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 چكيده

گتر  در کیلتوگر  جیتره( و     میلی 160، 120، 80، 40سید روی )عنار روی در پنن سعح صفر، منظور بررسی تأثیر افزودن مکمل اک به
هتای   درآوری بلدرچین المللی در کیلوگر  جیره( بر باروری، جوجه واحد بین 40)آلفا توکوفرول استا  در دو سعح صفر و  Eویتامین 

های کامل تاادفی با ده تیمار  بر پایة بلوک 2×5قال  طرح فاکتوریل  ها، آزمایشی در ژاپنی مادر و عملکرد رشد و پاسا ایمنی نتاج آن
 Eقععة ماده و هشت قععة نر( در هر تکرار انجا  شد. افزودن مکمل عنار روی و ویتتامین   16قععه پرندة مولد ) 24و چهار تکرار و 

(، و مترگ  ≥05/0pدرصد باروری را افزایش داد ) Eدرآوری شد، مکمل ویتامین  ( باعث بهبود جوجه≥05/0pداری ) طور معنا به جیره به
(. ضتری  تبتدیل   ≥05/0pداری کتاهش یافتت )   طور معنتا  روزگی( بر اثر افزودن مکمل عنار روی به 16تا  10جنینی در مرحلة دو  )

ث بهبتود ضتری    باعت E روزگی( بر اثر افزودن مکمل عنار روی بهبود یافت و مکمل ویتامین  21تا  1غذایی نتاج در دورة پرور  )
طتور معنتاداری    در نتتاج بته   SRBC(. پاسا تستت ایمنتی علیته تزریتق     ≥05/0pها شد ) تبدیل غذایی در هفتة نخست پرور  نتاج آن

(05/0p≤ با افزودن مکمل عنار روی و ویتامین )E    افزایش یافت و مکمل عنار روی باعث افزایش معناداری در میتزان عناتر روی
به جیرة  E(. نتاین این آزمایش نشان داد افزودن مکمل عنار روی و ویتامین ≥05/0pروزگی شد ) در سن یکنی نتاج  استخوان درشت

 شود. ها می درآوری و عملکرد رشد و ایمنی در جوجه های مادر ژاپنی باعث بهبود جوجه بلدرچین

 . Eدرآوری، عنار روی، نتاج، ویتامین بلدرچین، پاسا ایمنی، جوجه ها: واژه كلید
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 مقدمه

رشد طبیعی جنین بلدرچین همچون سایر پرندگان به استفاده 

از متتواد مغتتذی درون تختتم وابستتته استتت. ستتعح تغذیتته و 

ها  مواد مغذی در والدین در مقدار و ترکی  آن وساز سو ت

[. مقدار، 20در اجزای مختلف تخم پرنده نقش اساسی دارد ]

کنندة موفقیت  شده در تخم تعیین ترکی  و نسبت مواد ذ یره

 [.  30درآوری و سالمتی جوجه است ] رشد جنین، جوجه

از مواد مغذی ضتروری بترای    Eعنار روی و ویتامین 

هاست. عنار روی از مواد معدنی  رشد پرندگان و جنین آن

نیاز است که در بهبود عملکرد طیور نقش متؤثری دارد.   کم

هتتای غتتذایی  مقتتدار عناتتر روی در اجتتزای پایتتة جیتتره 

کنتد، زیترا اکاتر متواد      یاجا  بدن حیوان را تأمین نمتی احت

دهندة جیتره از لحتاظ ایتن عناتر کمبتود        وراکی تشکیل

بر این، عنار روی موجود در منابع گیاهی  [. عالوه8دارند ]

های فیتاتی محاتور شتده استت.     تا حد زیادی با کمالکس

کتردن مکمتل عناتر روی بته جیتره در اغلت         لذا، اضافه

اری طیور از جمله بلتدرچین ضتروری استت    های تج گونه

های مهتم و متنتوعی در فراینتدهای     [. عنار روی نقش8]

هتای مختلتف بتدن دارد، زیترا      ها و انتدا   متابولیکی، بافت

[ و برای رشد، توسعة 24آنزیم است ] 300کوآنزیم بیش از 

[، سیستتم دفتاعی   13استخوان، پتردرآوری، تنظتیم اشتتها ]   

هتای   [ و فعالیتت هورمتون  23سیدانی ]اک [، فعالیت آنتی10]

[ ضروری است. کمبود عناتر روی حساستیت   21جنسی ]

[ و 6هتای ایمنتی را افتزایش ]    به امراض و تخری  ستلول 

های کروموزومی  مانی و افزایش بروز ناهنجاری قدر  زنده

هتای   [. بترای گلته  11] دهد در جنین پرندگان را کاهش می

ه جیره و دریافت عنار مادر، عد  افزودن مکمل روی ب مرغ

هتتای روغنتتی، کتتاهش  روی تنهتتا از طریتتق غتتال  و دانتته

دنبتال   درآوری و تأثیر منفی بر کیفیتت جوجته را بته    جوجه

نمتودن   هتا مکمتل   دارد و گزار  شده است که در این گله

[، 1درآوری ] جیره بتا عناتر روی باعتث افتزایش جوجته     

نی جوجته  متا  [، باالرفتن قدر  زنده14افزایش تولید تخم ]

 [.16شود ] [ و افزایش کارایی سیستم ایمنی در نتاج می7]

ویتتتامینی محلتتول در چربتتی و شتتامل     Eویتتتامین 

ای از ایزومرهتتتای توکتتتوفرول و توکتتتوتری    مجموعتتته

توکتوفرول بیشتترین    -هتا آلفتا   هاست کته در بتین آن   انول

[. پرندگان قادر به ستنتز ایتن   3فعالیت بیولوژیکی را دارد ]

یستند و برای تأمین نیاز، وابستته بته تتأمین آن از    ویتامین ن

بعد از جذب، قدر   E[. ویتامین 29] اند طریق مواد غذایی

[. لتتذا، افتتزایش مکمتتل 30انتقتتال بتته زردة تختتم را دارد ]

های مادر باعث افتزایش مقتدار آن    در جیرة مرغ Eویتامین 

دنبتتال آن  [ و بتته28در زرده و در نتیجتته در بتتدن جوجتته ]

هتای اکسایشتی و پاستا     ظت بهتر پرنده در برابر تنشمحاف

بر این، مایع منی  تروس غنتی از    [. عالوه9شود ] ایمنی می

اسیدهای چرب غیراشباع است که برای نگهداری  تواص  

 [. 32غشای اسار  ضروری اما مستعد پراکسایش است ]

ها در مایع  به جیره، غلظت توکوفرول  Eافزودن ویتامین

هتا بته    و حساستیت غشتای استارماتوزوئید    منی را افزایش

[. پتترور  تجتتاری 32دهتتد ] پراکستتایش را کتتاهش متتی 

بلدرچین در اغل  کشورها از جمله ایران به دالیل مختلف 

گذاری پایین بترای پترور ،    از جمله رشد سریع و سرمایه

تردید تغذیة علمی عامل  روند رو به رشدی داشته است. بی

رور  تجاری بلدرچین است مهم پیشبرد و سودآوری در پ

هتای متعتادل و    و همچون هتر پرنتدة دیگتر، تنظتیم جیتره     

مناس  با اهدا  تولیدی مختلف مستلز  توجته جتدی بته    

درک نیازهای مواد مغذی پرنده در سنین و شرایط مختلتف  

 E[ نیاز عنار روی و ویتتامین  22محیعی است. در منابع ]

ر گرفتته شتده   بلدرچین براساس نیاز دیگر پرندگان در نظت 

است. همچنین، در گذشته تحقیقا  چندانی در ارتبتاط بتا   

هتا صتور     اآثار مادری این دو متادة مغتذی در بلتدرچین   

نگرفته است. لذا، هد  از ایتن آزمتایش بررستی نیازهتای     

در گلة مادر بلتدرچین ژاپنتی بتر     Eعنار روی و ویتامین 



 ها های ژاپنی مادر و عملکرد رشد و پاسخ ايمنی نتاج آن درآوری بلدرچین بر باروری، جوجه Eاثر مکمل عنصر روی و ويتامین 

 

 1396تابستان   2شماره   19دوره 
429 

دو ای ایتن   درآوری و آثتار متادری تغذیته    باروری و جوجه

هتا   مادة مغذی در عملکرد رشد و پاسا ایمنتی در نتتاج آن  

 بود.

 

 هامواد و روش

قععته بلتدرچین ژاپنتی انتختاب و      960برای این آزمتایش 

 40روز در  70روزگی بترای متد     70طور تاادفی در  به

متتر   ستانتی  28×100×60قفس باتری چهار طبقته بتا ابعتاد    

شد. هتر قفتس   ترتی  ارتفاع، طول و عرض( جای داده  )به

قععتة متاده بتا میتانگین      16بلدرچین متشکل از  24حاوی 

 252±10گر  و هشت قععة نر بتا میتانگین    295±10وزن 

تا  18گر  بود. درجة حرار  در طول آزمایش در محدودة 

 گراد نگه داشته شد.  درجة سانتی 26

هتتا در معتترض شتتانزده ستتاعت  روز پرنتتده طتتی شتتبانه

کی قرارگرفتند. گلة متادر تتا   روشنایی و هشت ساعت تاری

ای تغذیه شد که بتر پایتة ذر  و ستویا     روزگی با جیره 42

[ 22های غذایی دورة رشد بلتدرچین ژاپنتی ]   بر اساس نیاز

تنظیم شده بود. بعد از آن جیره دورة تخمگتذاری استتفاده   

 (. 1شد )جدول 

های آزمایشی شتامل جیترة    روزگی به بعد، جیره 70از 

از پتنن ستعح مکمتل عناتر روی شتامل      پایه حاوی یکی 

گر  بر کیلتوگر  و همتراه    میلی 160و  120، 80، 40صفر، 

در   Eالمللی مکمل ویتتامین  واحد بین 40با سعوح صفر و 

صور  اکستید روی بتا    کیلوگر  تغذیه شد. مکمل روی به

شتکل   بته  Eدرصد و مکمتل ویتتامین    5/74درجة  لوص 

المللتی بتر    واحد بتین  500آلفا توکوفرول استا  با غلظت 

گیری میزان عنار روی جیترة   گر  استفاده شد. برای اندازه

پایه، چهار نمونه از جیترة پایته بتدون مکمتل عناتر روی      

ستازی کتامالً    شده انتخاب و برای یکنوا تت  کامالً مخلوط

درجتة   60گر  از نمونه وزن شتد و در دمتای    2پودر شد. 

س در دمتای  ساعت  شک، ستا  48گراد برای مد   سانتی

ستاعت تبتدیل بته     10گراد بترای متد     درجة سانتی 600

 اکستتتر شتتد. ستتاس، بتتا دستتتگاه جتتذب اتمتتی )متتدل   

(Analytic jena, contra A 300, Germany    میتزان عناتر

 [. 27گیری شد ] روی آن اندازه

هتای نتاودانی در     وری صور  آردی در دان ها به جیره

قرارگرفت. در طول  ها در ا تیار پرندگان مادر جلوی قفس

صور  آزاد بود. در چهار  آزمایش مار   وراک و آب به

 68تتا   65روز متوالی از هفتة پایانی آزمایش )در روزهتای  

هتای هتر    های تولیدی از بلدرچین دورة آزمایش( تما  تخم

درجتة   18آوری و در دمتای   طتور جداگانته جمتع    تکرار به

عتدد تختم    40گتراد نگهتداری شتد. از هتر تکترار       سانتی

عدد( انتخاب و با  1600بلدرچین کامالً سالم )در مجموع، 

روز در  17ها بترای متد     تیمار و تکرار آن کردن مشخ 

کشی )مدل اندیشة سبز، ایران( قرار داده شد.  دستگاه جوجه

 2/37و  6/37ترتیت    دما و رطوبت در دورة ستر و هچر به

 درصد بود.  70و  55گراد و  درجة سانتی

نشتده بترای    های هتچ  کشی، تخم ا  جوجه  روز هفدهدر 

وجود نعفته، همچنتین مرحلتة مترگ      ارزیابی وجود و عد 

جنین ارزیابی شد. برای این کتار سته مرحلته، یتک تتا نته       

روزگی انکوباسیون )آشکار شتدن ستیاهی چشتم و جنتین     

روزگی )جنتین دارای پتر و جنتین بتا      16تا  10بدون پر(، 

هتای   روزگی )جنتین  17تا  16( و کیسة زردة  ارج از بدن

شتده، بتدون کیستة زرده در  تارج      دارای رشد کامل تلف

هتای فاقتد جنتین و لکتة      [. تخم2بدن( در نظر گرفته شد ]

هتتای غیربتتارور در محاستتبة درصتتد بتتاروری   تتونی تختتم

 شمار  شد.

قععه  24ها وزن شد. از هر تکرار  بعد از تفریا، جوجه

های باتری چهتار طبقته    قفسطور تاادفی انتخاب و در  به

های کامل تاادفی به مد  سته هفتته    در قال  طرح بلوک

( بتر  1کامالً یکسان بر پایة ذر  و سویا )جدول  ای با جیره

 [ تغذیه شد. 22اساس نیاز غذایی دورة رشد بلدرچین ]
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 ها . تركیب و مواد مغذی جیرة پاية مصرفی گلة مادر و نتاج آن1جدول 

 نتاج گلة مادر صد(مواد  وراکی )در

 0/48 5/55 ذر 

 35/39 5/24 درصد پروتئین( 44کنجالة سویا )

 0/4 0/4 گند 

 3/3 0/3 درصد پروتئین( 60پودر ماهی )

 2/2 2/3 روغن گیاهی

 05/1 37/7 صد 

 1/1 3/1 کلسیم فسفا  دی

 3/0 35/0 نمک طعا 

DL- 15/0 23/0 متیونین 

 05/0 05/0 لیزین هیدروکلرید-ال

 25/0 25/0 1مکمل ویتامینه

 25/0 25/0 2مکمل معدنی

 100 100 مجموع

 شده ترکی  مواد مغذی محاسبه

 2900 2900 متابولیسم )کیلوکالری بر کیلوگر ( انرژی قابل

 24 18 پروتئین )درصد(

 54/0 54/0 متیونین )درصد(

 91/0 82/0 متیونین+ سیستئین )درصد(

 39/1 1 لیزین )درصد(

 9/0 1/3 سیم )درصد(کل

 45/0 45/0 فسفر در دسترس )درصد(

 16/0 17/0 سدیم )درصد(

 87/25 45/22 گر  بر کیلوگر ( )میلی 3عنار روی

 E، 20المللتی  ویتتامین    واحتد بتین   𝐷3، 2500المللی  ویتامین  واحد بین A، 8000 ها در کیلوگر  جیره با مکمل ویتامینه: ویتامین . میزان ویتامین1

 10گتر   پانتوتنیتک استید،     میلتی  3گر   پیریدوکسین،  میلی 6گر   ریبوفالوین،  میلی 2 المللی  تیامین، واحد بین K ،2المللی  ویتامین  واحد بین

         گر .                میلی B12، 01/0گر   ویتامین  میلی 40گر   نیاسین،  میلی 1/0گر   بیوتین،  میلی 1فولیک اسید،  گر   میلی

گتر   یتد،    میلتی  200گر   کولین،  میلی 10مس، گر   میلی 40گر   آهن،  میلی 70. میزان عناصر معدنی در کیلوگر  جیره با مکمل مدنی: منگنز، 2

 گر . میلی 3/0گر   سلنیم،  میلی 4/0

 . مکمل معدنی کامالً فاقد عنار روی بود و مقدار عنار روی مواد  وراکی جیرة پایه است.3
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در طتتول دورة پتترور  نتتتاج، ماتتر  آب و غتتذا    

ستتاعت  23هتتا در معتترض  صتتور  آزاد بتتود و پرنتتده بتته

روشنایی و یک ساعت  اموشی قرارداشتند. دمای سالن در 

گراد بود. بتا افتزایش    درجة سانتی 34روز نخست پرور  

گتراد کتاهش    درجة ستانتی  1ازای هر سه روز  سن پرنده به

وزن و ضری  تبتدیل  توراک   یافت. مار  غذا، افزایش 

 برای هر تکرار به صور  هفتگی محاسبه شد.

طور تاادفی  در روز تفریا، از هر تکرار یک جوجه به

های  جایی مهرة گردن کشته شد. استخوان انتخاب و با جابه

متد    هتا بته   ها جدا شد. برای جداکردن بافت نی آن درشت

 24دقیقه در آب جوشتانیده شتد. ستاس، بترای متد        15

ساعت در اتتانول قرارگرفتت. در مرحلتة بعتد، در آون بتا      

ستاعت   48گراد برای مد   درجة سانتی 60درجة حرار  

درجة  600 شک و با قراردادن در کورة الکتریکی با دمای 

ساعت  اکستر شد. عاارة  اکستر  10مد   گراد به سانتی

موالر تهیه و با دستتگاه جتذب    3با کمک اسید کلریدریک 

 Analytic jena, contra A 300, Germany)متدل  اتمتی ) 

[. بترای بررستی   27گیری شتد ]  میزان عنار روی آن اندازه

درصتد   5لیتر سوساانسیون  میلی 5/0ها،  پاسا ایمنی جوجه

 (Sheep Red Blood Cell: SRBC)گلبول قرمز گوسفندی 

روزگی دورة پرور  به یک قععه بلتدرچین از هتر    14در 

شتده   ت روز بعتد، از جوجتة تزریتق   قفس تزریق شد. هفت 

 [.15گیری شد ]  ون

)نسخة  SASافزار آماری  های حاصل با استفاده از نر  داده

تجزیته و   1( به رو  متدل  عتی عمتومی بترای متدل      1/9

درصد مقایسه شد.  5در سعح  LSDکمک آزمون  ها به میانگین

های مورد بررسی از  برای بررسی آثار عنار روی بر فراسنجه

 [.25های  عی و درجة دو  استفاده شد ] راستکنت

(1)      𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑍𝑖 + 𝐸𝑗 + 𝐵𝑘 + (𝑍𝐸)𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗𝑘     

میتانگین کتل،    𝜇مقدار هر مشاهده،  𝑦𝑖𝑗𝑘در این رابعه، 

𝑍𝑖 ،اثر سعوح عنار روی 𝐸𝑗    اثر ستعوح ویتتامینE  و𝐵𝑘 

و  Eاثر متقابتل عناتر روی و ویتتامین     𝑖𝑗(𝑍𝐸)اثر بلوک، 

𝑒𝑖𝑗𝑘 .اثر  عای آزمایش است 

 

 نتايج و بحث

 بته  روی عناتر  کیلتوگر   گتر  در  میلی 160 و 80 افزودن

 و درآوری جوجته  درصتد  افتزایش  باعتث  متادر  گلتة  جیرة

 جنینتی  دورة روزگتی  16 تا 10 سن در جنین مرگ کاهش

 (.≥05/0p  2 دولجتت) شتتد شتتاهد گتتروه بتتا مقایستته در

 96/2 و 47/1 موجت   E ویتتامین  مکمتل  حاوی های جیره

 وریرآد جوجتته و بتتاروری در ترتیتت  بتته، افتتزایش درصتتد

 E ویتامین مکمل فاقد ةجیر با مقایسه در مادر ةگلی ها خمت

 رویعناتر   مختلف سعوحبین (. ≥05/0p  2 جدول)شد 

 درآوری، جوجته  بتاروری،  درصتد در صتفا     Eویتامین و

 مختلتف  ستنین  در جنین مرگ درصد و جوجه تفریا نوز

  .مشاهده نشد قابلتم ثیرأت مادر ةگلی ها بلدرچین در

نتتتاین نشتتان داد افتتزایش مکمتتل عناتتر روی باعتتث  

درآوری و کاهش  عی درصتد   افزایش  عی درصد جوجه

روزگتتی( شتتد.  10-16متترگ در دورة دو  رشتتد جنینتتی )

در کتتاهش هتتای متتا ماتتر  ناکتتافی عناتتر روی در متترغ

هتا و افتزایش مترگ     درآوری و کیفیت پایین جوجته  جوجه

درآوری و افزایش  [. کاهش جوجه17جنین را در پی دارد ]

دریافتت   توان بته عتد    دورة جنینی تیمار شاهد را می  مرگ

ها ارتبتاط داد، زیترا     عنار روی به میزان کافی توسط پرنده

اتال بته   کنجالة سویا مقتادیر استید فایتیتک بتا قابلیتت ات     

نیاز از جمله عنار روی دارد که  تعدادی از مواد معدنی کم

تبتع آن   باعث کاهش قابلیتت دسترستی عناتر روی و بته    

ها  [. افزایش مرگ جنین26شود ] کاهش جوجه درآوری می

توان به کمبود عنار روی  در مرحلة دو  دورة جنینی را می

ة [، زیرا مترگ در اواستط دور  12در زردة تخم نسبت داد ]

هتا( عالمتت مهتم     روزگی برای مترغ  14تا  8کشی ) جوجه

کمبود مواد مغذی در جیرة غذایی مادر استت و در حالتت   

 [.19طبیعی تلفا  جنین در این مرحله  یلی کم است ]
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کشتی و   مرگ جنتین در روزهتای پایتانی دورة جوجته    

ها در  روج از تخم بیشتر به شرایط دستگاه  ناتوانی جوجه

شتود.   ز لحاظ دما و رطوبتت نستبت داده متی   کشی ا جوجه

[، 4عنار روی اثری تحریکی در استتفاده از گلتوکز دارد ]  

 وستاز  های مادر سو ت لذا مکمل عنار روی در جیرة مرغ

دهتد و در شترایط    ها را تغییر می ها در جوجه کربوهیدرا 

 . گذارد و عملکرد جنین تأثیر می وساز کمبود، بر سو ت

درآوری طبیعی ضتروری استت    وجهبرای ج Eویتامین 

[. این ویتامین از طریق حفظ سا تار اسیدهای چرب و 18]

ها به ثبتا  ستا تمان و عملکترد     ممانعت از پراکسایش آن

شده از اسیدهای چرب کمتک   طبیعی بسیاری از مواد مشتق

بته جیتره    E[. در این آزمایش افزودن ویتتامین  29کند ] می

این افزایش باروری هتم   باعث افزایش درصد باروری شد.

ها و  مانی اسارماتوزوئید از منظر بهبود کیفیت و قابلیت زنده

هم از نظر بهبود شرایط لقاح و حفظ جنین در روزهای اول 

[. لذا، باروری را افتزایش  32توجیه است ] دورة جنینی قابل

 .دهد می

صتور    آثار مادری افزودن عنار روی به جیرة پایه به

باعث بهبود ضری  تبتدیل  توراک در     عی و درجة دو 

پایان سن هفت روزگی نتاج نسبت به گروه شاهد شد، بته  

هتا مکمتل    نحوی که تمامی پرندگانی که به جیرة مادران آن

روی اضافه شده بود ضری  تبدیل بهتری نسبت بته گتروه   

گر   میلی 80و  40(. سعوح متوسط 3شاهد داشتند )جدول 

صور  غیر عتی،   والدین بهدر کیلوگر  عنار روی جیرة 

روزگتی نتتاج را بهبتود    14ضری  تبدیل  وراک در پایان 

 (. ≥05/0p  3بخشید )جدول 

گتر    میلتی  80ها با جیرة حاوی  هایی که مادران آن جوجه

در کیلوگر  مکمل روی تغذیه شدند بهترین ضری  تبدیل را 

روزگی در مقایسه با گروه شاهد داشتند )جتدول   14در پایان 

این روند تا پایان هفتة سو  زندگی نتاج نیز مشاهده شتد.   (.3

گر  در هتر   میلی 80 های ژاپنی با کردن جیرة بلدرچین مکمل

صتور  معنتاداری بتازده     کیلوگر  جیره با مکمتل روی بته  

روزگی را نسبت به نتاج گتروه شتاهد    21 وراک نتاج در 

 (. 4  جدول ≥05/0pبهبود بخشید )درجة دو ، 

والتدین در پایتان هفتت    Eمکمل ویتتامین  جیرة حاوی 

روزگی موج  بهبود راندمان تبدیل  وراک نتاج شد، ولی 

های سنی باالتر تتأثیری نداشتت. وزن    بر این متغیر در دوره

هتای   زنده و مار   وراک در هیچ سنی بترای بلتدرچین  

های حاوی سعوح مختلف مکمتل روی   شده با جیره تغذیه

کننتدة جیترة شتاهد     ی دریافتت هتا  با بلدرچینE و ویتامین 

 (. 4و  3تفاو  نداشت )جدول 

های محققتان متعتددی    نتاین این آزمایش در تأیید یافته

اند میزان رشد نتتاج پرنتدگان تحتت     است که گزار  کرده

 15کند ] تأثیر مکمل عنار روی در جیرة والدین تغییر نمی

[. با وجود این، گزار  شده است استتفاده از عناتر   31و 

هتتای متتادر لگهتتورن باعتتث بهبتتود رشتتد     ی در متترغرو

[. 7شتود ]  های نسل بعد نسبت به گتروه شتاهد متی    جوجه

گزار  شده است افتزودن مکمتل عناتر روی بته جیترة      

 [ 15ها تأثیری در ضری  تبدیل غذایی نتاج نداشت ] مرغ

ای فو ، ه های آزمایش حاضر، بر ال  گزار  در یافته

هتا باعتث    رة بلدرچینمشخ  شد مکمل عنار روی در جی

بهبود ضری  تبدیل  وراک در نسل بعد در سنین یک تا سه 

تبتع   و بته  DNAو  RNAهفتگی شد. عنار روی برای سنتز 

[. 5ها مورد نیتاز استت ]   ها و رشد بافت آن برای تکایر سلول

های متعددی استت   بر این، عنار روی کوفاکتور آنزیم عالوه

یک پاسا ایمنی نیتز بترای   اکسیدانی و تحر [ و نقش آنتی24]

[. همچنین، مکمل عناتر روی  23آن به اثبا  رسیده است ]

[ و اثتر  31های مادر اثر مابتی در فعالیت قل  نتتاج ]  در مرغ

[ و فعالیت هورمونی نرمتال  4تحریکی در استفاده از گلوکز ]

توان به عملکرد  [ دارد. لذا، بهبود ضری  تبدیل نتاج را می6]

هتا   ی، فیژیولتوژیکی و ستلولی آن  وساز تبهتر فعالیت سو 

 دانست.  مرتبط
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در والتدین ضتری     Eدر این آزمایش مکمل ویتتامین  

ها بهبود داد.  روزگی جوجه تبدیل  وراک را در پایان هفت

مانند عناتر روی، در زردة تختم رابعتة    E غلظت ویتامین 

در  Eمستقیم با غلظت آن در جیره دارد، و میتزان ویتتامین   

کشی مشابه با ستعح آن در   دن جنین در اوایل دوره جوجهب

در تختم و ستاس    E[. لذا، ذ یرة ویتتامین  30زرده است ]

کننتتدة نیتتاز ایتتن ویتتتامین در اوایتتل رشتتد    جنتتین تتتأمین

هتا در اوایتل دورة    هاست و سب  عملکترد بهتتر آن   جوجه

 شود. رشد می

هتای قرمتز    بادی در پاسا به تزریتق گلبتول   تولید آنتی

شتده بتا    هتای تغذیته   در ستر   تون بلتدرچین    سفندیگو

گا  با افزایش غلظت روی  های حاوی عنار روی هم جیره

داری بتیش از گتروه شتاهد بتود و      طتور معنتا   در جیره بته 

صور   عی باعتث افتزایش میتزان پاستا ایمنتی شتد        به

(. میتتزان عناتتر روی در استتتخوان   ≥05/0p  4)جتتدول 

شتده   از مادران تغذیته های یکروزة حاصل  نی جوجه درشت

گتتر  در  میلتتی 160و  120، 80، 40هتتای حتتاوی  بتتا جیتتره

، 82/8ترتیت    کیلوگر  عنار روی نسبت به تیمار شاهد به

درصتتد افتتزایش یافتتت کتته ایتتن   57/18و  21/27، 77/23

  4صتتور  درجتتة دو  معنتتادار بتتود )جتتدول  افتتزایش بتته

05/0p≤ .) 

رشتدیافته   های حاصل از مادران میزان تلفا  در جوجه

های حاوی ستعوح مختلتف عناتر روی کتاهش      با جوجه

داری با گروه شاهد نداشتت. افتزودن    یافت، اما تفاو  معنا

بته جیترة بلتدرچین متادر،      Eالمللی ویتتامین   واحد بین 40

هتای قرمتز    بتادی در پاستا بته تزریتق گلبتول      تولید آنتتی 

هتتا را  هتتای حاصتتل از آن گوستتفندی و تلفتتا  در جوجتته

درصتتد کتتاهش داد  25درصتتد افتتزایش و  32  ترتیتت بتته

(05/0p≤ افزایش ذ یرة عنار روی در بدن جوجه ایمنی .)

را افزایش و تبعا  منفی بیماری و درصد مرگ در شترایط  

 [. 10] دهد نامعلوب محیعی را کاهش می

هتای حاصتل از    در آزمایش حاضر، گلة مادر و جوجته 

ه دلیل عد  ها در شرایط محیعی مناسبی پرور  یافت ک آن

تأثیر مکمل عنار روی بر درصد تلفا  استت. بتا وجتود    

های گذشته نشان داده است که مکمتل عناتر    این، بررسی

متانی در   روی باعث کاهش تلفا  و افزایش قتدر  زنتده  

ای متعدد حتاکی از آن استت کته    ه [. آزمایش31مرغ شد ]

های متادر گوشتتی پاستا     افزودن عنار روی به جیرة مرغ

[. 16و  15، 10] دهتد  هتا را افتزایش متی    ر نتاج آنایمنی د

در جیرة والدین باعتث   Eهمچنین، افزایش مکمل ویتامین 

 [. 29شود ] افزایش پاسا ایمنی نتاج می

بته   Eدر این آزمایش نیز افزودن عنار روی و ویتامین 

های مادر، هر دو باعت افزایش پاسا ایمنتی   جیرة بلدرچین

مبنی بر تأثیر متقابل این دو مادة در نتاج شد، ولی شواهدی 

دستت نیامتد. گتزار  شتده      مغذی بر بهبود پاسا ایمنی به

های مادر تتأثیری   است که افزودن مکمل روی به جیرة مرغ

بتتر غلظتتت عناتتر روی استتتخوان و  اکستتتر استتتخوان   

[. نتتاین آزمتایش حاضتر مغتایر بتا      15نتی نتدارد ]   درشت

ست کته میتزان عناتر    های فو  بود. نشان داده شده ا یافته

کنندة مکمل عنار روی  های دریافت مرغ روی در زردة تخم

هتای بتا جیترة     های تولیدشده از مرغ مرغ دو برابر زردة تخم

[. با توجه به انتقال مواد معتدنی  12فاقد مکمل روی است ]

[، افتزایش غلظتت عناتر روی    30از زرده به بدن جنتین ] 

ایتن آزمتایش را    ها در نی جوجة بلدرچین استخوان درشت

توان به افزایش ذ یرة عنار روی در زردة تخم نستبت   می

 داد. 

طتتور کلتتی، نتتتاین ایتتن آزمتتایش نشتتان داد در      بتته

کتردن جیتره بتا عناتر روی و      های ژاپنی مکمتل  بلدرچین

مالی، رشد جنین و بهبتود رشتد    در فعالیت تولیدE ویتامین 

ها ضتروری استت. مکمتل عناتر روی      نتاج حاصل از آن

درآوری، کاهش مترگ جنینتی، بهبتود     باعث افزایش جوجه

 Eضری  تبدیل  وراک و پاسا ایمنی نتاج شد و ویتامین 



 ها های ژاپنی مادر و عملکرد رشد و پاسخ ايمنی نتاج آن درآوری بلدرچین بر باروری، جوجه Eاثر مکمل عنصر روی و ويتامین 
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درآوری و پاسا ایمنتی نتتاج را بهبتود داد.     باروری، جوجه

گتر  بتر کیلتوگر  عناتر روی و      میلتی  80لذا، استتفاده از  

در تأمین نیاز ایتن دو   Eالمللی ویتامین  واحد بین 40مکمل

 شود. های مادر ژاپنی توصیه می ة مغذی در بلدرچینماد
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Abstract 

This study was conducted to investigate the effect of dietary supplemented with zinc oxide (0, 40, 80, 120 

and 160 mg/kg of diet) and Vit E (Vit E; α-tocopherol acetate; 0 and 40 IU/kg of diet) on fertility and 

hatchability of Japanese quails, and growth performance and immune response of their progenies. A total 

of 960 Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) 70 d of age were housed in cages and randomly 

allocated to 10 treatments with 4 replicates of 24 birds in each (16 females and 8 males). Dietary 

supplemented zinc and Vit E significantly increased hatchability (p≤0.05). There was a significant effect 

of Vit E on breeder quails fertility, while zinc supplementation was reduced embryonic mortality at the 

second stage (10-16 d; p≤0.05). Supplemental zinc significantly improved feed conversion ratio of 

offspring in the first three weeks of age, while added Vit E improved feed conversion ratio only in the 

first week of offspring growth (p≤0.05). Dietary supplementation of Japanese quail’s ration with zinc and 

Vit E increased immune response of offspring, and enriched Zn content of tibia bone of offspring 

increased with zinc supplementation. In conclusion, supplementing breeder Japanese quails ration with 

zinc and Vit E improved hatchability and growth performance and immune response of offspring. 

Keywords: hatchability, immune response, offspring, quail, vitamin E, zinc. 
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