 319/0 012/0 

P-value 207/0 497/0 424/0 248/0 164/0 084/0 
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جمشیدیان . است کافی آن تأمین برای خوراک اولیه مواد منگنز میزان

منگنز  مکمل از استفاده که کردند گزارش (1398) همکاران و سفیدیقلعه

داری بر در اشکال مختلف آلی، غیرآلی و هیدروکسی کلرید اثر معنی

 استفاده مورد در گیرینتیجه شاخص زرده و واحد هاو ندارد. چنین

 توسط مرغتخم تولید عملکرد بر منگنز مکمل مختلف منابع انواع از

و همکاران،  Venglovskaاست ) رسیده اثبات به محققین از بسیاری

 Xiao؛ 2017و همکاران،  Zhang؛ 1994و همکاران،  Sazzad؛ 2014

 ( اثر مثبت2002و همکاران ) Klecker(. از طرفی 2015و همکاران، 

 وزن بر آلیغیر جای منابعبه را آلی منگنز و روی جزئی جایگزینی

و همکاران  Abdallahکردند.  مرغ مشاهدهتخم پوسته ضخامت و نسبی

 منگنز حذف با مرغتخم پوسته نسبی وزن که ( گزارش کردند1994)

. یافت کاهش داشتند، تریسنگین هایپوسته که گذاریتخم مرغان در

 در منگنز غیرآلی و آلی مکمل از استفاده که داد نشان پژوهشی نتایج

 پوسته نسبت و وزن بر ولی شد، پوسته ضخامت افزایش سبب هجیر

 دیگری عوامل پوسته ضخامت جزبه احتماالً و نداشت داریمعنی اثر

 مرغ،تخم پوسته نسبت و وزن بر پوسته تراکم و مرغتخم اندازه مانند

 مثبت اثر مقابل، (. در2017و همکاران،  Zhang) است بوده اثرگذار

 ضخامت و وزن بر غیرآلی اشکال جایبه منگنز یآل منابع جایگزینی

و  Klecker؛ Bunesova ،1999است ) شده گزارش مرغ،تخم پوسته

 عدم و شکستگی برابر در پوسته استحکام باالی. (2002همکاران، 

های نفوذ باکتری برابر در محافظت مرغ، برایتخم عیوب پوسته وجود

 است شده زده ست. تخمینمرغ ضروری اداخل تخمنظیر سالمونال به

های مرغتخم کل درصد 10تا  6دارای پوسته معیوب  هایمرغتخم که

گردد اقتصادی زیادی می ضرر سبب که شوندمی شامل را تولیدشده

مرغ دلیل تغییر ساختمان پوسته تخمهای مسن و بهکه غالباً در مرغ

( 2017و همکاران )  Zhang(.1999همکاران،  و Nysدهد )رخ می

 تغییرات در منگنز غیرآلی و آلی منابع بین اختالف که کردند بیان

 سطح به بستگی مرغتخم پوسته مقاومت و ضخامت در آمده وجودهب

 گذارتخم مرغ سن و جیره در منگنز مکمل سطوح پایه، جیره در منگنز

 سبب مختلف منابع از منگنز مکمل افزودن آزمایش این در. دارد

نشد  شکستگی برابر در مرغتخم پوسته مقاومت ردامعنی افزایش

(05/0<Pمنگنز .) ًشکستگی برابر در مقاومت بهبود مسئول احتماال 

 که شودمی تولید آلی ماتریکس روی مرغتخم پوسته. است پوسته

 و های کروی بودهتوده و پیچیده درهم ایرشته هایپروتئین شامل

(. Miles ،2005و  Butcher) کندمی اشغال کلسیم بلورهای را هاآن بین

 پوسته کیفیت حفظ برای منگنز نیاز حداقل که است شده گزارش

و همکاران،  Inal) است کیلوگرم در گرممیلی 100تا  50مرغ تخم

دریافت  پرندگان مرغتخم پوسته مقاومت حاضر، آزمایش در. (2001

. بود باالتر تیمارها بقیه به نسبت منگنز گرم گالیسنیتمیلی 90کننده 

 پوسته استحکام برای نیاز مورد منگنز بهینه سطح تعیین برای احتماالً

و همکاران Xiao گیرد.  قرار آزمایش مورد نیز باالتر سطوح باشد الزم

گرم در میلی 250و  100، 50 صفر، سطوح آزمایشی در (2015)

 دندبر کاربه جیره در را غیرآلی و آلی منابع از منگنز کیلوگرم مکمل

 مقاومت و ضخامت گرممیلی 100و  50که سطوح  کردند گزارش و

 با مرغ تخم پوسته مقاومت کاهش .دادند افزایش را مرغتخم پوسته

 جایگزینی مثبت اثر نیز و هفتگی 70تا  25از  مرغ سن افزایش

 بر غیرآلی منبع جایهآلی ب روی درصد منگنز و 20 تا 5/0 کمپلکس

و  Swiatkiewicz) است شده گزارش تگی،هف 62 از پوسته کیفیت

Koreleski  ،2005از استفاده که داد نشان نیز دیگری (. آزمایش 

 در مرغتخم پوسته مقاومت آن، غیرآلی منبع با مقایسه در آلی منگنز

و  Xiaoداد ) افزایش مسن، گذارمرغان تخم در را شکستگی برابر

 20جایگزینی  که تنددریاف نیز دیگری (. پژوهشگران2015همکاران، 

 غیرآلی این منبع جایبه کیالته اشکال با منگنز و درصد روی 40یا 

داری طور معنیرا به شکستگی برابر در مرغتخم پوسته مقاومت عناصر،

حال، در تحقیقی (. با این2002و همکاران،  Kleckerافزایش داد )

 مرغخمت پوسته مکانیکی خواص نظر از گزارش شد که هیچ اختالفی

 کمپلکس یا منگنز و مس روی، غیرآلی منابع با شده تغذیه بین مرغان

(. 1398عناصر وجود ندارد )سهرابی و همکاران،  این ایاسیدآمینه آلی

ای اثرات منابع آلی و غیرآلی منگنز نتایج حاصل از مطالعات مقایسه

( 2015و همکاران،  Xiaoمرغ بسیار متناقض است )بر کیفیت تخم

 هایطرح و مختلف آماری رویکردهای را تناقضات این اصلی ملعوا

 غیرآلی و آلی منگنز کارآیی ارزیابی برای استفاده مورد آزمایشی متفاوت

 گذار دانستند. مرغان تخم جیره در

تر آنزیم تواند زمینه فعالیت بیشکبد می غلظت منگنز در افزایش       

تر راه داشته باشد و فعالیت بیشهممنگنز سوپر اکسید دیسموتاز را به

عنوان یکی از کارآمدترین به آنزیم منگنز سوپر اکسید دیسموتاز

در  های آزاد سوپراکسید،اکسیدان، با حذف رادیکالهای آنتیآنزیم

 (. 2011و همکاران،   Li) سالمت کبد موثر باشد
 ای نشانهفته 8گذار در سن های تخمدر آزمایشی روی جوجه       

کننده نی تیمار دریافت داده شد که سطح منگنز استخوان درشت

ppm 80  مکمل آلی منگنز وppm 80 طور همتیونین ب-کیالت منگنز

و همکاران،  Dasداری باالتر از دیگر تیمارهای آزمایشی بود )معنی

 معدنی Mn از بهتر آلی Mn که است آن از حاکی ها(. گزارش2014

 و Bai(. 2006 و همکاران، Ji) شودمی جذب ایلئوم در موجود

 معدنی منگنز به نسبت آلی منابع که کردند گزارش( 2012) همکاران

 را آلی ظرفیتی، منگنز دو فلزی یک حامل شوند ومی جذب تربیش

 که داد نشان حاضر مطالعه. داد افزایش های گوشتیبیضه جوجه در

 گنز، میزان منگنزگرم گالیسنیت منمیلی 90 با شده تغذیه هایمرغ
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 با شده تغذیه هایمرغ مرغ و زرده نسبت بهتری در پوسته تخمبیش

 منگنز جذب بهتر علتتواند بهمی که (P<05/0) داشتند سولفات منگنز،

 سازی بهترین نتیجه برای غنی .باشد معدنی منگنز نسبت به آلی

نز گرم منگنز از منبع گالیسینیت منگمیلی 90مرغ با تامین تخم

فرم کیالته و هیدروکسی عناصر سبب افزایش  دست آمد.هداخلی ب

رم سولفات منگنز زرده و پوسته و کاهش منگنز مدفوع در مفایسه با ف

(. افزایش 1398 )سهرابی و همکاران، شوددرصد می 70و هیدروکسی 

تر آنزیم منگنز سوپر تواند زمینه فعالیت بیشغلظت منگنز در کبد می

این  تاز را به همراه داشته و در سالمت کبد موثر باشد.اکسید دیسمو

گذار که در طول دوره تولید همیشه در معرض های تخممساله در مرغ

 تری برخوردار است.سندرم کبد چرب قرار دارند، از اهمیت بیش

کارگیری مکمل هب که داد نشان آزمایش این نتایج طورکلیبه       

باعث افزایش  داریطور معنیهمنگنز بمنگنز سولفات و گالیسینت 

مرغ، سرم و کبد نسبت به جیره غلظت منگنز در زرده، پوسته تخم

دار این آزمایش اثر سطح و نوع گالیسینیت منگنز معنی پایه شدند. در

داری بین گالیسینیت گرم هیچ تفاوتی معنیمیلی 30بود. در سطح 

مرغ با سازی تخمغنی منظورمنگنز داخلی و خارجی وجود نداشت. به

منبع گالیسینیت  گرم منگنز ازمیلی 90منگنز، بهترین نتیجه با تامین 

ترین مقدار ذخیره منگنز در کبد در بیش دست آمد.همنگنز داخلی ب

 ترین بود.  بیش گالیسینیت منگنز خارجیگرم میلی 90تیمار 
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