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اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد ،فعالیت باکتریایی تخممرغ و
فراسنجههای تولیدمثلی مرغهای تخمگذار
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داریان شفیعی پورفرد ،1سمیه ساالری ،*2محسن ساری ،2سامان آبدانان مهدیزاده ،3مهدی زارعی

 .1دانشجوی دکترای تغذیه دام گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز،
ایران
 .2دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز ،ایران
 .3استادیار گروه مکانیک ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز ،ایران
 .4دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/06/17 :

تاریخ وصول مقاله1394/03/06 :

چكيده
اثرات منابع متفاوت لیپید و سطوح مختلو روی بر عملکرد ،فعالیت باکتردادی تخممر و ردختشناسی تخمدان مر های تخمگذار بژا
استفاده از  2۸۸قطعه مر تخمگذار در سن  60هفتگی در دک آزماد
چهار تکرار و ش

فاکتوردل  ۳ × ۴در قالب طژرح کژامالً تصژادفی بژا  ۱2تیمژار،

قطعه مر در هر تکرار و به مدت  ۱0هفته بررسی شد .جیرههای آزمادشی دارای چهار درصد چربی از سژه منبژع

متفاوت لیپید (روغن سودا ،روغن ماهی و پیه) و چهار سطح روی ( 200،۱00 ،۴0و  ۳00میلیگرم در کیلوگرم جیره) بودند .با افزاد
سطح روی در جیرههای حاوی منابع مختلو لیپید ،مصرا خوراک کاه
منابع مختلو لیپید ،واحد هاو افزاد
روغن ماهی مشاهده شد .افزاد
در جیره حاوی پیه ،با افزاد

دافت ( .)P>0/05با افزودن مکمل روی به جیرههای حاوی

دافت ( .)P>0/05بیشتردن واحد هاو در سطح  ۱00میلیگرم در کیلوگرم روی با روغن سژودا و

سطح روی در جیره سبب افزاد

مقاومت پوسته ،رخامت پوسته و درصد پوسژته شژد (.)P>0/05

سطح روی تعداد فولیکول سفید بزرگ به طور خطی افزاد

جیرههای حاوی منابع مختلو لیپید ،بار میکروبی زرده به طور معنیداری کژاه
افزودن روی از منبع آلی به جیرههای حاوی منابع مختلو لیپید ،بهجز کاه

دافت ( .)P>0/05با افزودن مکمل روی به

دافژت ( .)P>0/05براسژاس نتژادج تحقیژق حارژر،

بار میکروبژی زرده نتوانسژته شژاخ

هژای ددگژر مژورد

ارزدابی را تحت ت ثیر قرار دهد.
كلیدواژهها :تخمدان ،روغن ماهی ،رخامت پوسته ،مکمل روی  -متیونین ،واحد هاو

* نودسنده مسئول

Email: s.salari@ramin.ac.ir
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آنتیاکسیدانها بهدلیل میل ترکیبی بژا اکسژیان توانژادی

مقدمه
طی دهه اخیر استفاده از مکمل چربژی در جیژره طیژور بژه

مهار اکسیداسژیون را دارنژد .عنصژر روی بژه عنژوان دژک

دلیل اثر آن در بهبود رشد ،بازده خژوراک ،انژدازه و تولیژد

آنتیاکسیدان مؤثر عمل میکند و استفاده از مکملهای آلژی

تخممر و همچنین جوجهدرآوری به طور گستردهای رادج

و معدنی ادن عنصر غلظت توکوفرول و ودتژامین  Cسژرم

شده است .لیپیدها عالوه بر ادنکه دک منبع متژراکم انژرژی

خون بلدرچین تخمگذار را افزاد

میدهد ] .[22بهعالوه،

هستند ،منبع عالی اسیدهای چرب رروری و ودتامینهژای

عنصر روی در ساختار آنزدم سوپراکسید ددسموتاز شرکت

خوشخوراکی جیره

میکند که دک آنزدم مهژم در فرادنژد اکسیداسژیون لیپیژدها

گرد و غبار آن مژیشژوند .مهمتژردن دلیژل بژرای

مهمژی در محافظژت بافژتهژا و

محلول در چربی بوده و باعث افزاد
و کاه

است .ادژن آنژزدم نقژ

دستکاری محتوای چربی و ترکیب اسید چژرب تخژممژر ،

سلولها در مقابل آسیبهای ناشی از راددکالهای آزاد ادفا

غلظژت اسژیدهای

میکند .آنزدم سوپراکسید ددسموتاز در خارج از میتوکندری

کاه

میزان کلسژترول زرده و افژزاد

و سیتوپالسژژم سژژلولی حضژژور دارد و راددکژژالهژژای آزاد

چرب امگا ۳-بژه منظژور بهبژود ارزش تغذدژهای آن بژرای

سیتوپالسم توسط ادن آنزدم خنثژی مژیشژوند ] .[22عنصژر

مصراکنندگان است .در ادن رابطه ،اسیدهای چژرب بلنژد
زنجیر امگا ۳-و امگا 6-به علت نق

روی از جمله مواد معدنی کمنیاز است که میتواند در بهبژود

در پاسههای سلولی،

عملکرد طیور نق

وداگیهای غشای سلول و سادر عوامل پاتولوژدکی بسژیار

مؤثری داشژته باشژد ] .[2روی بژه دلیژل

شرکت در سیستمهای آنزدمی ،در سوختوساز انرژی ،تولید

حایز اهمیت هستند ] .[2اسیدهای چژرب براسژاس نژوی و

پژژروتئین ،سژژوختوسژژاز اسژژید نوکلئیژژک و همچنژژین در

بهوداه طول و درجه غیراشبای بودن ،بژه اسژیدهای چژرب

دکپارچگی بافت پوششی ،تقسیم سلولی ،جذب و استفاده از

ذخیرهای و اکسیداسیونی تقسیم مژیشژوند ] .[۳اسژیدهای

ودتامینها از اهمیت بایدی برخوردار است ] .[۸تفاوتهژادی

چرب اشبای غالباً ذخیره میشژوند ،درحژالیکژه اسژیدهای

در زدست فراهمی منابع مختلو عنصر روی ،وجود دارد .در

چرب غیراشبای با چند پیوند دوگانه از نوی امگژا ۳-بیشژتر

بیشتر منابع معدنی ،عنصر روی زدست فراهمی پژادینی دارد،

اکسیده شده و نوی امگا 6-حد متوسطی از ادن دو پاسه را

اما کمپلک های آلی مواد معدنی ،نسل جدددی از ترکیبژات

در بین گروههای اسژیدهای چژرب دارد ] .[۳بژهطژورکلی،

هسژژتند کژژه در آنهژژا مژژاده معژژدنی براسژژاس خصوصژژیات

دلیل اکسیداسژیون لیپیژدهژا در جیژرههژای غژذادی حژاوی

فیزدکوشیمیادی خود با دک دا چند اسید آمینه ترکیب شده از

اسیدهای چرب غیراشبای با چند پیونژد دوگانژه بژهواسژطه

زدست فراهمی بژایدی برخژوردار مژیشژود ] .[۱۳حاللیژت

فعالیت آنزدمهای درگیر در مسیر بتا اکسیداسیون است .ادن

کمپلک

آنزدمها شژامل کژارنیتین ترانسژفراز  ،2آسژیل کژوآنزدم A

روی  -متیونین بایست ،درحژالیکژه ددگژر منژابع

روی چنین خاصیتی ندارنژد ] .[۱۳پژی

اکسیداز ،آسیل کژوآنزدم  Aدهیژدروژناز و  ۴-2دی انودژل

از جژذب رودهای،

حل شدن عنصر در محیط آبی روده جهت جذب ،رژروری

کوآنزدم  Aردوکتاز در غشای داخلژی میتوکنژدری هسژتند

است .در غیر ادن صورت ،ماده معدنی دفع خواهد شد ].[۱۳

] .[۳طی فرادنژد اکسیداسژیون اسژیدهای چژرب غیراشژبای

هدا از انجام پاوه

حارر ،بررسی تژ ثیر منژابع مختلژو

بهدلیل حضور راددکالهای آزاد اشبای مژیشژوند و لژذا بژه

لیپیژژدی و سژژطوح روی بژژر عملکژژرد ،پادژژداری باکتردژژادی

پادداری لیپیدهای تخممر  ،آنتیاکسیدانها بژه

تخممر و برخی فراسنجههای تولیدمثلی مر های تخمگذار

دلیل افزاد

جیره مر های تخمگذار افزوده میشوند.

است.
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مواد و روشها

و با ترازوی ددجیتالی با دقت  0/0۱گژرم تژوزدن و سژپ

ادن تحقیق با استفاده از  2۸۸قطعه مر تخمگذار سودههای

روی سطح پترددد

یدژن  W-۳6در سژژن  60هفتژژهای بژژا میژژانگین وزن ± 50

برآورد واحد هاو با استفاده از ارتفای سنج اسژتاندارد مژدل

 ۱۴00گرم به مدت  ۱0هفته (شامل دو هفته عادتپژذدری

زرده تخم مر نیژز

شکسته و ارتفای سفیده غلژیظ جهژت

( )300CEاندازهگیری شد ] .[۹شاخ

و هشت هفته نمونژهبژرداری) ،بژه صژورت دژک آزمژاد

دکی از شاخ

فاکتوردل  ۳ × ۴در قالب طرح کامالً تصادفی با  ۱2تیمژار،

کیفیژژت درونژژی تخژژممژژر از آن اسژژتفاده مژژیشژژود .بژژرای

قطعه مر در هر تکرار انجام شد .جیره

از شکستن تخممر در ظرا

چهار تکرار و ش

های کیفی تخممر میباشد که بژرای بیژان

اندازهگیری ادن شاخ

،پ

های آزمادشژی حژاوی چهژار درصژد چربژی از سژه منبژع

پترددد

متفاوت لیپیدی (روغن سودا ،روغن ماهی و پیژه) و چهژار

ددجیتال ،ارتفژای زرده بژا اسژتفاده از دسژتگاه ارتفژایسژنج

سطح مختلو روی ( 200 ،۱00 ،۴0و  ۳00میلژیگژرم در

اندازهگیری و از تقسیم وزن زرده بژه ارتفژای آن ،شژاخ

کیلوگرم جیره) بودند .از روی-متیونین (حاوی  ۱2درصژد

زرده تخممر محاسبه شد ] .[5برای تعیین مقاومت پوسژته

روی و  ۸۸درصد متیونین) به عنوان منبع روی استفاده شد.

از دستگاه مقاومتسژنج اسژتفاده شژد .پژ

از جداسژازی

تمامی جیرهها از نظر انرژی و پروتئین به صژورت دکسژان

قسمت پهن پوسته تخممر بژه همژراه یدژههژای مربوطژه

تنظیم شدند .جیره پاده باتوجه به میژزان انژرژی و پژروتئین

رخامت آن با استفاده از دستگاه ردزسنج بژا دقژت 0/00۱

مورد نیاز در مرحله اوج تولید و براساس احتیاجات توصیه

میلیمتر تعیین گرددد .برای اندازهگیری رنگ زرده تخممر

شده در راهنمای تغذده مر تخمگذار (های یدژن )W-۳6

از شابلنهای رنگی که از دک تا  ۱5رنژگبنژدی شژدهانژد،

پرنژدگان بژه

استفاده شد .در روز پادانی آزماد  ،دو قطعژه مژر از هژر

طور آزاد به آب و خوراک دسترسژی داشژتند .قفژ هژا در

تکرار به صورت تصادفی به منظور بررسی و انژدازهگیژری

سالن به صورت طبقاتی ،در دو رددو بود و در هژر قفژ

خصوصژژیات تولیژژدمثلی ،انتخژژاب و کشژژتار شژژد و سژژپ

تنظیم شد (جدول  .)۱در طژی دوره آزمژاد

سه مر (دو قف

و جداسازی زرده و ثبت وزن آن توسط تژرازوی

کنار هم به عنژوان دژک تکژرار در نظژر

محتودات حفره شژکمی از جملژه تخمژدان ،لولژه تخژم و

گرفته شد) قرار داشت .روشنادی سالن با کمک یمپهژای

فولیکولها بیرون کشیده شده و وزن آنهژا ثبژت شژد .بژه

 60واتی تنگستن صورت گرفت و طول دوره روشنادی ۱6

منظور بررسی فولیکولهای تخمدان ابتدا قطر فولیکولها به

سژژاعت در روز بژژود .دمژژای سژژالن بژژین  ۱7-20درجژژه

وسیله کولی

اندازهگیری شژد .فولیکژولهژای دارای قطژر

سانتیگراد در نوسان بود .تخممژر هژا هژر روز بژه هنگژام

بایتر از  ۱0میلیمتر ،فولیکولهای زرد بزرگ نامیده شژدند

غروب جمعآوری میشدند .صفات عملکردی شامل درصد

و وزن اولین فولیکول زرد بزرگ ،تعداد آنهژا ،وزن کژل و

تولید تخممر و میانگین وزن تخممر بهصورت روزانژه و

میانگین وزن آنها اندازهگیری شد .فولیکولهای دارای قطر

خوراک مصرفی و رردب تبددل خوراک بهصورت هفتگی

پژژنج تژژا  ۱0میلژژیمتژژر ،فولیکژژولهژژای زرد کوچژژک و

اندازهگیری شد .جهت بررسی خصوصیات کیفی تخممر ،

فولیکولهای با قطر کمتر از پنج میلژیمتژر ،فولیکژولهژای

پادان هر هفته در بعدازظهر نمونهگیری انجژام گرفژت و در

سفید نامیده شدند و تعژداد آنهژا محاسژبه شژد .درنهادژت

هر نمونهگیری تعداد دو عدد تخممر از هر تکرار انتخاب

تعداد فولیکولهای تخمکردزی شده بررسی شد ].[2۱

شد .پ

از شمارهگذاری ،تخمها به آزمادشگاه منتقل شژده
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جدول  . 1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره آزمایشی
مواد خوراکی ()%

†

جیره پاده

ذرت

57/77

کنجاله سودا ( ۴۳درصد پروتئین خام)

22/25

پیه ،روغن سودا دا روغن ماهی

۴

سبوس گندم

۴
۱/20

دیکلسیم فسفات

5

پودر صدا

0/۳۸

نمک
مکمل معدنی فاقد روی
مکمل ودتامینی

‡

0/25

‡

0/25
۴/۸

آهک
مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در کیلوگرم)

2۸6۴

پروتئین خام (درصد)

۱5/۳۱

چربی خام (درصد)

6/۴۹

متیونین (درصد)

0/۳5

لیزدن (درصد)

0/۸7

آرژنین (درصد)

۱/0۳

کلسیم (درصد)

۱/۴

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/۳۴

سددم (درصد)

0/۱۸

روی جیره پاده (میلیگرم در کیلوگرم)

22/۳0

 †مکمل روی  -متیونین به گونهای به جیره پاده افزوده شد که سطح روی حیره به ترتیب بژه  200 ،۱00 ،۴0و  ۳00میلژیگژرم در
کیلوگرم برسد .سطح متیونین جیره با استفاده از مکملهای روی  -متیونین و دی ال-متیونین تنظیم شد .مکمل روی متیونین دارای
 ۱2درصد روی و  ۸۸درصد متیونین بود.

‡ هر کیلوگرم از مکمل معدنی فاقد روی حاوی مقاددر خال

زدر بود :منگنز  ۱00میلیگرم ،آهن  25میلیگرم ،م

دد  0/5میلیگرم ،کبالت  0/۱میلیگرم ،سلنیم  0/2میلیگرم و هر کیلوگرم از مکمل ودتامینه حاوی مقاددر خال

 ۱0میلیگرم،
زدر بود :ودتژامین

 ۱5000 Aواحد بینالمللی ،ودتامین  ۴ B1میلی گرم ،ودتامین  ۱0 B2میلیگرم ،ودتامین  6 B6میلیگرم ،ودتژامین  25 B12میلژیگژرم،
اسید پانتوتنیک  ۱5میلیگرم ،اسید فولیک  2میلیگرم ،نیاسین  20میلیگرم ،بیژوتین  ۱0میلژیگژرم ،ودتژامین  ۳000 D3میلژیگژرم،
ودتامین  ۱5 Eمیلیگرم ،ودتامین  ۳5 Kمیلیگرم و کولین  ۴00میلیگرم
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خژژوراک در کژژل دوره آزمژژاد

جهت بررسی فعالیت باکتردادی تخممژر  ،تعژداد  ۹6عژدد

در جژژدول  2آورده شژژده

تخممر (از هر تکرار دو عدد تخممر ) انتخاب شد .سپ

است .در کل دوره آزماد

دو گرم از هر نمونژه تخژممژر مژادع (زرده و سژفیده) بژه

لیپیدی و سطوح متفاوت روی بر مصرا خوراک معنژیدار

صورت مصنوعی با سوسپانسیون سالمونال آلوده شد .میزان

بود ( ،)P<0/05بهطوریکه کمتردن میزان مصرا خژوراک

غلظت سالمونال در سوسپانسیون با مخلژوط کژردن میژزان

در سطوح  ۱00و  ۳00روغن سودا و همچنین سژطح ۳00

کافی از کلنىهای سالمونال بژا سژرم شسژتوشژو و طیژو

میلیگرم در کیلژوگرم روغژن مژاهی و پیژه مشژاهده شژد.

نورسنجی با دستگاه طیوسنج در طول مژوج  625نژانومتر

افزاد

سژطح روی در جیژره مژر هژای تخمگژذار باعژث

تعیین شد .میزان جذب  0/۱-0/0۸نشاندهنژده وجژود ۱0۸

کاه

معنیدار میزان خژوراک مصژرفی مژیشژود ] .[۱۸از

×  ۱/5عدد سژالمونال در محلژول اسژت .درنتیجژه در ادژن

طرا ددگر ،با افزاد

پاوه

میزان آلودگی تا غلظت  ۱0۸میلیلیتر لحاب شد تژا

بحرانیتردن حالت ادجاد شود .در ادامه رونژد آزمژاد

مر افزاد

بژا

سطح روی جیره رفتژار آرامشژی در

و تمادژل پرنژده بژه مصژرا خژوراک کژاه

میدابد ] ،[۸شادد بتوان اثرات آرامبخژ

تلقیح دک میلیلیتر سوسپانسژیون حژاوی سژالمونال بژا دو
میلیلیتر از تخممر مادع انجام شد .سپ

اثژرات متقابژل منژابع مختلژو

کاه

روی را از دیدژل

مصرا خوراک در جیره حاوی سژطح بژایی روی

نمونهها به مدت

بیان نمود .جیره حاوی روی ،ودتامین  Eو روغن مژاهی در

 2۴ساعت در دمای  5و  25درجژه سژانتیگژراد نگهژداری

مقادسه با جیره حاوی پیه و روی میژزان خژوراک مصژرفی

شدند .درنهادت ،دژک سژیسژی از هژر کژدام از  ۴۸نمونژه

جوجههای گوشتی را بهطور معنژیداری کژاه

مژیدهنژد

محلول آلوده شده روی محیط کشت پادژه نوتردنژت آگژار

] .[20همچنژژژین ،در بررسژژژی ددگژژژری بژژژا اسژژژتفاده از

کشت داده شد و با قرار دادن آنها در انکوبژاتور در دمژای

بلدرچینهای تخمگذار تغذده شده با سطوح مختلژو روی

 ۳7درجه سانتیگراد ،تعژداد کلنژىهژای زنژده هژر دو روز

و روغن ماهی تحت دمای بایی محیطی ،مصرا خژوراک

دژکبژژار شژمارش شژژدند .سژژپ  ،لگژاردتم بژژار باکتردژادی

بهطور معنیداری در مقادسه با تیمار شژاهد کژاه

دافژت

سالمونال در پاده  ۱0محاسبه شد ].[5

] .[22عنصر روی به واسطه شرکت در سیستمهای آنزدمی

با استفاده از نرمافزار آماری

درگیر در متابولیسم انژرژی ،پژروتئین و اسژید نوکلئیژک و

دادههای حاصل از آزماد

( SASنسخه  )۹/۱بژرای مژدل  ۱تجزدژه و میژانگینهژا بژا

همچنژین نقژ

آن در حفژژظ دکپژژارچگی بافژژت پوششژی،

استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در سطح خطژای پژنج

تقسیم سلولی ،جذب و استفاده از ودتامینهژا مژیتوانژد در

درصد مقادسه شدند ].[2۳

بهبود هضم و متابولیسم مواد مغژذی مژؤثر باشژد ] .[22در

مدل ()۱

YiJK = µ + αi +βj + (αβ)ij + εijk

مطالعه ددگری در جوجههای گوشتی بهبود معنژیداری در

در ادژژن رابطژژه YiJK ،مقژژدار هژژر مشژژاهده µ ،میژژانگین

راندمان خوراکی پرندگان تغذده شده با جیره حژاوی روی

جامعه αi ،اثر منبع لیپید βj ،اثر سطح روی (αβ)ij ،اثر متقابل

مشاهده شد ] .[6روی برای عملکرد مطلوب سیستم عصبی

لیپید × روی و  εijkخطای آزمادشی هستند.

مهم بوده و در ساختار پروتئینها ،فعالیت آنزدمها ،فعالیژت
انتقژژالدهنژژدههژژای عصژژبی ،عملکژژرد هیپوکامژژپ و تولی ژد

نتایج و بحث

پی ساز ناقلین عصبی نق

اثر منابع مختلو لیپیدی و سطوح متفاوت روی ،بر مصرا

از طردق انتقال دهنژدههژای عصژبی از فعژال شژدن محژور
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دارد .از آنجادیکه عنصر روی

داریان شفیعی پورفرد ،سمیه ساالری ،محسن ساری ،سامان آبدانان مهدیزاده ،مهدی زارعی

هیپوتژژایموس – هیپژژوفیز  -آدرن ژال جلژژوگیری م ژیکنژژد،
درنتیجه موجب کاه

فوق کلیوی میشود که ادن امر باعث آرام
تخمگذار و کاه

ترشح گلوکوکورتیکوییدها از غژده

در مژر هژای

مصرا خوراک میشود ].[۱۱

جدول  .۲اثرات منابع مختلف لیپیدی و سطوح روی بر عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار در كل دوره آزمایش
منبع چربی

روی

مصرا خوراک

وزن تخممر

توده تخممر

(میلیگرم در کیلوگرم)

(گرم)

(گرم)

(گرم)

۴0

۱۱2/۱0a

65/۴2

5۸/26

روغن سودا

۱00

e

پیه

۸۹/06

۱/۹2

۹۱/۳۹

6۳/۹۴

5۳/۴5

۸۳/6۱

۱/7۱

200

۹۹/۴6b

5۹/02

۴5/72

77/۴7

2/۱۹

۳00

e

57/۹۱

۴0
روغن ماهی

درصد تولید

رردب تبددل خوراک

a

۹۱/۴5

۱۱۱/5۴

6۴/۴۹

۱00

d

۴2/52
57/۱۹

7۳/۴۳
۸۸/6۹

2/۱5
۱/۹5

۹۴/۸5

62/۱0

5۴/66

۸۸/02

۱/7۳

200

۹7/25c

5۸/26

۴۳/۹5

75/۴۴

2/2۱

۳00

e

57/۳۳

۴0

a

۹0/ 5۹

۱۱2/۸۱

۱00

bc

62/۹۳

۴۱/67
5۸/۳۴

72/6۹
۹2/7۱

2/۱7
۱/۹۳

۹۸/56

62/6۳

56/2۴

۸۹/۸۱

۱/75

200

۹5/0۳d

5۸/۹5

۴۳/۱۱

7۳/۱۴

2/20

۳00

e

۹2/۱۸

57/7۱

۴6/۹7

۸۱/۳۹

۱/۹6

0/67

0/77

۱/۴6

2/۱۸

0/077

SEM

منبع چربی
روغن سودا

a

روغن ماهی
پیه

۹۹/6۴

6۱/57

۴۹/۸0

۸0/۸۹

2/00

۹۸/60b

60/5۴

۴۹/۱6

۸۱/2۱

2/02

b

SEM

۹۸/56

60/55

5۱/0۱

۸۴/26

۱/۹۳

0/۳۳

0/۳۸

0/7۳

۱/0۹

0/0۳۸

سطح روی (میلیگرم در کیلوگرم)
۱۱2/۱5

a

۱00

c

b

200

b

۴0

a

۹۴/۹۳
۹7/2۴

۳00

۹۱/۴0d

SEM

0/۳۹

c

6۴/2۸
62/۸۹

5۸/7۴

57/65c
0/۴۴

57/۹۴

b
c

5۴/۸0

۴۴/26

۴۳/72c
0/۸۴۸

۹0/۱5

a

۸7/۱۴

b

75/۳5

75/۸۴b
۱/26

۱/۹۳

c

۱/7۳

a

2/۱۹

2/0۹a
0/0۴۴

p-value

منابع تغییرات
منبع چربی

a

a

b

0/05

0/۱۱۴

0/22۸

0/06۹

0/66

روی

0/000۱

0/000۱

0/000۱

0/000۱

0/000۱

منبع چربی × روی

0/000۱

0/6۱7

0/27۳

0/0۸7

0/6۱۹

 :a-cتفاوت میانگینها در هر ستون با حروا متفاوت معنیدار است (.(P> 0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
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اثرات متقابل منابع مختلو لیپیژدی و سژطوح متفژاوت

تخمگذار ،سژطح  2۱0میلژیگژرم در کیلژوگرم اکسژید روی

روی ت ثیر معنیداری بر رردب تبددل خوراک نداشت ،امژا

درصد تولید شد ] [۹که مطابق با دافتههای ادن

موجب کاه

اسژت .در مطالعژهای افژزاد

اثر سطوح مختلو روی بر رردب تبددل خوراک معنژیدار

پاوه

بود (( )P>0/05جدول  .)2کمتردن میژزان رژردب تبژددل

تخممر در اثر اسژتفاده از مقژاددر مختلژو روی ( ۱۱0 ،۸0و

خوراک مربوط به مر هژای تغذدژه شژده بژا سژطح  ۱00و

 ۱۴0میلیگرم در کیلوگرم) در جیره مر هژای مژادر گوشژتی

بیشتردن میزان رردب تبددل خوراک مربژوط بژه پرنژدگان

گزارش شد ] .[۴تولید و کیفیت تخممر در مر هژای تغذدژه

تغذده شده با سژطوح  200و  ۳00میلژیگژرم در کیلژوگرم

شده با روی آلی در بررسی ددگری بهبود دافژت ] .[۱۳علژت

روی بود .از آنجادیکه رردب تبددل خژوراک متژ ثر از دو

کاه

درصد تولیژد بژا تغذدژه سژطوح بژایی روی در ادژن

فاکتور مصرا خژوراک و تژوده تخژممژر اسژت ،لژذا در

پاوه

را مژیتژوان بژه اثژر بژی

درصژد تولیژد و وزن

از حژد روی بژر سیسژتم

سطوح بایی روی به علت کاه

شددد تژوده تخژممژر ،

هورمژژونی  LHو اثژژر بژژر تخمژژکگژژذاری کژژه باعژژث قطژژع

رردب تبژددل خژوراک افژزاد

دافتژه اسژت .در مطالعژه

درصد تولید میشود ،نسبت داد ].[۱۸

تخمکگذاری و کاه

ددگری با استفاده از مر های مادر تخمگذار نشان داده شژد

اثرات متقابل منابع مختلژو لیپیژدی وسژطوح متفژاوت

که سطح  2۱0میلژیگژرم اکسژید روی در کیلژوگرم جیژره

روی بژژر وزن و تژژوده تخژژممژژر معنژژیدار نبژژود .نتژژادج

رژژردب تبژژددل خژژوراک شژژد ] [۹کژژه بژژا

پاوه های مختلو نشان میدهد کژه بژهجژز سژطح روی

دافتههای تحقیق حارر در ارتبژاط بژا سژطوح  200و ۳00

جیره ،عوامل ددگژری نیژز در تغییژرات وزن تخژممژر مژوثر

میلیگرم در کیلوگرم روی مطابقت دارد .استفاده از اکسژید

هستند که از آن جمله میتوان سطح انرژی جیره و منبع لیپیژد

باعژژث افژژزاد

در جیره را نام برد ] .[۱5افزاد

روی در سطح  55میلیگرم در کیلوگرم جیره باعث کاه

سژطح روی جیژره بژه طژور

وزن و توده تخممر شد (.)P>0/05

معنیدار رردب تبددل خژوراک گرددژد ] .[۸جیژره حژاوی

معنیداری باعث کاه

روغن ماهی و سولفات روی و سلنیوم باعث بهبود رردب

در دک بررسی اثر مقاددر مختلو مکمل روی در جیره غذادی

تبددل خوراک جوجژههژای گوشژتی شژد ] .[۱2همچنژین،

مر های مادر گوشتی باعث افزاد

وزن تخژممژر شژد ].[۴

بلدرچینهای تخمگژذار تغذدژه شژده بژا سژطوح  ۳0و 60

استفاده از سطوح مختلو سولفات روی در جیژره مژر هژای

میلیگرم در کیلوگرم روی و روغن ماهی تحت دمای بایی

وزن تخممر شد ] .[۱5شادد بتژوان

تخمگذار موجب افزاد

محیطی رردب تبددل خوراک بهتری نسبت به تیمار شاهد

دلیل کاه

داشتند ] [22که در مورد سطح  ۱00میلیگژرم در کیلژوگرم

بررسی را با سادر مطالعات به نوی و سطح مکمژل روی ربژط

روی در ادن پاوه

مطابقت دارد.

وزن و توده تخممر و تنژاقض دافتژههژای ادژن

داد .زدرا در سادر مطالعات معمویً روی معژدنی و در سژطوح

اثرات متقابل منابع چربژی وسژطوح مختلژو روی تژ ثیر

کمتر استفاده شده است ،اما در ادن پاوه  ،باتوجه به ادنکژه

معنیداری بژر درصژد تولیژد نداشژتند (جژدول  .)2مصژرا

روی آلی استفاده شده و روی آلی زدسژت فراهمژی بژایتری

سطوح  200و  ۳00میلیگرم در کیلوگرم روی باعث کژاه

داشته ،شادد بتوان ادن نتادج را توجیه نمود.

معنیدار درصژد تولیژد شژد ( .)P>0/05شژادد بتژوان دلیژل

اثر متقابل منابع مختلو لیپیدی و سطوح متفژاوت روی

مصرا خوراک در سژطوح

بهجز واحد هاو ،بر سادر خواص کیفی تخژممژر معنژیدار

کاه

درصد تولید را به کاه

نشد (جدول .)۳

بایی روی مرتبط دانست .در دک بررسی در مر هژای مژادر
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جدول  .3اثرات منابع مختلف لیپیدی و سطوح روی بر خواص كیفی تخممرغ در كل دوره آزمایش
روی
منبع چربی

(میلیگرم
در کیلوگرم)

روغن سودا

روغن ماهی

پیه
SEM

شاخ

واحد

رنگ

هاو

زرده

زرده

۴0

۸۹/۱۳

c

مقاومت پوسته

رخامت

(کیلوگرم در

پوسته

سانتیمترمربع)

(میلیمتر)

درصد
پوسته

۸2/۴7

۸/50

2/0۹

0/۳2۱

۱0/7۱

۱00

۹0/5۳

۸۹/2۴a

۸/75

2/66

0/۳۳6

۱0/۸0

200

۸۹/52

۸۳/۴۴bc

۸/75

2/۸5

0/۳۴۱

۱۱/2۴

۳00

۸۸/50

b

۸۴/۸7

۹/00

2/66

0/۳۳7

۱۱/۳۸

۴0

۹0/0۴

۸2/۳۹c

۹/00

۱/۹۴

0/۳۱6

۱0/۸۳

۱00

۸۸/۳7

a

۸7/۹۹

۸/75

2/۴۸

0/۳20

۱۱/۱2

200

۸7/65

۸5/20b

۹/00

2/7۹

0/۳۳6

۱۱/۳۳

۳00

۸۹/۹۱

۸۳/۸5bc

۹/00

2/6۹

0/۳۳6

۱۱/22

۴0

۸۸/۹7

bc

۸۳/52

۹/00

2/07

0/۳0۸

۱0/7۸

۱00

۸۹/۹7

۸۳/۸۳bc

۸/75

2/55

0/۳2۹

۱0/۸۸

200

۸۸/67

bc

۳00

۸۳/0۸

۹/00

2/6۱

0/۳۴0

۱۱/۱۳

۸7/۴۳

۸۴/۴۳bc

۹/00

2/5۹

0/۳۴۱

۱۱/۳۴

0/۹۱۱

0/70۳

0/۱5۳

0/07۳

0/00۳۹

0/۱۸۱

منبع چربی
روغن سودا

۸۹/۴2

۸5/00a

۸/75

2/56

0/۳۳۴

۱۱/0۳

روغن ماهی

۸۸/۹۹

۸۴/۸6a

۸/۹۳

2/۴7

0/۳27

۱۱/۱2

پیه

۸۸/76

b

SEM

0/۴55

۸۳/72

۸/۹۳

2/۴5

0/۳2۹

۱۱/0۳

0/۳5۱

0/076

0/0۳6

0/00۱۹

0/0۹0

c

c

b

0/۳2۸

b

۱0/۹۳

b

a

۱۱/2۳

a

a

۱۱/۳۱

0/0022

0/۱0۴

سطح روی (میلیگرم در کیلوگرم)
۴0

۸۹/۳۸

۸2/7۹

c

۸/۸۴

۱00

۸۹/62

۸7/02

a

۸/75

2/56

b

200

۸۸/6۱

۸۳/۹0

bc

۸/۹۱

2/75

a

0/۳۳۹

۳00

۸۸/6۱

۸۴/۳۹

b

۹/00

2/65

ab

0/۳۳۸

SEM

0/526

0/۴06

0/0۸۸

0/0۴2

منابع تغییرات

2/0۳

0/۳۱5

۱0/77

a

P-value

منبع چربی

0/5۸۹

0/027

0/۱7۸

0/0۹0

0/070

0/70۴

سطح روی

0/۴۱0

0/000۱

0/250

0/000۱

0/000۱

0/0025

منبع چربی × روی

0/2۳2

0/0006

0/6۳7

0/۳۱۸

0/220

0/۸۸0

 :a-cتفاوت میانگینها در هر ستون با حروف متفاوت معنیدار است (.(P > 0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
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سژژطح روی تژژا سژژطح  ۱00میلژیگژژرم در

بهجز در مورد تعداد فولیکولهای سفید بژزرگ ،اثژرات

بژژا افژژزاد

کیلوگرم در منابع غیراشژبای اسژیدهای چژرب ،واحژد هژاو

متقابل منابع مختلو لیپیدی و سطوح متفاوت روی بر سادر

نشژان داد ،امژا در مژورد منبژع

فراسنجههای ردختشناسی تخمدان معنیدار نبود (جژدول

لیپید اشبای ،افزودن روی ت ثیری بر واحد هژاو نداشژت .بژا

سژژطح روی تعژژداد

افزاد
افژژزاد

وپ

از آن کاه

 .)۴در جیژره حژژاوی پیژه ،بژژا افژژزاد
فولیکول سفید بزرگ به طور خطی افزاد

سژژطح روی در جیژره درصژژد پوسژژته و همچنژین

دافت که چنژین

دافژت ( .)P>0/05در

روندی در ارتباط با دو منبع ددگژر لیپیژدی مشژاهده نشژد.

دک بررسی ،افزودن مکمژل روی در جیژره حژاوی روغژن

وزن لوله رحمی در پرندگان تغذده شده با روغن سژودا بژه

داد

دافژژت

مقاومت و رخامت پوسژته افژزاد

سودا در تغذده مر های تخمگذار واحد هاو را افژزاد

طژژور معنژیداری نسژژبت بژژه روغژژن مژژاهی کژژاه

] .[۱6اثر روی بر واحد هاو بهدلیل خاصیت آنتیاکسژیدانی

( .)P>0/05سطح  ۴0میلیگرم در کیلوگرم روی نسبت بژه

آن و مراقبژژت از پژژروتئین و چربژژی تخژژممژژر در مقابژژل

سطوح ددگر بیشتردن تعداد فولیکول زرد بزرگ و نیز وزن

اکسیداس ژیون نسژژبت داده شژژده اسژژت .عنصژژر روی باعژژث

بزرگتردن فولیکول را موجب شد ( .)P>0/05در زمینه ت ثیر

فعالیت آنزدم گلوتاتیون پراکسیداز موجود در سژفیده

اسیدهای چرب غیراشبای بر فیزدولوژی تولیدمثل مر هژای

و زرده شژژده و درنتیجژژه میژژزان اکسیداسژژیون چربژژیهژژا و

تخمگذار اطالعات کمی در دسترس است .اسیدهای چرب

داده و موجژژب حفژژظ

غیراشبای بژه واسژطه اثژرات مثبتژی کژه بژر سژیالیت غشژا،

خصوصیات کیفی آن میشود ] .[۱6شادد بتوان دلیژل بهبژود

تحردژژک سژژیگنالهژژژای داخژژژل سژژژلولی و حساسژژیت

واحد هاو را در منابع لیپیژدی غیراشژبای بژا مکمژل روی در

بهالتهابهای اکسیداتیو دارند ،بر بافتهای تولیدمثلی تژ ثیر

مقادسه با لیپیدهای اشبای به اثر آنتیاکسژیدانی روی ربژط داد

میگذارند ] .[2۴با ادن وجود ،استفاده از جیره مکمل شژده

که منابع غیراشبای مستعد فسژاد بژوده و روی بهتژر توانسژته

با ش

درصد روغژن مژاهی بژه طژور معنژیداری غلظژت

فعالیت نمادد .استفاده از منابع آلژی و غیرآلژی روی و منگنژز

استروژن پالسما را در مر های تخمگذار کژاه

اثرات مثبتی بر درصژد پوسژته و رژخامت آن ادجژاد نمژوده

هورمونهای تخمدانی نظیر استروژن از طردق گیرنژدههژای

است ] .[۱۴همچنین کیفیت پوسژته تخژممژر در مژر هژای

موجود در بافت رحم بر ددواره رحم اثر مژیگذارنژد ].[25

تخمگژژذار تغذد ژه شژژده بژژا روی آل ژی در سژژطوح  66و ۸5

وزن لوله تخم ،تخمدان و تعژداد فولیکژول زرد بژزرگ در

میلژژیگژژرم در کیلژژوگرم جیژژره بهبژژود دافژژت ] .[۱۳بهبژژود

نیمچهها به طور منفی تحت ت ثیر نسبت پژادین امگژا 6-بژه

روی در

را به تغییرات هورمونی

افزاد

پژژروتئینهژژا را در تخژژممژژر کژژاه

فراسنجههای کیفی پوسته را شژادد بتژوان بژه نقژ

امگا ۳-قرار میگیرد که ادن کاه

داد ].[25

آنزدم کربونیک آنهیدراز در تشکیل کربناتکلسیم مژورد نیژاز

ناشی از منابع مختلو چربی نسبت دادهاند ] .[۱۹همچنژین

تولید تخممر در سطوح بژایی

در دک بررسی ،روغن ماهی سطوح استروژن پالسژمادی را

نسبت داد .عنصر روی در ناحیه مگنوم

داد و ارتباط مثبتی بین پروستاگالنددنهژا و غلظژت

پوسته تخممر و نیز کاه
روی در ادن پاوه

کاه

در روده رسوب آلبومین (در تولید پروتئین) دخالت داشژته و

استروژن رحم مر های تخمگذار گزارش شد ] .[25در ادن

همچنین در ادستموس به شژکلگیژری غشژای پادژه پوسژته

پاوه  ،اثر متقابل لیپید و روی بر تعژداد فولیکژول سژفید

تخممر کمک نموده و درنهادت در رحم بژه واسژطه آنژزدم

بزرگ معنیدار شده است که به دلیل رفتژار متفژاوت روی

کربونیک آنهیدراز در شکلگیری پوسته مؤثر میباشد ].[۱۸

در منابع مختلو چربی است.
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به عبارت ددگر ،افزودن روی به جیژره حژاوی روغژن

آنجادیکه باکتری ها بژه طژور طبیعژی از کربوهیژدراتهژا و

سودا و روغن ماهی تفاوت معنیداری بژین تیمارهژا ادجژاد

پروتئینها برای رشد و نمژو خودشژان اسژتفاده مژیکننژد.

نکرده است ،درحالیکه در جیژره حژاوی پیژه ،سژطح ۳00

بنابرادن چربی با ادجاد پوششی بژر روی بژاکتری و احاطژه

روی در مقادسه با سطح  ۴0و  ۱00میلیگژرم در کیلژوگرم

کردن آنها از تغذده باکتردها از کربوهیدراتها و پروتئینهژا

تعداد فولیکول سفید بزرگ را به طژور معنژیداری افژزاد

جلوگیری کرد ،درنتیجه مانع رشد و نمو آنها مژیشژود ].[۱۱

داده است .شادد بتوان ادنگونه بیژان نمژود کژه اسژتفاده از

مکملهای معدنی و آلی روی نق

مکمل روی در مر های تخمگذار تغذدژه شژده بژا روغژن

ردمیکروبی و آنتیاکسیدانی در کیفیت و ماندگاری تخم مر

سژژودا و روغژژن مژژاهی بژژه عنژژوان منژژابع اسژیدهای چژژرب

ادفا میکنند ] .[۱0عنصر روی با افزاد

کژارادی آنژزدمهژای

غیراشبای نتوانسته اثر منفی ناشی از ادن منابع روغنی را بژر

م ژؤثر در سیسژژتم آنت ژیاکس ژیدانی بژژدن هماننژژد گلوتژژاتیون

تعداد فولیکول سفید جبران نمادد ،درصورتیکژه در جیژره

پراکسیداز و سوپراکسید ددسموتاز و همچنژین بژا توجژه بژه

حاوی پیه ،بژه دلیژل نداشژتن اثژرات کاهشژی بژر غلظژت

قابلیتهای انتقال به تخممر میتواند در ماندگاری تخممر

استروژن ،مکمژل روی بهتژر توانسژته عمژل کنژد و سژبب

مؤثر باشد ] .[۱همچنژین عنصژر روی از اجژزای سژاختمانی

معنیدار تعداد فولیکول سژفید شژده اسژت .عنصژر

بسیاری از متژالوآنزدمهژا ،نظیژر کربوکسژی پپتیژداز ،یکتژات

روی برای تولید پروژسترون مورد نیاز اسژت و کمبژود آن

دهیدروژناز ،الکل دهیدروژناز ،آلکژالین فسژفاتاز ،گلوتامژات

از حد ترشح هورمون پژرویکتین

دهیدروژناز ،گلوتژاتیون پراکسژیداز و سوپراکسژید دسژموتاز

شود ] .[6پرویکتین نیز سبب کرچی و توقو تخمگژذاری

میباشد .بنژابرادن از آنجژادیکژه آنتژیاکسژیدانهژا از طردژق

میشود .اثر مفید عنصژر روی بژر عملکژرد تولیژدمثلی بژه

سیستم گردش خون به تخممر انتقال میدابنژد ،درنتیجژه بژا

صورت مستقیم به وسیله تجمع روی درگونادها و در غژده

خواص ردباکتردادی که علیه بژاکتریهژای بیمژاریزا دارنژد

پروسژژتات د ژا غیرمسژژتقیم ب ژه وس ژیله ت ژ ثیر بژژر هیپژژوفیز،

باعث افزاد

ماندگاری تخممر میشژوند ] .[7عنصژر روی

هورمونهای گونادوتروپیک و غدد جنسی میباشد ].[۱7

قادر است که غشژای خژارجی بژاکتری هژای گژرم منفژی را

افزاد

میتواند سبب تولید بی

مهمی را به عنوان عوامل

در اثر استفاده از منابع مختلو لیپید بژا افژزاد

سژطح

متالشی کژرده و سژبب خژارج شژدن لیپژوپلیسژاکارددها و

روی ،بار میکروبی زرده به طور معنژیداری کژاه

دافژت

نفوذپذدری غشای سیتوپالسمی شود .همچنین ،روی

افزاد

(( )P>0/05جدول  .)5بیشتردن بار میکروبی سفیده در اثژر

عالوه بر ممانعت از رشد باکتری ها ،قژادر بژه جلژوگیری از

تغذده پیه و کمتردن آن در اثر تغذده روغن سژودا مشژاهده

تولید سم توسط باکتری نیز میباشد ].[7

شد .با افزاد
کژاه
چرب نق

افزودن روی به جیره حاوی منابع مختلو لیپید بژهجژز

سطح روی در جیره ،بژار میکروبژی سژفیده

دافژت ( .)P>0/05ورژعیت سژاختمانی اسژیدهای

کاه

مهمی در فعالیت ردباکتردادی آنها ادفا میکند،

بار میکروبی زرده نتوانسته شاخ

ارزدابی را تحت ت ثیر قرار دهد .افزاد

های ددگر مژورد
سژطح روی جیژره

زدرا اسیدهای چرب غیراشبای بلند زنجیر باعث شژودندگی

بر فراسنجههای کمی تخممر اثر منفی داشژته ،امژا رژمن

ددواره سلولی باکتری ها میشژوند ،بژه همژین دلیژل ،منژابع

بهبود برخی فراسنجههژای کیفژی تخژممژر  ،توانسژته بژار

بیشژتری

دهد ،امژا بژرای

لیپیدی غیراشبای جیره نسبت به پیه باعث کژاه

میکروبی زرده و سفیده تخممر را کاه

در بار میکروبی سفیده تخممر شدند ] .[۱۱از طرا ددگر،

تعیین سطح مطلوب استفاده از آن در جیرههای حاوی لیپید

باکتریها محیط حاوی چربی را نمیتوانند تحمل نمادند ،از

نیاز به تحقیقات بیشتری است.
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جدول  .5اثرات منابع مختلف لیپیدی و سطوح روی بر بار میکروبی تخممرغ (لگاریتم واحد تشکیلدهنده پرگنه)
منبع چربی

سودا

ماهی

پی ه

سطح روی

بار میکروبی سفیده

بار میکروبی زرده

(میلیگرم در کیلوگرم)

))cfu/g

))cfu/g

۴0

2/5۱

2/۸0a
۱/6۸efd

۱00

۱/5۸

200

۱/۴5

f

۳00

۱/۴۸

۱/6۱ef

۴0

2/7۱

2/۸7a

۱00

۱/6۴

cd

200

۱/۴۸

۱/65efd

۳00

۱/56

۱/70ecd

۴0

2/62

2/۴2b

۱00

۱/7۱

c

200

۱/65

cd

۳00

۱/67

۱/76cd

0/0۴

0/0۳

SEM

۱/5۸

۱/7۳

۱/۸0
۱/76

منبع چربی
سودا

۱/76c

۱/۹2b

ماهی

b

a

۱/۸5

۱/۹۹

پی ه

۱/۹۱a

۱/۹۳b

SEM

0/02

/0۱7

سطح روی (میلیگرم در کیلوگرم)
۴0

2/6۱a

2/70a

۱00

۱/6۴b

۱/7۳b

200

c

c

۳00

۱/57c

۱/6۹cd

SEM

0/02۳

0/0۱۹

منابع تغییرات

P-value

منبع چربی

0/000۱

0/0۱۸0

روی

0/000۱

0/000۱

منبع چربی × روی

0/072

0/000۱

ها در هر ستون با حروا متفاوت معنیدار است (.(P > 0/05
 : a-cتفاوت میانگین
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
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۱/5۳

۱/66

 فعالیت باكتریایی تخممرغ و فراسنجههای تولیدمثلی مرغهای تخمگذار،اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد

7.

Burt S (2004) Essential oils: Their antibacterial
properties and potential applications in foods a
review. International Journal of Food
Microbialogy. 94: 223-253.

منابع
 شژژردعتمداری ا و کردمژژی ترشژژیزی م ا،بهرامژژی م
E ) اثر عصاره آودشن باغی و نعنای و ودتژامین۱۳۹۳(

Chu Y, Mouat MF, Harris HB, Coffeld JA and
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Behavior. 78: 567-578.
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9.

.۱
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در شرادط تژن

 تحقیقژات.تخم مر های تولیدی در طژی مانژدگاری
.۳26-۳۳7 :)2(27 .گیاهان دارودی ادران
.2

. ص6۸۸ . اصفهان. انتشارات ارکان. مر
) بررسژژژی اثراسژژژیدهای چژژژرب۱۳۹2( قایژژژدی س

.۳
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