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تاثیر رژیم های حاوی روی در تولک بری اجباری بر عملکرد، 
کیقیت تخم مرغ و اندام های داخلی مرغان تخم گذار

bb

چكيد ه 

این آزمایش با هدف بررسی تولک بری اجباری با رژیم های حاوی روی بعنوان روش جایگزین قطع خوراک بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ 
و وضعیت اندام های داخلی مرغان تخم گذار در سن ۸۰ هفتگی انجام شد. آزمایش به صورت طرح کامال تصادفی با پنج تیامر شامل جیره 
پایه به عالوه 1% اکسید روی، 1% استات روی، 1/5% اکسید روی و 1/5% استات روی و چهار تکرار و پنج مشاهده در هر تکرار اجرا گردید. 
 تیامرها به منظور القای تولک، به مدت 1۰ روز اعامل شدند. وزن مرغ ها پیش و پس از تولک بری، مرصف خوراک، تولید تخم مرغ، کیفیت 
تخم مرغ، وزن اندام های تولید مثلی و غیر تولید مثلی پرنده و میزان انباشت روی در کبد و کلیه اندازه گیری شد. داده ها تجزیه واریانس و 
ميانگني ها به روش دانکن مقايسه  شدند. کاهش وزن بدن و مرصف خوراک در همه تیامرها مشاهده شد. تولید تخم مرغ در هفته سوم 
به طور کامل در همه تیامرها قطع شد. پس از پایان تولک بری، در تیامر 1% اکسید روی  بازگشت به تولید زودتر از سایر تیامرها بود. 
بعد از تولک بری مقاومت پوسته با اعامل 1/5% استات روی افزایش یافت )P>۰/۰5(. وزن تخمدان در رژیم غذایی 1/5%  اکسید روی 
نسبت به سایر تیامرها کاهش یافت )P>۰/۰5(. تولک بری با مکمل روی،  سبب افزایش انباشت روی در کبد و کلیه شد. رژیم های غذایی 
حاوی روی سبب تولک بری کامل و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ شد.1% اکسید روی سبب بازگشت رسیع تر به تولید و انباشت کمرت روی 

در بدن گردید.

کلامت کلیدی: تولک بری ، مرصف خوراک، کیقیت تخم مرغ، وزن تخمدان، انباشت روی
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The objective of this experiment was to investigation the effects of zinc-containing molting diets as alternative to the 
conventional feed withdrawal method, on performance,egg quality and the status of the internal organs of laying hens 
at 80 weeks of age. Experiment was carried out as a complete randomized design with 5 treatments, four replication 
and five samples in each replication. Treatments were include: molting diet+ 1% zinc oxide, molting diet+ 1.5 % zinc, 
molting diet+ 1% zinc acetate, molting diet+ 1.5 % zinc acetate, molting diet.  Treatments were applied for 10 days 
to induce molting. Hens were weighted before and after molting, feed intake, egg production rate, egg production,egg 
quality, reproductive and non-eproductive organs weight and zinc accumulation in kidney and liver were measured. 
Data analyzed with ANOVA and the means were compared with Duncan multiple range test. Body weight loss and 
decline in feed intake were observed in all treatments. Egg production stopped after three weeks, in all treatments. 
After molting, egg production of birds on 1% ZnO egg production sooner than the other treatments. After molting, Egg 
shell breaking strength increased applying 1.5% zinc acetate. Ovary weight (as % of body weight) decreased using 1.5 
% zinc acetate. Zinc bioaccumulation increased in liver and kidney applying zinc treatments. Force Molting with a 
diet containing 1% zinc oxide is recommended. Zinc-containing diets resulted to complete egg molting and improved 
egg shell quality. 1% zinc oxide resulted to faster return to egg production and less zinc bioaccumulation in the body.

Key words: Force Molting, Feed intake, Egg quality, Ovary weight, Zinc Bioaccumulation

مقدمه
کردن  طوالنی  برای  که  است  مهمی  مدیریتی  ابزار  اجباری،  بری  تولک 
مزارع  در  تخم مرغ  تولید کنندگان  توسط  تخمگذار  مرغ  تولید  چرخه 
و  افزایش  موجب  و   )3( می گیرد  قرار  استفاده  مورد  تجاری  مرغداری 
تعداد  و  تخم مرغ  كيفيت  بهبود  گله،  در  تخم گذاری  فرآيند  هم زماين 
اقتصادي  راندمان  افزايش  سبب  نهايتاً  و  توليدي  تخم مر غ هاي  بيش تر 
خوراك  حذف  با  پرریزي  القاي   )6( می گردد  تجاري  تخم گذار  مرغ های 
انتقاد  ایمنی غذایی مورد  پرنده، در راستاي احرتام به آسایش حيوان و 
شدید قرار گرفته است.محروميت درازمدت از غذا عمل بسيار ظاملانه اي 
ایمنی  به عملكرد سامانه  به شامر آمده و سبب وارد شدن تنش شدید 
پرندگان  در   Salmonella enteritidis عفونت هاي  گسرتش  و  پرنده 
عامل  یك  عنوان  به   Salmonella enteritidis عفونت  می شود.  تخم گذار 
لحاظ  به  و  است  شده  داده  تشخيص  تخم مرغ  پوسته  در  آلودگی  مهم 
در   .)20( است  ارتباط  در  اجباري  بري  تولك  با  مستقيم  به طور  علمی 
طی سال های اخیر، روش های مختلف تولک بری جهت تأثیر مطلوب بر 
عملکرد در خالل و پس از تولک و در راستای احرتام به آسایش و حقوق 
جایگزین،  روش های  این  )19،18،17و20(.  است  شده  پیشنهاد  حیوانات 
با استفاده از رژیم فیربی )19و 20( و دستکاری رژیم غذایی برای ایجاد 

عدم تعادل مواد معدنی خاص اتفاق می افتد )12 و22(. گزارش شده که 
بری و حفظ  تولک  القاء  باعث  )1%(، می تواند  از  مکمل روی  استفاده 
تولید و کیفیت تخم مرغ پس از تولک بری شود )23(. گزارش ها نشان 
می دهد که کاربرد روی، بسیار رسیع تر از روش حذف غذا موجب تولک 
در  فولیکول  دوره ای  فعالیت  روی، طی  عنرص   .)22( مرغ می شود  بری 
را  بری  تولک  طریق  این  از  و  می شود  تخمک گذاری  از  مانع  تخم دان، 
بری  تولک  معدنی  کمک منک های  به  که  مرغ هایی   .)12( می کند  القاء 
می  شوند، وزن کمرتی از دست می دهند،  بنابراین پس از پایان دوره تولک 
روی،  )13(. همچنین مرصف  دارند  قبولی  قابل  تخم مرغ  عملکرد  بری، 
غیر هوازی می شود  و  در محیط های هوازی  کاهش رشد ساملونال  باعث 
)21(. نشان داده شده وجود روی در رژیم غذایی، بر خالف تولک بری 
به روش حذف غذا، آلودگی مرغ ها به ساملونال را کاهش می دهد )15(. 
در آزمایشی که با 296 قطعه مرغ 375 روزه انجام شد، مرصف 25000 
ppm اکسید روی به همراه ویتامین C، طی مدت نه روز، بیشرتین کاهش 
مرصف خوراک و به دنبال آن بیشرتین کاهش وزن را به دنبال داشت )1(. 
در مرغ هایی که با اکسید روی تیامر شده اند، کاهش وزن تخمدان )22(  و 
افزایش ضخامت پوسته تخم مرغ )5(، گزارش شده است. در مرغ هایی که 
روی دریافت کرده اند، افزایش ضخامت پوسته تخم مرغ با طول دوره ای 
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با  که  آزمایشی  در   .)10( دارد  همبستگی  شده  متوقف  تخم گذاری  که 
پروپیونات   %1 کاربرد  شد،  انجام  هفته ای   66 لگهورن  مرغ  قطعه   142
و  حیوان  وزنی  توده  کاهش  و  غذا  دریافت  میزان  کاهش  سبب  روی ، 
افزایش وزن تخم مرغ پس از پایان دوره تولک گردید )22(. استفاده از 
1% پروپیونات روی به منظور تولک بری مرغ نشان داد که میزان روی 
ابعاد  اما  یافت،  افزایش  امتام دوره  از  کبد پس  و  کلیه  در  انباشت شده 
تخم مرغ تحت تاثیر رژیم روی قرار نگرفت. به عالوه در مرغ هایی که به 
وسیله روی، تولک بری شدند، کیفیت و کمیت تولید تخم مرغ پس از امتام 
دوره تولک کاهش نیافت )7(. علیرغم بررسی روش های محتلف تولک 
بری ، اثر منابع مختلف روی بر صفات تولیدی ، اندام های داخلی و انباشت 
فلز روی در بدن پرنده ، مورد بررسی قرار نگرفته است. این آزمایش به 
منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اکسید روی و استات روی بر میزان 
مرصف خوراک، تولید و کیفیت تخم مرغ در خالل و بعد از تولک بری 
انجام شد. همچنین اثر مکمل روی بر وزن اندام های داخلی بدن مرغ های 

تخم گذار مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها
در این تحقیق 200 قطعه از مرغان تخم گذار نژاد لگهورن سفید در سن 80 
هفتگی تخم گذاری استفاده شد )طول عمر مرغ تخم گذار تجاری معموالً 
از 75 تا 110 هفتگی با یا بدون تولک بری ناشی از رشایط اقتصادی متغیر 
چهار  با  آزمایشی  تیامر  پنج  بین  تصادفی  طور  به  مرغ ها   .))11( است 
تکرار و 10 مشاهده در هر تکرار تقسیم شدند. قبل از رشوع آزمایش یک 
دوره پنج روزه جهت انطباق مرغان تخم گذار با رژیم های مرصفی اعامل 
گردید. در طی این دوره، هدف عادت پذیری مرغ ها بود و هیچ پارامرتی 
مورد مطالعه قرار نگرفت. آزمایش با پنج تيامر شامل 1- گروه پایه به 
عالوه 1% اکسید روی  2- گروه جیره پایه به عالوه 1% استات روی  3- 
گروه جیره پایه به عالوه 1/5% اکسید روی 4- گروه جیره پایه به عالوه 
1/5% استات روی و 5- تیامر شاهد، شامل جیره پایه بود. ترکیب مواد 

غذایی جیره پایه در جدول 1 آمده است.
مدت آزمایش 51  روز بود )از 19 مهرماه تا 10 آذر ماه( به طول انجامید. 
از 16  این مدت طول دوره روشنایی  دوره تولک بری 10 روز بود. در 

جدول 1- ترکیب مواد خوراکی و میزان مواد مغذی جیره پایه. 

مقدار تامین شدهماده مغذیمقدار برحسب %مواد خوراکی

2300انرژی12ذرت

14.6 (Kcal/kg)14سویا

1.9پروتئین )%(2کتان

4.5چربی )%(5سبوس گندم

0.6کلسیم )%(50گندم

0.65فسفر کل )%(1/7اسید چرب

0.55لیزین )%(0/15دی ال متیونین

0.3متیونین +سیستئین )%(0/25لیزین

متیونین )%(3/25فسفات

10کربنات

1/2بنتونیت

0/05اندوفید

0/4مکمل ویتامینی-معدنی

1- در 2kg/5  مکمل معدنی به میزان: mg 33۰۰۰ آهن ، mg 66۰۰۰ روی ، mg ۸۸۰۰ مس ، mg 66۰۰۰ منگنز ، mg 9۰۰ ید ، mg   3۰۰سلنیوم موجود بود. 

 mg 22۰۰ ، K3 ویتامین mg 55۰ ، E ویتامین  mg 66۰۰ ، D3 ویتامین )IU(  33۰۰۰۰۰، A ویتامین  )IU( 77۰۰۰۰۰:2  مکمل ویتامینه به میزانkg/5 2- در

ویتامین mg 44۰۰ ، B1 ویتامین mg 44۰۰ ، B2 ویتامین mg 22۰۰ ، B6 نیاسین ، 11۰ میلی گرم اسید فولیک ، mg 275۰۰۰ کولین کلراید ، mg 125 آنتی 

اکسیدان ، ug 55۰۰۰ بیوتین و ug B12 ۸۸۰۰ موجود بود.



88

جدول2- میانگین مرصف خوراک، کاهش وزن بدن و درصد وزنی تخمدان تيامرهاي آزمایشی طی دورة تولك.

جدول 3- رصد تولید تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایش.

متغیر
پنجمچهارم              سوم            دوم                تیامر اول

P-ValueSEM
شاهداستات روی 1.5 %اکسید روی 1.5 %استات روی 1%اکسید روی %1

ab50.893 c58.065 b48.248 c68.435 a0.00031.175 63.750مرصف خوراک )گرم/روزمرغ(

ab23.46 a23.09 a25.62 a14.77 b0.0851.244 22.31کاهش وزن )درصد(

b0.36 b0.27 c 0.38 bc1.42 a0/00280.02125 0.39تخمدان )درصد(

متغیر
پنجمچهارم              سوم            دوم                تیامر اول

P-ValueSEM
شاهداستات روی 1.5 %اکسید روی 1.5 %استات روی 1%اکسید روی %1

a50.00 ab21.25 c28.75 bc50.00 bc0.04023.862 55.00هفته اول

a9.163 ab0.000 b0.000 b11.660 ab0.03322.195 21.415هفته دوم

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000هفته سوم

0.0002.1400.0001.4281.4250.44060.477هفته چهارم

a10.710 ab4.283 b4.285 b7.135 ab0.10992.023 19.990هفته پنجم

a20.600 ab14.995 b12.848 b17.135 ab0.11352.546 32.845هفته ششم

a32.268 abc27.125 bc22.030 c35.980 ab0.01771.893 44.283ده روزآخر

.)p<۰/۰5(میانگین های دارای حداقل یک حرف مشرتک، تفاوت معنی داری از نظر آماری ندارند

.)p<۰/۰5(میانگین های دارای حداقل یک حرف مشرتک، تفاوت معنی داری از نظر آماری ندارند

ساعت به 8 ساعت کاهش یافت. مقدار خوراك مرصيف روزانه طي دوره 
از  پرندگان  براي كليه  اندازه گريي شد. ميزان کاهش وزن بدن ،  آزمایش 
انتهاي دوره آزمایش محاسبه گردید. درصد  ابتدا و  طريق وزن كيش در 
تخم گذاری از طریق جمع آوری، شامرش و ثبت تعداد تخم مرغ های هر 
تیامر به صورت جداگانه محاسبه شد. جمع آوری تخم مرغ ها روزانه در 
ساعت 2 بعدازظهر انجام شد. میانگین وزن تخم مرغ و میانگین خوراک 
مرصفی، طی 51 روز طرح آزمایشی اندازه گیری شد. برای تعیین میانگین 
از  مرغ های هر گروه پس  آزمایشی، تخم   تخم  مرغ های هر گروه  وزن 
جمع آوری با ترازویی با دقت یک گرم توزین شد. طول و عرض تخم مرغ 
ارتفاع سنج( ،  )به کمک  و سفیده  زرده  ارتفاع  کولیس(،  از  استفاده  )با 
وزن زرده و کیفیت پوسته )وزن پوسته، ضخامت پوسته( در خالل تولک 
به  رسیدن  با  گردید.  اندازه گیری  بری  تولک  دوره  پایان  از  بعد  و  بری 
یک کاهش 20 % وزن و توقف تولید، از هر تکرار یک مرغ به صورت 

تصادفی جدا و بصورت دستی کشتار گردید. وزن نسبی اندام های داخلی 
شامل قلب، کبد، روده، تخمدان و رحم، سنگدان و پانکراس با دقت 0/01 
از  بعد  شد.  محاسبه  بدن  وزن  از  درصدی  بصورت  و  اندازه گیری  گرم 
کشتار منونه های کبد و کلیه در ظرف یخ، به آزمایشگاه منتقل و میزان 
 Varian( روی به روش  امتیک بوسيله دستگاه اسپكرتوفتومرت جذب امتي
 50B Atomic Absorption Spectrometer: Varian Ltd,  SpectrAA
USA) مطابق با روش ای توصیه شده AOAC )روش 927/02( اندازه گیری 
تجزیه  روش  با  تصادفی  كاماًل  قالب طرح  در  داده هاي حاصله   .)2( شد 
واریانس با  استفاده از رويه GLM  نرم افزار SAS 9.1 تجزيه و تحليل 
شدند و ميانگني ها به روش دانکن در سطح اطمینان 95% مورد مقايسه 

قرار گرفتند.
نتایج 

خوراک مرصفی، کاهش وزن بدن و تحلیل تخمدان در خالل دوره 
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تولک
بین  معنی داری  تفاوت  که  داد  نشان  داده  ها  تحلیل  و  تجزیه  نتایج 
وجود  مرغ ها  توسط  خوراک  مرصف  میزان  نظر  از  مختلف  تیامرهای 
داشت )P>0/05( )جدول 2(. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که در 
تیامرهای 1/5 % اکسید روی و 1/5% استات روی، میزان مرصف خوراک 
به کمرتین مقدار رسید. بیشرتین میزان مرصف خوراک مربوط به تیامر 
شاهد بود که تفاوت معنی داری با تیامر 1% اکسید روی نداشت )جدول 

.)2
وزن پرندگان در همه تیامرها کاهش یافت اما میزان کاهش وزن طیور 
کمرتین   .)P>0/05( داد  نشان  معنی داری  تفاوت  مختلف  تیامرهای  در 
بین  معنی داری  تفاوت  بود.  شاهد  تیامر  به  مربوط  وزن،  کاهش  میزان 
 .)2 )جدول  نشد  تیامرها مشاهده  سایر  در  پرندگان  وزن  کاهش  میزان 
مرصف روی سبب کاهش معنی داری وزن تخمدان گردید، به طوری که 
کمرتین وزن تخمدان مربوط به تیامرهای کاربرد 1.5 % اکسید روی و 1.5 

% استات روی بود )جدول 2(.

تولید در خالل و پس از تولک
اثر تیامرهای مورد مطالعه بر درصد تولید تخم مرغ در طی دوره آزمایش 
معنی دار بود )P>0/05( )جدول 3(. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که 
در هفته اول آزمایش، بیشرتین و کمرتین میزان تولید تخم مرغ، به ترتیب 
مربوط به تیامرهای 1 و 3 بود. در هفته دوم آزمایش، تولید تخم مرغ 
در تیامرهای 3 و 4 به صفر رسد. میزان تولید در سایر تیامرها، کاهش 
یافت، اما به صفر نرسید )جدول 3(. در هفته سوم، پس از رشوع آزمایش 

میزان تولید در همه تیامرها به صفر رسید. در هفته چهارم نیز تفاوت 
معنی داری بین تیامرها از نظر میزان تولید تخم نبود و درصد تولید تقریبا 
از رس گرفتند. در هفته  را  تولید تخم  پنجم، مرغ ها  از هفته  بود.  صفر 
پنجم، بیشرتین میزان تولید مربوط به تیامر 1 بود که از نظر آماری تفاوت 
معنی داری با تیامرهای 2 و 5 نداشت. این روند در هفته ششم و ده روز 

آخر آزمایش نیز، ادامه داشت.
تیامرها  همه  در  مجددا  تخم مرغ  تولید  بری،  تولک  دوره  پایان  از  پس 
افزایش یافت )جدول 3(. در هفته پنجم، بیشرتین و کمرتین تعداد تخم 
مرغ ، به ترتیب مربوط به تیامرهای 1 و 1.5% اکسیدروی بود. این روند 
در هفته های بعد نیز ادامه یافت. در ده روز آخر آزمایش، بیشرتین تولید 
تخم مرغ مربوط به تیامر کاربرد اکسید روی 1 % و کمرتین آن مربوط به 
تیامر استات روی 1/5 % بود که تفاوت معنی داری با تیامرهای دوم و سوم 

نداشت )جدول 3(.

فراسنجه های کیفی تخم مرغ
اثر تیامرهای مختلف بر کیفیت تخم مرغ در خالل دوره تولک  مطالعه 
اثر کاربرد اکسید روی و استات روی بر صفات وزن  بری، نشان داد که 
)جدول  نبود  معنی دار  پوسته،   ضخامت  و  زرده  وزن  تخم مرغ،  طول  و 
پوسته  مقاومت  و   )P>0/05( تخم مرغ  عرض  بر  تیامرها  اثر  البته   .)4
)P>0/05(، و وزن پوسته تخم مرغ )P>0/05( معنی دار بود. به طوری که 
کمرتین عرض تخم مرغ مربوط به تیامر شاهد بود و اکسید روی و استات 
روی،  سبب افزایش عرض تخم مرغ شد. همچنین  تولک بری با روی سبب

بهبود مقاومت پوسته شد )جدول 4(. بیشرتین ارتفاع زرده و وزن پوسته، 

جدول4- تاثیر تولک بری با رژیم های حاوی مکمل های روی بر کیفیت تخم مرغ خالل تولک بری.

متغیر
پنجمچهارم              سوم            دوم                تیامر اول

P-ValueSEM
شاهداستات روی 1.5 %اکسید روی 1.5 %استات روی 1%اکسید روی %1

)gr( 64.7865.6168.1065.4463.880.48050.81وزن تخم مرغ

)cm( 59.0659.4159.5457.8858.420.59190.412125طول تخم مرغ

)cm( 44.81عرض تخم مرغ ab44.65 ab46.10 a44.59 ab44.25 b0.13220.25475

)kg/cm2( 2.36مقاومت پوسته ab2.34 ab2.71 b2.48 b2.26 ab0.50690.11175

)cm( 5.94ارتفاع زرده a5.84 ab5.51 ab5.22 b5.80 ab0.15100.10025

)cm( 18.3618.5919.1318.9518.270.49860.32275ارتفاع سفیده

)gr( 2.5572.5962.5623.0422.6470.67731.177875وزن زرده

)gr( 8.58وزن پوسته a7.72 b8.41 a8.42 a7.55 b0.00120.081625

)mm( 0.380.370.380.380.370.34070.30325ضخامت پوسته

.)p<۰/۰5(میانگین های دارای حداقل یک حرف مشرتک، تفاوت معنی داری از نظر آماری ندارند



90

مربوط به تیامر اکسید روی 1% بود. )جدول 4(. مطالعه صفات کمی و 
کیفی تخم مرغ پس از پایان دوره تولک بری، نشان داد که به جز عرض 
تحت  صفات  سایر   ،)P>0/05( پوسته  مقاومت  و   )P>0/05( تخم مرغ 
مربوط  تخم مرغ  عرض  بیشرتین   .)5 )جدول  نگرفت  قرار  تیامرها  تاثیر 
به تیامر 1% استات روی، بود. حداکرث مقاومت پوسته نیز در تیامر 1.5 % 
استات روی مشاهده شد.  مقایسه جداول 4 و 5، نشان می دهد که افزایش 
به  تیامرها  سایر  از  دیرتر  که  است   4 تیامر  به  مربوط  پوسته،  مقاومت 

سطح تولید اولیه بازگشته است.

وزن نسبی اندام های داخلی بدن و میزان انباشت روی در کبد و کلیه
کلی  سالمت  بر  روی،  مکمل  مرصف  احتاملی  اثر  بررسی  منظور  به 
اندام های داخلی مرغ، وزن اندام های داخلی مرغ اندازه گیری شد. نتایج 
قرار  روی  کاربرد  تاثیر  تحت  کلیه  و  سنگدان  قلب،  وزن  که  داد  نشان 

نگرفت )جدول 6(. 
نتایج نشان داد که کمرتین وزن کبد مربوط به تیامر 1 % اکسید روی بود. 
بین بقیه تیامرها از نظر وزن کبد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. وزن 
کاهش  تیامر شاهد،  به  نسبت  روی  کاربرد  تیامرهای  در همه  پانکراس 
داده ها  واریانس  تجزیه   .)6 )جدول   )P>0/05( داد  نشان  داری  معنی 
انباشت شده در کبد  اثر تیامرهای مختلف بر میزان روی  نشان داد که 
)P>0/05( و کلیه )P>0/01( معنی دار بود )جدول 7( و کمرتین میزان 
روی  اکسید   %  1 سطح  با  که  بود  شاهد  تیامر  به  مربوط  روی  انباشت 

تفاوت معنی داری نداشت.

بحث
خوراک مرصفی، کاهش وزن بدن و تحلیل تخمدان در خالل دوره 

تولک
میانگین داده های مرصف خوراک نشان داد که در تیامرهای 1/5 % اکسید 
روی و 1/5% استات روی، میزان مرصف خوراک به کمرتین مقدار رسید. 
اثر  علت  به  است  ممکن  خوراک  کاهش مرصف  علت  که  شده  گزارش 
منفی عنرص روی بر اشتهای طیور )2(، یا کاهش خوش خوراکی )-( باشد. 
بری  تولک  بر  خوراک  قطع  جایگزین  روش های  انواع  اثر  آزمایشی  در 
برای  تیامر  موثرترین  که  داد  نشان  نتایج  و  گرفت  قرار  مطالعه  مورد 
وزن  بود.  روی  اکسید   ppm  3000 حاوی  تیامر  خوراک،  کاهش مرصف 
در  کاهش وزن طیور  میزان  اما  یافت  کاهش  تیامرها  در همه  پرندگان 
تیامرهای مختلف تفاوت معنی داری نشان داد. گزارش شده که مقادیر 
مختلف منک روی در جیره غذایی، سبب کاهش 25 تا 30 % وزن پرنده ها 
می شود )12(. کاهش وزن پرندگان در تیامرهای دریافت روی، به دلیل 
کاهش اشتها و در نتیجه کاهش میزان خوراک دریافتی است )8 و16(. 
کاهش وزن در تیامر شاهد، احتامال مربوط به کاهش دوره نوری است، 
بر محور  غذا،  از  اثر محرومیت  با  اثری مشابه  نوری  دوره  کاهش  زیرا 

هیپوتاالموس- هیپوفیز دارد )6(.
نتایج مطالعه حارض نشان داد که مرصف روی سبب کاهش معنی داری 
وزن تخمدان گردید. تحليل تخمدان در خالل دورة تولك در نتيجه كاهش 
هورمون هاي جنسی به ویژه اسرتوژن رخ می دهد )6 (. نتایج این آزمایش 
نشان دادند، ميزان تحليل تخمدان در خالل دوره تولك در بني گروه هاي 
تولك برده شده، ضمن داشنت اختالف معنی دار با گروه شاهد )مرغ هاي 

جدول5- تاثیر تولک بری با رژیم های حاوی مکمل های روی بر کیفیت تخم مرغ بعد از تولک بری.

متغیر
پنجمچهارم              سوم            دوم                تیامر اول

P-ValueSEM
شاهداستات روی 1.5 %اکسید روی 1.5 %استات روی 1%اکسید روی %1

)gr( 66.3569.0869.9170.0667.640.60850.8545وزن تخم مرغ

)cm( 59.9861.1559.6561.6860.620.25450.3155طول تخم مرغ

)cm( 45.13عرض تخم مرغ ab44.81 b46.09 a45.48 ab44.54 b0.08260.17175

)kg/cm2( 2.82مقاومت پوسته ab3.02 ab2.72 ab3.14 a2.68 b0.19000.575625

)cm( 16.9216.4917.261716.660.82910.205ارتفاع زرده

)cm( 5.134.885.075.595.190.83820.185ارتفاع سفیده

)gr( 20.2820.6320.9020.6819.280.29220.2775وزن زرده

)gr( 8.769.218.819.368.760.59940.162وزن پوسته

)mm( 0.410.410.410.420.410.41680.002625ضخامت پوسته

.)p<۰/۰5(میانگین های دارای حداقل یک حرف مشرتک، تفاوت معنی داری از نظر آماری ندارند

تاثیر رژیم های حاوی روی در تولک بری اجباری بر ...
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از  یكی  كه  آنجایی  از  داشتند.  یكدیگر  با  معنی داري  تفاوت  غريتولك( 
فراسنجه هاي اصلی در تعيني موفقيت در تولك روي كامل پرندگان، تحليل 
تولك  گروه هاي  در  تخمدان  تحليل  ميزان  مقایسة  با  لذا  است.  تخمدان 
برده شده به این نتيجه می رسيم كه تولك بري با مکمل های روی مورد 
استفاده در این آزمایش توانستند سبب تحليل تخمدان شوند. گزارش های 
مختلف نشان می دهد که طیور در زمان تولک حدود 20 تا 25 % وزن بدن 
خود را از دست می دهند. این کاهش وزن بدن، نتیجه تحلیل تخمدان و 
اویداکت، تهي شدن بدن از ذخاير چريب و پروتئني و كاهش حجم دستگاه 
گوارش است )6(. کاهش وزن تخمدان در تولک بری به وسیله روی توسط 
سایر محققین نیز گزارش شده است )8 و16(. رگرسیون قابل توجهی بین 
وزن تخمدان و اویداکت در مرغ های تولک بری شده مشاهده و هرگونه 
تغییر در پیرشفت و عملکرد تخمدان های مرغ تخم گذار، به طور مستقیم 
بر تولید تخم مرغ و کیفیت تخم مرغ تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، برای 
اطمینان از تولید زیاد تخم مرغ و عملکرد با کیفیت تخم مرغ ، مهم است 
که از تخمدان و اویداکت مرغ ها در برابر آسیب دیدگی محافظت شود 

و تکامل تخمدان آتروفی شده را بویژه پس از تولک بری اجباری بهبود 
بخشید )24(.

تولید در خالل و پس از تولک
 اثر تیامرهای مورد مطالعه بر درصد تولید تخم معنی دار بود. تولید تخم 
بود  قبلی  نتایج  با  که مشابه  به صفررسید ،  تا سوم  از هفته دوم  تقریبا 
)16(. کاهش و توقف تولید تخم مرغ در آزمایش حارض می تواند به دلیل 
اثر بازدارنده روی بر رشد و فعالیت اندام های تولید مثلی مرغ  باشد )8(. 
تفاوت در طول دوره توقف تخم گذاری ممکن است مرتبط با سایر رشایط 
محیطی، مثل نور و دما باشد. کاهش تولید تخم در تیامرهای کاربرد روی، 
باشد  پرندگان  مثلی  تولید  اندام های  فعالیت  دلیل رسکوب  به  می تواند 
)22(.  اثر بازدارنده اکسید روی بر رشد تخمدان توسط سایر محققین نیز 
گزارش شده است )8 و16(. گزارش شده که در مرغ،  پس از کاهش 25 
% وزن، تخمدان ها کامال وارد دوره خاموشی می شوند و تولید تخم مرغ 

جدول6- اثر  تولک بری اجباری با مکمل های اکسید و استات روی بر وزن نسبی اندام های داخلی)درصد از وزن بدن(.

.)mg/kg(جدول7- اثر  تولک بری اجباری با مکمل های اکسید و استات روی بر انباشت روی در کبد و کلیه 

متغیر
پنجمچهارم              سوم            دوم                تیامر اول

P-ValueSEM
شاهداستات روی 1.5 %اکسید روی 1.5 %استات روی 1%اکسید روی %1

0.44490.4570.4430.4060.40610/00010.08825قلب

b2.101 a2.290 a2.106 a2.309 a0/87800.09275 2.066کبد

a3.79 b5.53 a5.03 a5.16 a0/01300.14125 4.98روده

1.141.131.291.551.320/33860.068875سنگدان

b0.085 b0.103 ab0.117 ab0.140 a0/14050.006875 0.093پانکراس

0.6440.6560.6060.5930.7180/77420.033375کلیه

b1.61 b0.74 a0.93 a1.30 b0/02960.165875 1.26اویداکت

متغیر
پنجمچهارم              سوم            دوم                تیامر اول

P-ValueSEM
شاهداستات روی 1.5 %اکسید روی 1.5 %استات روی 1%اکسید روی %1

bc50.12 b74.02 a54.03 b27.96 c0.00453.116375 44.81کبد

c55.25 b38.23 c92.95 a37.71 c0/00012.489875 38.96کلیه

.)p<۰/۰5(میانگین های دارای حداقل یک حرف مشرتک، تفاوت معنی داری از نظر آماری ندارند

.)p<۰/۰5(میانگین های دارای حداقل یک حرف مشرتک، تفاوت معنی داری از نظر آماری ندارند
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متوقف می شود )4(. پس از پایان دوره تولک بری ، تولید تخم مرغ مجددا 
افزایش یافت. کاهش تولید تخم مرغ منجر به آتروفی  در همه تیامرها 
تولید مثل و فولیکول ها می شود )24(. مشخص شده  اندام های دستگاه 
است كه اسرتس محيطی مي تواند تولید پروتئني هاي سفيد تخم مرغ را در 

مرغ هاي تخم گذار تغییر دهد )24(.

فراسنجه های کیفی تخم مرغ
مطالعه اثر تیامرهای مختلف بر کیفیت تخم مرغ در خالل و بعد دوره 
تولک بری، نشان داد که اثر تیامرها بر عرض تخم مرغ، مقاومت پوسته 
و وزن پوسته تخم مرغ معنی دار بود. این نتایج گویا این مطلب است که 
تولك بري با روی سبب بهبود کیقیت خارجی تخم مرغ شد. صفات خارجی 
تخم مرغ در طی دوره ي پس از پرریزي نسبت به پیش از پرریزي بهبود 
می یابد )4(. نتایج همسانی در زمينة بهبود مقاومت پوسته تخم مرغ در 
مرغان تولك برده شده با روی گزارش شده است ) 5و20(. باالترین افزایش 
مقاومت پوسته، مربوط به تیامر 4 بود که دیرتر از سایر تیامرها به سطح 
تولید اولیه بازگشته است )جدول 5(. پرندگان تغذيه شده با جريه حاوي 
روي به طور معني داري درصد پوسته تخم مرغ باالتري درمقايسه با شاهد 
در خالل تولک بری داشتند )جدول 4(. روي عنرص معدين كم نيازيست 
كه به عنوان كوفاكتور آنزيم كربونيك آنهيدراز عمل مي كند. اين آنزيم 
براي فراهم كردن يون يب كربنات در زمان تشكيل پوسته رضوري است. 
فقدان اين آنزيم سبب كاهش ترشح يون يب كربنات و در نتيجه به مقدار 
زيادي كاهش در وزن پوسته مي شود. از طرف ديگر، روي كوفاكتور مورد 
نياز آنزيم كراتيناز مي باشد كه در شكل گريي غشاي پايه پوسته مؤثر است 
شايد دليل افزايش درصد پوسته تخم مرغ در تيامر حاوي روي در طول 
دوره ركوردبرداري به خاطر افزايش ترشح آنزيم كربونيك آنهيدراز باشد 
)18(. اثر مثبت روی بر برخی ویژگی های ظاهری تخم مرغ، توسط سایر 
محققین نیز گزارش شده است )22(. اثر تيامرهاي آزماييش بر ضخامت 
از نظر عددی  البته  نبود،  بری معني دار  تولک  از  بعد  و  پوسته درخالل 
افزایش  گزارش شده،  یاقت.  افزایش  بری  تولک  از  بعد  پوسته  ضخامت 
ضخامت پوسته تخم مرغ در مرغ هایی که روی دریافت کرده اند، با طول 
دوره ای که تخم گذاری متوقف شده همبستگی مثبت دارد )10(. در این 
آزمایش تولک بری با روی سبب افزایش عرض تخم مرغ و مقاومت پوسته 
و  بین شکل  گزارش شده همبستگی معنی داری  تخم مرغ شد. در حالی 

مقاومت پوسته تخم مرغ در برابر شکستگی، وجود ندارد )9(.

وزن نسبی اندام های داخلی بدن و میزان انباشت روی در کبد و کلیه
کمرتین وزن کبد مربوط به تیامر 1 بود. بین بقیه تیامرها از نظر وزن کبد 
تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تولک بری به دلیل کاهش میزان چربی 
نتیجه کاهش وزن  کبد و در  بدن، سبب مرصف چربی ذخیره شده در 
آن، می شود )20(. وزن پانکراس در تیامرهای حاوی روی نسبت به تیامر 
این کاهش می تواند در پی کاهش  داد.  شاهد، کاهش معنی داری نشان 

وزن بدن و مرصف ذخایر چربی رخ دهد )7(. 
 اثر تیامرهای مختلف بر میزان روی انباشت شده در کبد و کلیه نشان 
داد  کمرتین میزان انباشت روی مربوط به تیامر شاهد بود. محققین دیگر 
نیز افزایش انباشت روی در کبد و کلیه مرغ هایی که با مکمل های روی 

تولک بری شده بودند، گزارش کرده اند )6(. در آزمایش دیگری کاربرد 
مقادیر 1 و 2 % روی به ترتیب سبب افزایش 4 تا 10 برابری میزان روی 
انباشت شده در کبد و کلیه مرغ شد )23(. مشخص شده که انباشت روی، 
سبب کاهش دریافت خوراک توسط طیور و کاهش وزن پرنده می شود. 
کبد و کلیه، در زمانی که بدن دچار از دست دادن وزن است، به عنوان 
منبعی برای تامین عنرص روی عمل می کنند تا مانع از کاهش میزان روی 

شوند )22(.

نتیجه گیری کلی
بنابر یافته های پژوهش حارض، رژیم هاي غذایی حاوی روی مورد استفاده 
)کاهش  كامل  بري  تولك  موفقيت آميز  اجراي  سبب  آزمایش،  این  در 
از  آزمایش( شدند. پس  تولید مرغ ها در هفته سوم  توقف  بدن و  وزن 
سایر  از  پیش  تولید  میزان  روی،   اکسید   % تیامر1  در  بری،  تولک  پایان 
سبب  روی  از  استفاده  با  بری  تولک  بازگشت.  اولیه  سطح  به  تیامرها 
بهبود صفات خارجی تخم مرغ شد. تیامر 1/5% استات روی، سبب افزایش 
مقاومت پوسته تخم مرغ پس از پایان تولک شد. تحليل تخمدان یكی از 
فراسنجه هاي اصلی در تعيني موفقيت در تولك روي كامل پرندگان، است.

توانستند  آزمایش  این  در  استفاده  مورد  روی  مکمل های  با  بري  تولك 
سبب تحليل تخمدان شوند. بیشرتین تحلیل تخمدان مربوط به تیامر %1/5 
اکسید روی بود. تولک بری با روی،  سبب افزایش انباشت روی در کبد و 
کلیه گردید. تولک بری با رژیم حاوی 1 %. اكسيد روي سبب تولك بري 
كامل و بازگشت رسیع تر به تولید شد. همچنین کمرتین انباشت روی در 

کبد و کلیه در تیامر حاوی 1% اکسید روی بود.
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