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 Introduction: An experiment was conducted to investigate the effect of two inorganic and 

organic forms of manganese on performance, egg quality and resources of manganese of 

body`s in older laying hens. 

Materials & Methods: 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). 

Result:  The results showed that there was a significant increase in feed intake, laying percen, 

egg weight and egg mass between diets 3 and 4 with control treatment (P <0.05). Also, egg 

weight in diets 1 and 2 increased significantly compared to basal diet. Feed conversion ratios 

in diets 3 and 4 showed a significant decrease (P<0.05). No significant difference in egg 

quality traits was observed between experimental treatments (P<0.05). Tibial manganese 

increased significantly in diets 2, 3 and 4 compared to basal diet (P<0.05). Yolk and egg shell 

manganese concentrations increased in diets 1, 3 and 4 compared to basal diet (P<0.05). 

Experimental treatments significantly increased serum and liver concentrations of manganese 

(P<0.05).  

Conclusion: Increased manganese bioavailability could be a reason for more uptake of 

manganese in the diet, which improved the production performance of older laying hens.                   
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ای هبافتمنگنز در ذخایرو  گذاریمنابع مختلف منگنز بر عملکرد تخماستفاده از تأثیر 

 های الینسویه گذار مسنهای تخممرغبدن 
  

 

 

  2، عبدالمنصور طهماسبی*1، رضا وکیلی1محمدرضا خوشبین

 

 
  رانکاشمر، ای، دانشگاه آزاد اسالمیواحد کاشمر،  علوم دامی،گروه   1

 علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانگروه   2

 چکیده  کلمات کلیدی
 سولفات منگنز

 کیالت آلی منگنز
 مرغ تخمگذار

  عملکرد تولیدی

 

قادیر م ذخیرهو  مرغفیت تخممعدنی و آلی منگنز بر عملکرد، کیماده  دو شکلاستفاده از منظور بررسی تأثیر آزمایشی به مقدمه: 

  گذار مسن انجام شد.تخمهای مرغ های منتخب بدنبافت ز درمنگن

 10و پنج تکرار  تیمار و هفته در پنج 80( با سن 36W) های الینسویه لگهورن گذارقطعه مرغ تخم 250 تعداد ها:مواد و روش

استفاده  اهد )بدونشند از: ت بودعبار ی آزمایشیشدند. تیمارها اختصاص دادهدر قالب طرح کامالً تصادفی قطعه مرغ در هر تکرار 

رصد کیالت آلی د 25درصد سولفات منگنز و  75)جیره یک(،  سولفات منگنزدرصد  100مکمل منگنز(، تیمارهای حاوی  از

درصد کیالت آلی  75 درصد سولفات منگنز و 25درصد کیالت آلی )جیره سه(  50درصد سولفات منگنز و  50منگنز )جیره دو(، 

  )جیره چهار(.

ن جیره مرغ بیخمترغ و توده مگذاری، وزن تخمتخم درصدداری در رابطه با مصرف خوراک، نتایج نشان داد که افزایش معنی نتایج:

اری دره پایه افزایش معنیمرغ در جیره یک و دو نسبت به جیچنین وزن تخم(. همP<05/0سه و چهار با تیمار شاهد وجود داشت )

ری در صفات کیفی دا(. اختالف معنیP<05/0داری نشان دادند )ک در جیره سه و چهار کاهش معنیداشت. ضریب تبدیل خورا

ار های دو، سه و چهجیره داری درطور معنیه(. منگنز استخوان درشت نی بP>05/0مرغ بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد )تخم

ایه هار نسبت به جیره پمرغ در جیره یک، سه و چو پوسته تخم (. غلظت منگنز زردهP<05/0نسبت به جیره پایه افزایش داشت )

 .(P<05/0د شدند )داری باعث افزایش غلظت منگنز در سرم و کبطور معنیه(. تیمارهای آزمایشی بP<05/0افزایش داشت )

یدی ولتد عملکرد اعث بهبوب تر منگنز جیره باشد کهتواند دلیلی بر جذب بیشافزایش زیست فراهمی منگنز می :گیری و بحثنتیجه

 .گذار مسن شده استهای تخممرغ
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 قدمهم
عیوب پوسته  وجود و عدم شکستگی در برابر پوسته مقاومت باالی       

ی نظیر سالمونال به یهامرغ، برای محافظت در برابر نفوذ باکتریتخم

های مرغتخمین زده شده است که تخم مرغ ضروری است.داخل تخم

شده  های تولیدمرغدرصد کل تخم 10ته معیوب شش تا دارای پوس

 Mann (.1)گردد زیادی می که سبب ضرر اقتصادی شوندرا شامل می

توانند مورفولوژی کم نیاز می عناصر برخی از نمودند، گزارش همکاران و

معدنی مرغ تغییر دهند و در فرآیند را در پوسته تخم مبلور کلسی

منگنز سبب استفاده از  ،عنوان مثالهب .شدن پوسته اهمیت دارند

عنوان کوفاکتور منگنز به(. 2) شودبزرگ شدن بلورهای کلسیت می

 ها و اسیدهای آمینه نقش داردچربیها، در متابولیسم کربوهیدرات

هایی مانند گلیکوزیل ترانسفراز، ا فعال کردن آنزیم. این ماده ب(3)

کربوکسیالز در بسیاری از فرآیندهای  و پیروات اکسیددیسموتاز سوپر

. این ماده در تکامل استخوان، رشد، (3) کندبیوشیمیایی شرکت می

مرغ و جلوگیری از پروزیس نقش مهمی کیفیت مطلوب پوسته تخم

پوسته مهم  مرغ، منگنز برای تشکیلدر فرآیند تشکیل تخم .(4) اردد

گیرد. برخی است و لذا کیفیت پوسته تحت تأثیر این عنصر قرار می

منابع  استفاده از و همکاران Yildizو همکاران و  Sun نظیر از محققان

و عملکرد پوسته  توجهی بر کیفیت طور قابلآلی منگنز را که به

اظهار داشت  Olgun .(6، 5) اندمرغ تأثیر بگذارد، توصیه کردهتخم

منگنز خوراک از بروز در کیلوگرم  گرممیلی 90ای که افزودن جیره

و باعث رشد  کندپریوزیس جلوگیری می مختلفی مانند اختالالت

مرغ پوسته تخم کیفیت های گوشتی و بهبود پارامترهایجوجه طبیعی

در کیلوگرم  گرممیلی 12 کردن اضافه .(4) شودمی تخمگذار هایمرغ در

وراک از هر دو منبع )غیرآلی و آلی( برای ارائه عملکرد خمنگنز در 

بنابراین، منگنز در تغذیه . (7) های گوشتی کافی بودمطلوب جوجه

دلیل نقش آن در پوسته تخم و استخوان و متابولیسم مواد طیور به

زیست توسط منگنز آلودگی محیطاز طرفی،  مغذی بسیار مهم است.

ت های شیرین در حال افزایش هسهای انسان و در آببراثر فعالیت

تر یلی بر جذب بیشتواند دلو افزایش زیست فراهمی منگنز می

منگنز که سبب کاهش دفع منگنز به محیط زیست شود و مطالعات 

ایران  جمله منگنز دراخیر حاکی از آلودگی زیستی انواع فلزات از

صورت معدنی هب چه عنصر منگنز مختلفی از تجاری هایشکل .(8) است

گرفته است و  استفاده قرار پرورش طیور مورد و چه آلی در صنعت

و همکاران   Caoو همکاران و Mwangiجمله ازتحقیقات متعددی 

صورت هویژه بهب های آلیفراهمی شکلد که میزان زیستکردن گزارش

دف رو، هاز این(. 9، 7) تر استپروتئینی و اسید آمینه بیش کیالت

های معدنی و از پژوهش حاضر بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل

مرغ و میزان زیست آلی منگنز بر عملکرد تولیدی، کیفیت تخم

 گذار مسن در فاز آخر تولید بود.های تخمها در مرغفراهمی آن

 

 هامواد  و روش
ی تحقیقاتمزرعه مرغداری واحد در  1399این آزمایش در تابستان 

د. شد اسالمی واحد کاشمر استان خراسان رضوی انجام دانشگاه آزا

 36Wالین  هایگذار سویهقطعه مرغ تخم 250تعداد در این تحقیق 

ه پنج بها گذاری( استفاده شد. مرغای )فاز آخر تخمهفته 80در سن 

م شدند. قطعه مرغ در هر تکرار تقسی 10تکرار و  5تیمار آزمایشی با 

های سه طبقه قرار داشتند ادفی در قفسصورت تصهها بتمامی مرغ

طور یکسانی قرار داشتند و سپس به محدودهو به لحاظ وزن در 

ر ه دصورت آزادانتصادفی در تیمارها قرار گرفتند. خوراک و آب به

فته مدت یک هها قرار داشت و قبل از شروع آزمایش بهاختیار مرغ

مدت  ار گرفت. کلها قرایه در اختیار آنپذیری جیره پجهت عادت

یک:  رتیما هفته بود. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: 12طرح  اجرای

، سولفات منگنز درصد100پایه+ جیره دو: تیمار )جیره پایه(، شاهد

رصد د 25منگنز و  درصد سولفات 75جیره پایه+ سه: (. تیمار1 )جیره

 درصد 50(. تیمار چهار: جیره پایه+2کیالت آلی منگنز )جیره 

نج: پ (. تیمار3درصد کیالت آلی منگنز )جیره  50ولفات منگنز و س

ز درصد سولفات منگن 25درصد کیالت آلی منگنز و  75جیره پایه+

ر دمقادیر منگنز استفاده شده در تیمارهای آزمایشی  (.4)جیره 

نز( درصد منگ 34سولفات منگنز پنج آبه ) ارائه شده است. 2 جدول

خریداری  شهد(م-)ایران خراسان جوانه شرکت معدنی از مکمل عنوانبه

منگنز  -صورت کیالت اسیدآمینههمنگنز ب شد و مکمل آلی و استفاده

(AA-Mnب ) شهد(م -)ایران منگنز از شرکت آریانادرصد  5ا 

 دهد.ترکیبات جیره پایه را نشان می 1خریداری شد. جدول 

سویه  خوراک مصرفی طبق راهنمای قدارم: صفات عملکردی       

در نظر گرفته شد. در طی آزمایش گرم  110روزانه  (10)مورد نظر 

 براساس روز مرغمرغ تخم (، تعداد و تولیدگرممصرف خوراک روزانه )

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

خوراک مصرفی در روز بعد مانده باقی گیریروزانه هر تیمار، با اندازه

 و کسر آن از مقدار کل خوراک در نظر گرفته شده برای هر تیمار

 01/0غ با استفاده از ترازو دیجیتال با دقت مرمحاسبه شد. وزن تخم

تبدیل  غ و ضریبمرتولید، وزن تخم درصد شد.گیری میاندازه

 :   دست آمدههای زیر بخوراک با استفاده از فرمول

                                                          100Pd = (Te/n) ×  

Pdدرصد تولید روزانه : ،Teیمرغ هر واحد آزمایش: تعداد تخم ،n :

 تعداد مرغ هر واحد آزمایشی
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 مورد استفاده در تغذیه  : اجزا و ترکیبات جیره پایه1جدول 

 های تخم گذار مسنمرغ

 درصد در جیره ماده خوراکی

 53 ذرت

 25 درصد پروتئین خام( 44) سویاکنجاله 

 10 کربنات کلسیم

 4/1 سویا روغن گیاهی

 6 سبوس گندم

 20/2 سیم فسفاتکلدی

 25/0 طعام نمک

 15/0 جوش شیرین

 25/0 *مکمل ویتامینه

 25/0 **مکمل معدنی

 20/0 ال متیونیندی

 10/0 هیدروکلراید الیزین -ال

  جیره شیمیایی یه و تحلیلتجز

 2810  )کیلوکالری در کیلوگرم( انرژی قابل متابولیسم

 15/15 پروتئین خام )درصد(

 65/4 کلسیم )درصد(

 40/0 )درصد( فسفر قابل دسترس

 18/0 سدیم )درصد(

 38/0 متیونین )درصد(

 65/0 )درصد(  سیستئین -متیونین

 80/0 الیزین )درصد(

 90/0 آرژنین )درصد(

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

 3D ،8000المللی بر کیلوگرم ویتامین واحد بین A ،1320000بر کیلوگرم ویتامین 

، 3Kتامین گرم بر کیلوگرم ویمیلی E ،1000المللی بر کیلوگرم ویتامین واحد بین

، 2Bامین گرم بر کیلوگرم ویتمیلی 1B ،2200گرم بر کیلوگرم ویتامین میلی 1000

م نیاسین، گرم بر کیلوگرمیلی 12000گرم بر کیلوگرم ویتامین کالبان، میلی 3200

بر  گرممیلی 9B ،9گرم بر کیلوگرم میلی 6B ،360گرم بر کیلوگرم میلی 1600

رم گرم بر کیلوگمیلی 40004گرم بر کیلوگرم بیوتین، میلی 12B ،30کیلوگرم 

 گنزمنمکمل معدنی بدون **گرم بر کیلوگرم. میلی 3000اکسیدان کولین، آنتی

س، مگرم میلی 3200، رویگرم میلی 32000برای هر کیلوگرم جیره پایه شامل: 

 نگنزممیزان **گرم آهن. میلی 16000گرم سلنیوم، میلی  88گرم ید، میلی 480

 دست آمد.هبگرم بر کیلوگرم میلی 01/79شده در آزمایشگاه ریگیجیره پایه اندازه

  

 EW = EWT/n                                              : غمروزن تخم

EW: مرغ روزانهوزن تخم میانگین، EWT: د مرغ هر واحوزن کل تخم

 مرغ تولیدی هر واحد آزمایشی: تعداد تخمn، آزمایشی

 FCR = FI/Em                                    :خوراک ضریب تبدیل

FCRضریب تبدیل خوراک هر واحد آزمایشی : ،FI مصرف خوراک :

لید تودرصد ) هر واحد آزمایشی مرغتخم : تودهEm، هر واحد آزمایشی

 (100مرغ تقسیم بر در میانگین وزن تخمضرب
 

 آلی و معدنی منابع ازشده تأمین منگنز عنصر : مقادیر2جدول 

 آزمایش )درصد( در استفاده شده

 کیالت آلی منگنز مکمل سولفات منگنز تیمار

 0 0 *شاهد

 0 100 جیره یک

 25 75 جیره دو

 50 50 جیره سه

 75 25 جیره چهار
یلوگرم بود. گرم در کمیلی 01/79 میزان منگنز جیره پایه آنالیزشده در آزمایشگاه*

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

 در کیلوگرم است.
 

جهت بررسی برخی صفات کیفی در : مرغصفات کیفی تخم       

ب و نتخاامرغ از هر تکرار انتهای دوره آزمایش، تعداد چهار عدد تخم

شکسته شد و محتویات داخلی روی شیشه مخصوص قرار داده شد 

ه قطه به نس پایه، ارتفاع سفیده غلیظ در و با استفاده از میکرومتر سه

واحد  وگیری شد اندازهمتر میلی 01/0 یکسان از زرده با دقت فواصل

 :  ه شدگیری ارتفاع سفیده از طریق فرمول زیر محاسبهاو با اندازه

                  
Hمترمیلیمرغ به : ارتفاع سفیده تخم ،Wرمگمرغ به : وزن تخم 

 یده پس از جداسازی سفیده با استفاده از ترازو دیجیتالزر وزن       

گیری شد. پس از جداسازی غشای داخلی، اندازه 01/0با دقت 

کشی، ضخامت ها با استفاده از آون خشک گردید و بعد از وزنپوسته

 01/0دقت  با (OSK13469) سنجپوسته با استفاده از دستگاه ضخامت

گیری متر( اندازهرکز بر حسب میلیبا سنجش سه نقطه )دو انتها و م

ها مرغمقطع سر، ته و وسط تخم ها از سهمرغپوسته تخم ضخامت شد.

 Ogawa) همراه غشای زیرین آن با استفاده از دستگاه ضخامتبه

Seiki Co ,13469, OSK. LTD) متر بودمیلی 001/0دارای دقت  که، 

ضخامت پوسته  عنوانو به محاسبه مقادیر این میانگین و شد گیریاندازه

منظور بررسی مقاومت پوسته در به (.11) مرغ ثبت گردیدآن تخم

 digital egg shell forceسنج )برابر شکستگی از دستگاه استحکام

Gauge model-IIنیروی مورد نیاز برای شکستن  کیلوگرمحسب ( بر

 .(21) استفاده شد مکعبمتر سانتیپوسته در مقطع یک 

در پایان دوره آزمایش از هر : های بدنذخایر منگنز در بافت       

خون در سی سی 10 مرغ انتخاب و از هر مرغ قطعهدو  تعداد تکرار

مدت به های آزمایشیمرغ کشتار تمامی قبل از ،شد گرفته کشتار هنگام

ها گیریدقت اندازه و تا صحت شدند داریحالت ناشتا نگهساعت به 10
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 مدتبه دور در دقیقه 3000سازی سرم با سانتریفیوژ با باال رود. جدا

 منفی سرم در دمای گیری منگنزو تا زمان اندازه شد دقیقه انجام 10

میزان منگنز  گیریمنظور اندازهبه شدند. دارینگه گرادسانتی درجه 20

از جداسازی  ها جدا شد و بعدراست مرغ نی استخوان درشت استخوان،

 24مدت غضروفی، استخوان درشت نی در آون بههای نرم و بخش

سپس جهت تهیه خاکستر در کوره با دمای  ،ساعت خشک گردید

قرار داده شدند. جهت تعیین میزان منگنز  گراددرجه سانتی 550

 استفاده اتمی جذب سنجیطیف و کبد از روش مرغتخم زرده استخوان،

شده با استفاده  تپالسمایی جف روش هدایتمیزان منگنز سرم با  شد.

 پرتو آزمون در آزمایشگاه)واریان، آمریکا(  icp-oes varianدستگاه از 

 (.13) گیری شداندازه خراسان جوانه

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

 (GLM) میعمو خطی آماری مدل و 1/9 ویرایش SAS افزار آمارینرم

کرامر انجام -ها با استفاده از آزمون توکیشد. مقایسه میانگین ارزیابی

  صورت زیر است:مدل آماری مورد استفاده در طرح به گرفت.
                                                                ij+ ei = µ + t ijy 

گیری : میانگین صفت اندازهµ، : صفت مورد نظرijy: فرمول در این که

 د.باش: اثر خطای آزمایشی میijeو  : اثر تیمار آزمایشیit، شده

 

 نتایج
نتایج اثرات سطوح مختلف مکمل معدنی و آلی منگنز در        

ارائه  3گذار مسن در جدول های تخمرابطه با صفات عملکردی مرغ

 مرغ،خموزن تگذاری،تخم درصدشده است. میزان مصرف خوراک، 

 50کننده  در تیمارهای دریافت خوراک مرغ و ضریب تبدیلتوده تخم

نسبت به تیمار  داریطور معنیهمنگنز ب کیالت آلی درصد 75و  درصد

در تیمارهای دریافت  مرغوزن تخم (.P<05/0) نشان داد شاهد افزایش

کننده سولفات منگنز و کیالت آلی منگنز نسبت به جیره پایه 

 ،درصد کیالت آلی 75که تیمار طوریهداری داشت بنیافزایش مع

       تری داشتند. های سنگینمرغتخم (4)جیره  درصد سولفات منگنز 25

مرغ را نشان سازی منگنز بر صفات کیفی تخماثرات مکمل 4جدول 

صورت معدنی و هکننده مکمل منگنز چه بدهد. تیمارهای دریافتمی

آماری را نسبت به تیمار شاهد در رابطه با  دارچه آلی اختالف معنی

ضخامت پوسته، استحکام پوسته، ارتفاع سفیده، شاخص هاو، وزن 

 (. نتایج مربوط به زیستP>05/0زرده و وزن پوسته نشان ندادند )

های مختلف در آلی و غیرآلی در بافت فراهمی عنصر منگنز منابع

طور هدرشت نی بارائه شده است. میزان منگنز استخوان  5جدول 

 50، 25ترتیب حاوی های دو، سه و چهار که بهداری در جیرهمعنی

درصد کیالت آلی منگنز بود نسبت به جیره پایه افزایش  75و 

 100مرغ در تیمارهای (. منگنز زرده و پوسته تخمP<05/0داشت )

درصد کیالت آلی منگنز نسبت به  75و  50درصد سولفات منگنز، 

 کننده مکمل(. تیمارهای دریافتP<05/0زایش داشت )جیره پایه اف

داری باعث افزایش میزان منگنز در طور معنیهمعدنی و آلی منگنز ب

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

 

 

 

 

 : اثرات سطوح مختلف مکمل آلی و معدنی منگنز بر عملکرد تولیدی مرغ های تخمگذار مسن3جدول 

 تیمارآزمایشی
مصرف خوراک 

 (گرم)

 گذاریتخم

 )درصد( 

 مرغوزن تخم

 (گرم) 

 مرغتوده تخم

 (گرم)
 ضریب تبدیل

 b296/107 b033/62 b165/65 b624/40 a644/2 جیره پایه

 ab573/107 ab333/63 a460/66 ab095/42 ab561/2 جیره یک

 ab636/107 ab323/64 a415/66 ab729/42 ab522/2 جیره دو

 a790/071 a001/69 a090/67 a293/46 b341/2 جیره سه

 a953/107 a666/71 a090/68 a827/48 b226/2 جیره چهار

SEM 088/0 108/1 275/0 804/0 043/0 

P-value 001/0> 001/0> 001/0> 001/0> 001/0> 
a,bاز نظر آماری تفاوت معنی ستونمشابه در هر های با حرف غیرمیانگین( 05/0داری دارند>P ،)SEM: بدن مکمل منگنز، جیره یک  میانگین خطای معیار. جیره پایه

درصد کیالت آلی،  50درصد سولفات منگنز و  50درصد کیالت آلی، جیره سه حاوی  25درصد سولفات منگنز و  75درصد سولفات منگنز، جیره دو حاوی  100حاوی 

 درصد سولفات منگنز. 25درصد کیالت آلی و  75جیره چهار حاوی 
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 های تخمگذار مسنمرغ در مرغ: اثرات مکمل معدنی و آلی منگنز بر صفات کیفی تخم4جدول 

        
 

 1گذار مسن تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل آلی و معدنی منگنزهای تخمعنصر منگنز در مرغ ذخایر بافتی: 5جدول 

 منگنز کبد منگنز سرم منگنز پوسته منگنز زرده منگنز استخوان تیمار آزمایشی

 b907/5 b472/0 b937/0 b546/0 b935/1 جیره پایه

 ab391/6 a736/0 a758/1 a895/0 a243/3 جیره یک

 a626/7 ab532/0 ab003/1 a506/1 a956/3 جیره دو

 a117/8 a061/1 a588/1 a798/0 a340/4 جیره سه

 a255/8 a692/0 a323/1 a795/1 a264/4 جیره چهار

SEM 202/0 033/0 066/0 048/0 181/0 

P-value 001/0> 001/0> 001/0> 001/0> 001/0> 
: میانگین خطای معیار. جیره پایه SEM(، P<05/0داری دارند )، از نظر آماری تفاوت معنیستونهای با حرف غیرمشابه در هر میانگین a,b لیتر.ام در میلیپیپیبرحسب  مقادیر1

درصد سولفات منگنز  50 حاوی سهدرصد کیالت آلی منگنز، جیره  25درصد سولفات منگنز و  75حاوی  دوه درصد سولفات منگنز، جیر 100حاوی  یکبدون مکمل منگنز، جیره 

 درصد سولفات منگنز. 25و  درصد کیالت آلی منگنز 75حاوی  چهاردرصد کیالت آلی منگنز، جیره 50و 

 

 بحث 
سطوح مختلف مکمل معدنی و آلی منگنز در رابطه  نتایج اثرات       

دار بیانگر افزایش معنیگذار مسن های تخمت عملکردی مرغبا صفا

درصد کیالت آلی  75درصد و  50کننده تیمارهای دریافت ها درآن

مورد استفاده  گیری درچنین نتیجه است.شاهد  منگنز نسبت به تیمار

مرغ توسط از انواع منابع مختلف مکمل منگنز بر عملکرد تولید تخم

سو با هم .(16و  15، 14) اثبات رسیده استبسیاری از محققین به 

گزارش  و همکاران Ghale sefidiدست آمده در این پژهش، نتایج به

( P<05/0دار )معنی افزایش سبب منگنز مختلف استفاده از منابع کردند

تیمارهای آزمایشی  همه خوراک در تبدیل ضریب مرغ و بهبودزن تخمو

 گرممیلی 90 وگرم میلی 70 مرغ در تیمارهای و افزایش توده تخم

 در پژوهشی .(17) هیدروکسی کلرید منگنز نسبت به گروه شاهد شد

ینات منگنز و مکمل آلی منگنز )پروتئ استفاده از که گزارش شد

گلیسین( و غیرآلی )سولفات منگنز( اثری بر وزن بدن و وزن  -منگنز

که درحالی. مرغ نسبت به جیره بدون مکمل منگنز نداشتتخم

Yildiz وزن  ،منگنز استفاده از مکمل آلی که کردند و همکاران گزارش

 49گذار را طی سنین مرغ و میزان افزایش وزن بدن مرغان تخمتخم

دیده را در مقایسه های آسیبمرغتخمدرصد هفتگی افزایش و  61تا 

پژوهش دیگری نیز  در .(14، 6) با منبع غیرآلی این عنصر کاهش داد

مشخص شد که منگنز در دو شکل اکسید و کیالت با اسیدآمینه، 

خوراک و ضریب تبدیل  مرغ، مصرفتولید تخممرغ، اثری بر وزن تخم

نظر به تضاد بود. تحقیق حاضر در که این نتایج با نتایج خوراک نداشت

سازی مکمل رسد در تحقیق حاضر مدت زمان آزمایش و ترکیبمی

معدنی و آلی )جیره سه و چهار( اثرات مثبت منگنز را در جیره بر 

گذار مسن مرغان تخم متابولیسمی و صفات عملکردی بهبود وضعیت

گیری از نتایج تحقیق حاضر چنین نتیجه .(18) تآشکار کرده اس

شود که استفاده از منابع مختلف مکمل منگنز اثری بر کیفیت می

 تیمارآزمایشی
وزن زرده 

 (گرم)

ارتفاع سفیده 

 (میلی متر)

شاخص هاو 

 )درصد(

وزن پوسته 

 (گرم)

کیلوگرم استحکام پوسته )

 (در سانتی متر مکعب

ضخامت پوسته 

 (میلی متر)

 254/0 112/2 204/5 100/44 200/3 206/18 جیره پایه

 263/0 934/1 644/5 080/62 800/4 828/19 جیره یک

 274/0 562/2 614/5 880/50 760/3 696/19 جیره دو

 275/0 944/1 488/5 280/49 820/3 392/18 جیره سه

 298/0 868/2 036/6 260/49 060/4 906/21 جیره چهار

SEM 151/1 637/0 365/7 253/0 319/0 010/0 

P-value 200/0 532/0 523/0 269/0 194/0 097/0 
SEMرصد کیالت آلی منگنز، د 25درصد سولفات منگنز و  75حاوی  دو درصد سولفات منگنز، جیره100حاوی  یک : میانگین خطای معیار. جیره پایه بدون مکمل منگنز، جیره

 درصد کیالت آلی منگنز 75نگنز و درصد سولفات م 25حاوی چهار  درصد کیالت آلی منگنز، جیره50درصد سولفات منگنز و  50حاوی  سهجیره 
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مرغ ندارد و میزان منگنز مواد اولیه خوراک برای تأمین داخلی تخم

که استفاده از  و همکاران گزارش کردند diGhale sefiآن کافی است. 

مکمل منگنز در اشکال مختلف آلی، غیرآلی و هیدروکسی کلرید اثر 

 و همکاران Mabe .(17) زرده و واحد هاو ندارد داری بر شاخصمعنی

ی بین مرغان مرغتخم پوسته درصد نظر از هیچ اختالفی کردند که گزارش

روی، منگنز و مس دریافت کرده بودند وجود  مکمل آلی و غیرآلی که

اثر مثبت جایگزینی  و همکاران Kleckerاز طرفی (. 19) نداشت

جای منابع غیرآلی بر وزن نسبی و جزئی روی و منگنز آلی را به

 و همکاران Zhang. (20) مرغ مشاهده کردندضخامت پوسته تخم

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

مرغ بستگی به سطح در ضخامت و مقاومت پوسته تخم وجود آمدههب

-تخم جیره و سن مرغ منگنز در جیره پایه، سطوح مکمل منگنز در

 50در آزمایشی سطوح صفر،  و همکاران iaoX. (61) گذار دارد

گرم میلی 250گرم در کیلوگرم و میلی 100 گرم در کیلوگرم،میلی

کار در کیلوگرم مکمل منگنز از منابع آلی و غیرآلی را در جیره به

گرم میلی 100و گرم میلی 50بردند و گزارش کردند که سطوح 

کاهش  .(15) دندمرغ را افزایش داضخامت و مقاومت پوسته تخم

با افزایش  (Gaugeشده با دستگاه  گیری)اندازه مرغتخم پوسته مقاومت

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

جای منبع غیرآلی بر کیفیت هدرصد منگنز و روی آلی ب 20تا  5/0

آزمایش دیگری نیز . (16) هفتگی، گزارش شده است 62پوسته از 

نشان داد که استفاده از منگنز آلی در مقایسه با منبع غیرآلی آن، 

گذار مرغ در برابر شکستگی را در مرغان تخممقاومت پوسته تخم

ان دیگری نیز دریافتند که پژوهشگر(. 15) مسن، افزایش داد

جای درصد روی و منگنز با اشکال کیالته به 40یا  20جایگزینی 

مرغ در برابر شکستگی منبع غیرآلی این عناصر، مقاومت پوسته تخم

گزارش  و همکاران Abdallah (.81) داری افزایش دادطور معنیرا به

گذاری تخم مرغان در منگنز حذف مرغ باتخم بی پوستهنس وزن که کردند

نتایج پژوهشی  .(21) کاهش یافت داشتند، تریهای سنگینکه پوسته

نشان داد که استفاده از مکمل آلی و غیرآلی منگنز در جیره سبب 

اری دپوسته اثر معنی ولی بر وزن و نسبت افزایش ضخامت پوسته شد

جز ضخامت پوسته عوامل دیگری مانند اندازه نداشت و احتماالً به

مرغ، اثرگذار بوده پوسته تخم مرغ و تراکم پوسته بر وزن و نسبتتخم

جای در مقابل، اثر مثبت جایگزینی منابع آلی منگنز به(. 61) است

 مرغ، گزارش شده استاشکال غیرآلی بر وزن و ضخامت پوسته تخم

در این آزمایش افزودن مکمل منگنز از منابع مختلف سبب (. 20)

مرغ در برابر شکستگی نشد دار مقاومت پوسته تخمافزایش معنی

(05/0<P منگنز احتماالً مسئول بهبود مقاومت در برابر شکستگی .)

شود آلی تولید می رغ روی ماتریکسمپوسته تخم  (.19) پوسته است

های کروی بوده ای درهم پیچیده و تودههای رشتهکه شامل پروتئین

 شده است گزارش .(20)  کندکلسیم اشغال می را بلورهایها و بین آن

 50مرغ نیاز منگنز برای حداکثر کیفیت پوسته تخم که حداقل

در (. 22) گرم در کیلوگرم استمیلی 100گرم در کیلوگرم تا میلی

 75کننده مرغ پرندگان دریافتمآزمایش حاضر، مقاومت پوسته تخ

درصد کیالت آلی منگنز نسبت به بقیه تیمارها باالتر بود. احتماالً 

برای تعیین سطح بهینه منگنز مورد نیاز برای استحکام پوسته الزم 

در تحقیقی  حال،با این. آزمایش قرار گیرد باشد سطوح باالتر نیز مورد

مرغ مکانیکی پوسته تخمگزارش شد که هیچ اختالفی از نظر خواص 

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

نتایج حاصل  (.19) عناصر وجود ندارد ای اینکمپلکس آلی اسیدآمینه

ای اثرات منابع آلی و غیرآلی منگنز بر کیفیت از مطالعات مقایسه

این تناقضات  اصلی عوامل همکاران و aoXi .متناقض است بسیار مرغتخم

های متفاوت آزمایشی مورد را رویکردهای مختلف آماری و طرح

در جیره مرغان  استفاده برای ارزیابی کارآیی منگنز آلی و غیرآلی

گذار در های تخمنیمچهروی  ،در گزارشی (.15) گذار دانستندتخم

سطح منگنز استخوان تبیا تیمار  که داده شد شانای نسن هشت هفته

کیالت ام پیپی 80مکمل آلی منگنز و ام پیپی 80کننده دریافت

داری باالتر از دیگر تیمارهای آزمایشی طور معنیهمتیونین ب-منگنز

نسبی منگنز آلی به جذب آن و حاللیت  میزان بیولوژیکی(. 23) است

O2H-4SOMn منگنزها حاکی از آن است که بستگی دارد. گزارش 

. (52، 42) شودمعدنی موجود در ایلئوم جذب می منگنزآلی بهتر از 

Bai گزارش کردند که منابع آلی نسبت به منگنز معدنی  و همکاران

شوند و یک حامل فلزی دو ظرفیتی، منگنزآلی را تر جذب میبیش

مطالعه حاضر نشان  (.52) داد های گوشتی افزایشدر بیضه جوجه

درصد منگنز آلی، میزان منگنز  75های تغذیه شده با ه مرغداد ک

تغذیه شده  هایگیری شده نسبت به مرغهای اندازهدر بافت تریبیش

علت تواند به( که میP<05/0درصد منگنز معدنی، داشتند ) 75با 

طورکلی به .(26) جذب بهتر منگنز آلی نسبت به منگنز معدنی باشد

منگنز به جیره سبب  نشان دادند که افزودن مکمل نتایج این آزمایش

تر منگنز بیش مرغ و جذبپوسته تخم و کیفیت بهبود عملکرد تولیدی

شود و میگذار های تخمدر مرغمنگنز آلی منبع از طریق استفاده از 

درصد سولفات منگنز  75تواند جایگزین منگنز می کیالت اسیدآمینه

گذار مسن گردد. با توجه به نقش کوفاکتوری تخم هاییره مرغدر ج

های مؤثر در توان گفت آنزیمتر به شکل آلی، میمنگنز و جذب بیش

تر استفاده کرده و باعث بهبود عملکرد متابولیسم، از این عنصر بهینه

 اند.شده

 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال امه علمی محیطفصلن

127 

 منابع
1. Roland, Sr. D.A., 1988. Research note: eggshell 

problems: estimates of incidence and economic 

impact. Poultry Science. 6(71): 1801-1803.  

2. Mann, S., Archibald, D.D., Didymus, J.M., 

Douglas, T., Heywood, B.R., Meldrum, F.C. and 

Reeves, N.J., 1993. Crystallization at inorganic-

organic interfaces biominerals and biomimetic 

synthesis. Science. 261: 1286-1292.  

3. Suttle, N.F., 2010. Mineral nutrition of livestock. 4th 

ed. Oxfordshire, UK: CAB International. 355-376. 

4. Olgun, O., 2017. Manganese in poultry nutrition and 

its effect on performance and eggshell quality. 

World's Poultry Science Journal. 73(1): 45-56. 

5. Sun, Q., Guo, Y., Li, J., Zhang, T. and Wen, J., 

2012. Effects of methionine hydroxy analog chelated 

Cu/Mn/Zn on laying performance, egg quality, 

enzyme activity and mineral retention of laying hens. 

Journal of Poultry Science. 49: 20-25. 

6. Yildiz, A.O., Cufadar, Y. and Olgun, O., 2011. 

Effects of dietary organic and inorganic manganese 

supplementation on performance, egg quality and 

bone mineralization in laying hens. Revue de 

Medicine Veterinaries. 162(10): 482-488. 

7. Mwangi, S., Timmons, J., Ao, T., Paul, M., 

Macalintal, L., Pescatore, A., Cantor, A. and 

Dawson, K.A., 2019. Effect of manganese 

preconditioning and replacing inorganic manganese 

with organic manganese on performance of male 

broiler chicks. Poultry science. 98(5): 2105-2013. 

8. Bahonar, Z. and Solgi, E., 2020. Iron, Lead, Zinc, 

Copper, and Magnesium levels in the Feather of 

House Sparrow (Passer domesticus): Noninvasive 

Sampling Method.  Journal of Animal 

Environmental. 12(4): 199-208. (In Persian) 

9. Cao, J., Henry, P.R., Guo, R., Holwerda, R.A., 

Toth, J.P., Littell, R.C., Miles, R.D. and 

Ammerman, C.B., 2000. Chemical characteristics 

and relative bioavailability of supplemental organic 

zinc sources for poultry and ruminants. Journal of 

animal science. 78(8): 2039-2054.  

10. Hyline International. 2015. Available 

at:http://www.hyline.com/UserDocs/Pages/PUB_INV

EST_ENG. pdf. 

11. Tahami, Z., Dastar, B., Oskoueian. E. and 

Hashemi, SR., 2021. Investigation of the effect of 

organic and inorganic selenium on the immune 

system, egg traits and blood parameters in laying 

hens. Journal of Animal Environmental. 13(2): 135-

142. (In Persian) 

12. MohitiAsli. M., Hosseini, S.A., Lotfollahian, H. 

and Shariatmadari, F., 2007. Effect of probiotics, 

yeast, vitamin E and vitamin C supplements on 

performance and immune response of laying hen 

during high environmental temperature. International 

Poultry Science. 6(12): 895-900.  

13. AOAC, International. 1995. Official Methods of 

Analysis. 15th ed. Method No. 968.08. AOAC Int., 

Arlington, VA. 

14. Venglovska, K., Gresakova, L., Placha, I., Ryzner, 

M. and Cobanova, K., 2014. Effects of feed 

supplementation with manganese from its different 

sources on performance and egg parameters of laying 

hens. Czech Animal Science. 59(4): 147-155. 

15. Xiao, J.F., Wu, S.G., Zhang, H.J., Yue, H.Y., 

Wang, J., Ji, F. and Qi, G.H., 2015. Bioefficacy 

comparison of organic manganese with inorganic 

manganese for eggshell quality in Hy-Line Brown 

laying hens. Journal of Poultry Science. 94(8): 1871-

1878. 

16. Zhang, Y.N., Wang, J., Zhang, H.J., Wu, S.G. and 

Qi, G.H., 2017. Effect of dietary supplementation of 

organic or inorganic manganese on eggshell quality, 

ultrastructure, and components in laying hens. 

Journal of Poultry Science. 96(7): 2184-2193. 

17. Ghale sefidi, M.J., Shirmohammad, F. and Mehri, 

M., 2019. Effect of dietary inclusion of sulphate, 

hydroxychloride and organic complex sources of 

manganese on egg quality of aged laying hens. Iranian 

Journal of Animal Science 50(2): 131-141. (In 

Persian). 

18. Swiatkiewicz, S. and Koreleski, J., 2005. Effect of 

25-hydroxycholecalciferol in diet on quality of bones 

in caged laying hens. Medycyna Weterynaryjna. 61: 

814-817. 

19. Mabe, I., Rapp, C., Bain, M.M. and Nys, Y., 2003. 

Supplementation of a corn soybean meal diet with 

manganese, copper, and zinc from organic or 

inorganic sources improves eggshell quality in aged 

laying hens. Poultry science. 82: 1903-1913. 

20. Klecker, D., Zeman, L., Jelinek, P. and Bunesova, 

A., 2002. Effect of manganese and zinc chelates on 

the quality of eggs. Acta Universitatis Agriculturae et 

Sylviculturae Mendelianae Brunensis. 50: 59-68. 

21. Abdallah, A.G., Harms, R.H., Wilson, H.R. and 

El-Husseiny, O., 1994. Effect of removing trace 

minerals from the diet of hens laying eggs with heavy 

or light shell weight. Poultry science. 73(2): 295-301. 

22. Butcher, G.D. and Miles, R.D., 2005. Concepts of 

eggshell quality. http://www.afn.org/poultry/flkman4. 

htm. 

23. Das, A., Mishra, S.K., Swain, R.K., Sahoo, G., 

Behura, N.C., Sethi, K., Chichilichi, B., Mishr, 

https://www.aejournal.ir/?_action=article&au=629474&_au=zahra++tahami&lang=en
https://www.aejournal.ir/?_action=article&au=297427&_au=Behrouz++Dastar&lang=en
https://www.aejournal.ir/?_action=article&au=725003&_au=Ehsan++Oskoueian&lang=en
https://www.aejournal.ir/?_action=article&au=570922&_au=Seyed+reza++Hashemi&lang=en
https://www.aejournal.ir/article_136308_0c154e7b3d9da5d52465a63ff4af1306.pdf?lang=en
https://www.aejournal.ir/article_136308_0c154e7b3d9da5d52465a63ff4af1306.pdf?lang=en
https://www.aejournal.ir/article_136308_0c154e7b3d9da5d52465a63ff4af1306.pdf?lang=en
https://www.aejournal.ir/article_136308_0c154e7b3d9da5d52465a63ff4af1306.pdf?lang=en


 .Khoshbin et al                                                                                                                                   و همکاران  خوشبین

128 

S.R., Behera, T., Dhama, K. and Swain, P., 2014. 

Effects of organic minerals supplementation on 

growth, bioavailability and immunity in layer chicks. 

International Journal of Pharmacology. 10(5): 237-

247.  

24. Ji, F., Luo, X.G., Lu, L., Liu, B. and Yu, S.X., 

2006. Effects of manganese source and calcium on 

manganese uptake by in vitro everted gut sacs of 

broilers' intestinal segments. Poultry science. 85(7): 

1217-1225. 

25. Bai, S.P., Lu, L., Wang, R.L., Xi, L., Zhang, L.Y. 

and Luo, X.G., 2012. Manganese source affects 

manganese transport and gene expression of divalent 

metal transporter 1 in the small intestine of broilers. 

British Journal of Nutrition. 2: 267-276.  

26. Inal, F., Coşkun, B., Gülşen, N. and Kurtoğlu, V., 

2001. The effects of withdrawal of vitamin and trace 

mineral supplements from layer diets on egg yield 

and trace mineral composition. British Poultry 

Science. 42(1): 77-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


