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چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل کلسيم يدات به عنوان منبع غنی از يد بر شاخصهای عملکرد توليدی مرغان تخم-
گذار ،آزمايشی در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از  212قطعه مرغ تخمگذار سويه "هایالين "W-36در دامنه سنی  99تا 12
هفتگی ،با  6تيمار 5 ،تکرار و  8قطعه پرنده در هر واحد آزمايشی انجام شد .تيمارهای آزمايشی شامل سطوح مختلف مکمل کلسيم
يدات (صفر 42/5 ،42 ،7/5 ،5 ،2/5 ،کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) بود .جيرههای آزمايشی بر اساس دفترچه راهنمای پرورش "های-
الين  "W-36برای مرحله پيک توليد ( )%88-32تخمگذاری و ميزان خوراک مصرفی هر قطعه ( 422گرم در روز) تنظيم شد.
افزايش سطوح مکمل کلسيم يدات از صفر ميلی گرم (تيمار شاهد) تا  42/5ميلی گرم باعث افزايش معنی دار توليد تخم مرغ از
 82/45درصد به  88/45درصد و در مورد توليد تودهای از  52/95روز/مرغ/گرم به  52/35روز/مرغ/گرم میگردد .در مورد ميانگين
وزن تخم مرغ ،افزايش سطوح مکمل کلسيم يدات باعث کاهش معنی دار اين شاخص از 64/12گرم در تيمار صفر ميلی گرم به 62/46
گرم در تيمار  42/5ميلی گرم گشت .اما سطوح مختلف کلسيم يدات اثر معنی داری بر مصرف خوراک و ضريب تبديل غذايی نداشت.
با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمايش می توان گفت افزايش سطح يد در جيره غذايی مرغان تخمگذار حتی باالتر از پيشنهاد
دفترچه راهنمای پرورش هایالين (4/7کيلوگرم خوراک /ميلی گرم ) می تواند درصد تخم گذاری و ضريب تبديل را بهبود بخشيده و
درصد تخم مرغ های شکسته و ترک خورده را کاهش دهد.
واژههای کلیدی :ید ،عملکرد تولیدی ،مرغان تخمگذار ،تخم مرغ

مقدمه
کمبود يد عامل تأخير رشد و نمو و شايعترين علت قابل کنترل آسيبهای مغزی انسان در دنيای امروزی به شمار
میرود که حدود  2ميليارد نفر( 98درصد کل جمعيت جهان) از  492کشور دنيا را در معرض خطر قرار داده است .يد در
ساختمان هورمونهای تيروئيد شرکت نموده و کمبود آن منجر به توليد ناکافی هورمونهای تيروئيدی میشود .شناخت
اهميت کمبود يد مديون تحقيقات ديويد مارين است که در سال  4345ميالدی آن را اعالم نمود .در همان سال هانزينگر
استفاده از نمک های يددار را برای کنترل گواتر در کشور سوئيس پيشنهاد کرد .پيشرفتهای قابل توجهی در ريشه کن
نمودن کمبود يد در چند دههی اخير نصيب بشر شده است (.)4
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تعداد کشورهای درگير کمبود يد به عنوان يک مشکل بهداشت عمومی از  442کشور در سال  4339به  15کشور در
سال  2229کاهش يافته است .با وجود اين ،هنوز  15ميليون نوزاد در سال پا به دنيايی میگذارند که آنها را در معرض
خطر آسيبهای مغزی ناشی از کمبود يد قرار میدهد .پيشرفتهای به دست آمده در برخی از کشور ها از جمله ايران،
چين ،کامرون و پرو نشان داده است که دسترسی به دريافت کافی يد و پايداری آن در جامعه امکان پذير است (.)4
يد اگرچه در تمامی بافتهای بدن توز يع شده است ولی تنها عمل شناخته شده آن شرکت در ساختمان هورمونهای
تری يدوتيرونين ( )T3و تترايدوتيرونين ( ) T4است که در غده تيروئيد به وسيله قرارگرفتن يد بر روی اسيدآمينه تيروزين
توليد می شوند .فعاليت تری يدوتيرونين باالتر از تترايدوتيرونين بوده و نقش اصلی تنظيم متابوليسم پايه بدن که يکی از
مهمترين وظايف هورمون تيروئيد است توسط آن انجام میگيرد (.)2
منابع مورد استفاده برای مکمل سازی جيرههای غذايی به صورت يدات و يديد سديم ،کلسيم و پتاسيم میباشد که
يديد ها تمايل شديد به اکسيد شدن داشته و قبل از اينکه حيوان بتواند آن را مصرف کند به شکل فرار در میآيد .بهترين
منابع يدات کلسيم و پتاسيم میباشد (.)9
مواد و روش ها
در اين پژوهش از 212قطعه مرغ تخمگذار سويه "هایالين  "W-36در سن  99هفتگی و با  85درصد توليد که
دارای شرايط سالم و يکنواخت بودند استفاده شد ،تمامی پرندگان به صورت آزاد به آب آشاميدنی و غذا دسترسی داشتند.
در طول آزمايش دمای سالن در دامنه  46تا  25درجه سانتی گراد بود و توسط دماسنج کنترل شد .برنامه نوری  46ساعت
روشنايی و  8ساعت خاموشی در شبانه روز اعمال گشت .تيمارهای آزمايشی شامل جيرههای حاوی  6سطح مکمل کلسيم
يدات (صفر  42/5 ، 42 ، 7/5 ، 5 ، 2/5 ،ميلی گرم/کيلوگرم خوراک) بود که در قالب طرح کامل تصادفی 6,تيمار به همراه
 5تکرار و  8پرنده در هر واحد آزمايشی انجام شد .جيرههای آزمايشی بر اساس توصيه احتياجات دفترچه راهنمای "های-
الين  )2242("W-36برای مرحلهی پيک توليد( )%88-32تخمگذاری و ميزان خوراک مصرفی هر قطعه  422گرم در روز
تنظيم شد .طول آزمايش شامل  2هفته دوره پيش از آزمايش و  7هفته رکورد برداری بود .در طول دوره آزمايش ميزان
توليد تخم مرغ(درصد و توليد تودهای ) و درصد تخم مرغ های غير طبيعی(شامل شکسته ،ترک خورده و بدون پوسته) و
ميانگين وزن تخم مرغها به صورت روزانه رکورد برداری گشت و در انتهای هر هفته خوراک مصرفی( از مابه التفاوت
خوراک داده شده و باقی مانده) و ضريب تبديل غذايی( از تقسيم خوراک مصرفی بر توليد توده ای تخم مرغ) بدست آمد.
نتایج و بحث
اثر افزودن سطوح مکمل کلسيم يدات به جيره غذايی بر روی توليد تخم مرغ (درصد -توده ای) و ميانگين وزن تخم
مرغ اثر معنی داری داشت(جدول  .)4افزايش سطوح مکمل کلسيم يدات از صفر (کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) تا 42/5
(کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) باعث افزايش معنی دار توليد تخم مرغ از  82/45درصد به  88/45درصد و در مورد وزن
تودهای از  52/95روز/مرغ/گرم به  52/35روز/مرغ/گرم گشت .کافمان و همکاران ( )4338اظهار داشت که ميانگين توليد
تخم مرغ توسط مقادير حاوی  2 ،4 ،2/5و ( 5کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) مکمل کلسيم يدات تاثيری نداشت .همچنين
زمان و همکاران( )2221تأييد کردند که سطح باالتری از يد با  9/5و ( 6کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) مکمل کلسيم يدات
هيچ تاثيری بر روی توليد تخم مرغ ها ندارد (.)5 ,1
افزايش سطوح مکمل کلسيم يدات از صفر (کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) تا ( 42/5کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) تاثير
معنی داری بر روی درصد تخم مرغ های شکسته و ترک خورده و بدون پوسته نداشت در حاليکه افزايش سطوح مکمل

060

www.SID.ir

Archive of SID

همايش پژوهشهای نوين در علوم دامی .دانشگاه بيرجند 6 ،و  7خردادماه 4931
کلسيم يدات باعث کاهش درصد تخم مرغهای شکسته از (% 2/32سطح صفر کيلوگرم خوراک/ميلی گرم مکمل کلسيم
يدات) به (% 2/17سطح  42/5کيلوگرم خوراک/ميلی گرم مکمل کلسيم يدات) شد.
جدول  :1اثر سطوح مختلف مکمل کلسیم یدات بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار تجاری های-الین W-36
سطوح مکمل کلسیم یدات

درصد تخم گذاری

(کیلوگرم خوراک /میلی گرم)

(روز/مرغ)

غیرطبیعی

صفر
2/5
5
7/5
42
42/5

82/45c
82/76bc
82/82bc
89/62bc
86/92bc
88/45a
2/294
4/989

2/32
2/84
2/63
2/62
2/56
2/17
2/352
2/911

P Value
SEM

درصد تخم مرغ های
1

میانگین وزن

تولید توده ای

تخم مرغ

تخم مرغ

(گرم)

(روز/مرغ/گرم)

64/12a
62/75bc
62/51bc
62/99bc
66/23bc
62/46c
2/212
2/279

52/95b
52/12b
52/25b
52/68b
54/85ab
52/35a
2/229
2/187

خوراک مصرفی
(روز/مرغ/گرم)
34/14
34/61
34/67
32/22
34/41
32/79
2/367
4/957

ضریب
تبدیل
غذایی
4/82
4/82
4/89
4/82
4/76
4/75
2/953
2/292

 -a…cمیانگین های هر ستون با حرف غیر مشابه اختالف معنی دار در سطح  5درصد هستند)(P<0/05
-4شامل تخم مرغهای شکسته ،ترک خورده و بدون پوسته(لمبه)

در مورد ميانگين وزن تخم مرغ ،افزايش سطوح مکمل کلسيم يدات باعث کاهش معنی دار اين شاخص از  64/12گرم
(سطح صفر کيلوگرم خوراک/ميلی گرم مکمل کلسيم يدات) به  62/46گرم(سطح  42/5کيلوگرم خوراک/ميلی گرم مکمل
کلسيم يدات) گشت .نتايج حاصل شده بر خالف نتايج بدست آمده توسط يالکين ( )2221و کريستنسن ( )4334بود.
يالکين و همکاران ( )2221در تيمارهای صفر 9 ،و ( 6کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) مکمل کلسيم يدات وزن تخم مرغها رو
به افزايش مشاهده کردند .کريستنسن و همکاران ( )4334اعالم کرد که وزن تخم مرغها توسط ( 9/5کيلوگرم
خوراک/ميلی گرم) مکمل کلسيم يدات افزايش يافت (.)5 ,1
اما درمورد مصرف خوراک و ضريب تبديل غذايی افزايش سطوح مکمل کلسيم يدات اثر معنی داری نداشت.
نتیجهگیری
با توجه به نتايج آزمايش ،افزايش سطح مکمل کلسيم يدات در جيره غذايی از صفر به ( 42/5کيلوگرم خوراک/ميلی
گرم) در طی هفته  99تا  ،12توليد تخم مرغ (درصد و وزن توده ای) افزايش معنی داری داشت و ضريب تبديل بهبود پيدا
کرد .اما مصرف خوراک تحت تاثير قرار نگرفت .افزايش سطح يد در جيره غذايی مرغان تخمگذار حتی باالتر از پيشنهاد
دفترچه راهنمای پرورش هایالين ( 4/7کيلوگرم خوراک/ميلی گرم) می تواند درصد تخم گذاری و ضريب تبديل را بهبود
بخشيده و همچنين درصد تخم مرغ های شکسته و ترک خورده را کاهش داد.
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This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of calcium iodate on
productive performance in laying hens. Experiment was designed in a Completely Randomized
Design with 240 Hy-line (W-36) laying hens in 6 treatments and 5 replicates (with 8 hens in each
replicate) from 33 until 40 weeks of age. The basal diet was formulated to satisfy nutritional
requirements, according to recommendations by Hy-line management guide (2012). The levels of
calcium iodate in this experiment included 0, 2.5, 5, 7.5, 10 and 12.5 mg/kg of diet. The results
showed that the increasing levels of calcium iodate from 0 to 12.5 mg/kg of diet significantly
increased egg production (hen-day). Egg production percentage was improved from 82.15% to
88.15% and also significantly improved egg mass from 50.35 to 52.95 g/hen/day. The increasing
levels of calcium iodate had no significant effect on feed intake and feed conversion ratio. The
result of this research showed that, higher levels of calcium iodate than that suggested by Hy-line
management guide (1/7 mg/kg of diet) improves productive performance.
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