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چکیده
414  تعداد،بهمنظور بررسی اثرات تزریق درون تخممرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشتنی جوجههای گوشتی
 تیمارهای. تخممرغ در هر تکرار اختصاص داده شد24  تکرار و4 ، تیمار6  در قالب طرح کامال تصادفی به341 عدد تخممرغ بارور سویه راس

،(MnS)  میلیلیتر سولفات منگنز1 ،)PC(  میلیلیتر سرم فیزیولوژی یا شاهد مثبت1  و تزریق،)NC( آزمایشی شامل بدون تزریق یا شاهد منفی
 نتایج بهدستآمده نشان.( بودندNMnM)  میلیلیتر نانو منگنز متیونین1 ( وNMn)  میلیلیتر نانو منگنز1 ،(MnM)  متیونین- میلیلیتر منگنز1

 بیشترین و کمترین افزایش وزن در کل دوره.دادند که تزریق درون تخممرغی منابع مختلف منگنز سبب بهبود رشد جوجههای گوشتی شد
 بهترین ضریب تبدیل غذایی در کل دوره آزمایش مربوط به تیمار.)P>4/40(  بودPC  و گروهNMn پرورش بهترتیب مربوط به تیمار حاوی
) وP>4/40(  بهطور معنیداری باالتر بودMnS  روزگی در تیمار حاوی21  طول استخوان درشتنی در سن.)P>4/40(  بودNMnM  وNMn

 استحکام.)P>4/40(  بهطور معنیداری افزایش یافتNMn  روزگی در تیمار حاوی42  و21 وزن تر و خشک استخوان درشتنی در سنین

.)P>4/40(  بهطور معنیداری افزایش یافتNMn  وNMnM  روزگی بهترتیب در تیمارهای حاوی42  و21 استخوان درشتنی در سنین
 بر اساس.)P>4/40)  روزگی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند42  و21  چگالی و درصد خاکستر استخوان درشتنی در سنین،حجم
نتایج این آزمایش بهنظر میرسد که تزریق درون تخممرغی نانو ذرات منگنز به عنوان یک افزودنی خوراکی اثرات مثبتی بر عملکرد و
.خصوصیات استخوان درشتنی جوجههای گوشتی دارد
.
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ABSTRACT
In order to investigate the effects of in ovo injection of different sources of manganese on performance and tibia
characteristics of broilers, a total of 480 fertile eggs from ROSS 308 were assigned to 6 treatments, 4 replicates of 20 eggs
per replicate in a completely randomized design. The experimental treatments included non-injected (negative control, NC),
injection of1 ml serum physiology(positive control, PC), 1 ml of manganese sulfate (MnS), 1 ml of manganese- methionine
(MnM), 1 ml of nano manganese (NMn) and 1 ml of nano manganese methionine (NMnM). The results showed that the in
ovo injection of different sources of manganese lead to improvement in broilers growth. The highest and lowest body weight
gain in entire production period were recorded for NMn and PC group, respectively (P<0.05). NMn and NMnM groups
showed the best feed conversion ratio in whole experimental period (P<0.05). The tibia length at 21 day of age was
significantly higher in treatment containing MnS and fresh and dry weights of tibia at 21 and 42 days of age were
significantly increased with NMn (P<0.05). The tibia breaking strength at 21 and 42 days of age was significantly increased
in treatments containing NMnM and NMn (P<0.05). The tibia volume, density and ash percentage were not affected by
experimental treatments on 21 and 42 days of age (P>0.05). According to these results, it seems that the in ovo injection of
manganese nanoparticles as a feed additive has positive effects on performance and tibia characteristics of broilers.
Keywords: Broilers, in ovo injection, manganese-methionine, nano manganese, performance, Tibia.
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مقدمه
منگنز از جمله مواد معدنی کم نیاز و ضروری در تغذیه
حیوانات است که در بسیاری از فرآیندهای زیستی و
ترکیب بافتهای بدن نقش مهمی را ایفا میکند
) .(Conly et al., 2012منگنز بهعنوان بخش ضروری
در موکوپلیساکاریدهای غضروف استخوان محسوب
شده و کمبود آن میتواند به ناهنجاری استخوان
درشتنی ) (Liu et al., 1994; Ji et al., 2006منجر
شود .از طرفی به دلیل افزایش ظرفیت رشد و میزان
سوخت و ساز باالی سویههای گوشتی امروزی ( Tona
 ،)et al., 2004افزایش شیوع مشکالت اسکلتی ،موجب
نگرانیهایی شده است ) .(Shim et al., 2012میزان
جذب منگنز از دستگاه گوارش پرندگان ،پایین است
) .(Collins & Moran, 1999به همین دلیل ،اطمینان
از قابلیت زیستفراهمی منگنز ،ضروری بوده و عدم
تامین کافی این عنصر موجب فشار اضافی بر ساختار
استخوان میشود .سریعترین مرحله توسعه اسکلت
جوجه در طول روزهای اول بعد از هچ و در  2هفته
اول دوره پرورش و زمانی که استخوان بهطور کامل
شکل نگرفته رخ میدهد از آنجایی که غلظت منگنز (و
نیز تعدادی از مواد معدنی کم نیاز دیگر) در روز
هفدهم جوجهکشی در تخممرغ کاهش مییابد،
بنابراین امکان دسترسی به این مواد در این مرحله
توسط جنین محدود بوده ) ،(Yair & Uni, 2011و با
توجه به نقش آنها در رشد اسکلت استخوانی
جوجههای گوشتی ،اختالل در رشد استخوانها
محتمل میباشد .مصرف مواد معدنی کم نیاز در چند
روز اول دوره رشد ممکن است برای پاسخگویی به نیاز
استخوان سازی غضروف کافی نباشد .عالوه بر این،
ظرفیت جذب کم مواد معدنی از روده در طول این
مدت ممکن است این نارسایی را تشدید کند
(.)Kidd, 2003; Angel, 2007; Dibner et al., 2007
به نظر میرسد که به دلیل متابولیسم باالی جنین
جوجههای امروزی ،ذخایر مواد مغذی درون تخممرغ
ناکافی است .برای غلبه بر مشکالت ناشی از کمبود
بهطور تجربی راهبردهای مختلفی
مواد معدنی ،
پیشنهاد شده که تزریق درون تخممرغی از جمله آنها
است .مصرف کم مواد مغذی در طول جوجهکشی را

می توان با تزریق درون تخممرغی مواد مغذی کاهش
داد .تزریق مواد مغذی به داخل مایع آمنیون در دوره
جوجهکشی تقریبا معادل تغذیه یک جیره خارجی پس
از خروج از تخم بوده و مواد مغذی تزریق شده در
بافتهای روده مورد هضم و جذب قرار میگیرند
).(Ferket, 2006
در سالهای اخیر استفاده از نانو مواد به منظور
افزایش قابلیت زیستفراهمی مواد فعال ،در صنعت
پرورش طیور افزایش یافته است .ذرات مواد در مقیاس
نانو در مقایسه با مواد در شکل معمولی به دلیل نسبت
بیشتر سطح به حجم و فعالیت فیزیکی و ثبات
شیمیایی باالتر ،قادرند ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
قابل توجهی را ارائه نمایند ).(Joshua et al., 2016
آنجاییکه غلظت و ترکیب منگنز بر جذب آن در

از
روده کوچک جوجههای گوشتی مؤثر است ( Bai et
 ،)al., 2008بنابراین استفاده از نانو ذرات منگنز به
علت تغییر در اندازه ذرات می تواند جذب این عنصر را
از دستگاه گوارش افزایش دهد.
هدف از این تحقیق ،بررسی اثر تزریق درون
تخممرغی منابع مختلف منگنز شامل معدنی ،آلی و

نانو بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشتنی
جوجههای گوشتی بود.
مواد و روشها
سنتز مواد
برای سنتز مواد از محلول  %24آمونیاک (
 ،)Merck, Germanyسولفات منگنز مونوهیدرات
خالص ) (105999, Merck, Germanyو متیونین
( )816010, Merck, Germanyو هیدروکلریک اسید
) 37% (7647-01-0, Sigma-Aldrich, USAاستفاده
شد .کلیه محصوالت با مقایسه دادههای طیفی و
خواص فیزیکی آنها با طیفهای حاصل از نمونههای
معتبر ،مورد شناسایی قرار گرفتند .از pHمتر دیجیتال
 Jenway-3305مجهز به یک الکترود شیشهای به
منظور تنظیم  pHونیز در برخی موارد برای تسریع
فرآیند ،از دستگاه سانتریفیوژ ( Model H-108 N,
 )Kokusan, Koreaاستفاده شد .برای سنتز ذرات
منگنز -متیونین ،ابتدا سولفات منگنز در آب مقطر دو
105432,

علوم دامی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،9زمستان 7941

بار تقطیر حاوی  HClبا  pH = 4-9و در دمای محیط
( 24درجه سانتیگراد) حل تا ذرات منگنز از گروههای
عاملی جدا و به یون  Mn2+تبدیل شوند .سپس در
شرایط همزدن شدید ،محلول  0/7موالر متیونین به
آن اضافه گردید تا کیالت منگنز -متیونین تشکیل
شود .سپس محلول به روش انجماد ،خشک و تا زمان
استفاده در یخچال نگهداری شد .جهت بررسی
ویژگیهای کامپوزیتهای سنتز شده و محصول
واکنش از دستگاه اسپکتروفتومتر مادون قرمز FT-IR
مدل ) (470, Japanدر دامنه 9000-900 cm-1
استفاده شد (شکل .)7
برای تهیه نانوذرات منگنز ،ابتدا سولفات منگنز در
آب مقطر دو بار تقطیر ،حل و با استفاده از دستگاه
هیتر همزندار دمای محلول به  40درجه سانتیگراد
رسید و تحت شرایط هم زدن ،آمونیاک به آن اضافه
شد تا  pHمحلول به  70-77برسد .در انتهای این
فرایند ،نانو ذرات  nanomn2uricسنتز شد .با استفاده
از کاغذ صافی ،رسوب نانو ذرات منگنز جدا و چندین
بار توسط آب مقطر دو بار تقطیر شسته و در دمای 10
درجه سانتیگراد در آون خشک شد .در نهایت ،ذرات
منگنز که اندازه آنها کمتر از  700نانومتر بود برای
تزریق درون تخممرغی استفاده شدند .جهت بررسی
ویژگی نانو ذرات منگنز سنتز شده ،از میکروسکوپ
الکترونی روبشی ) (SEMمدل )(JSM-5510, Japan
استفاده شد (شکل .)2
برای سنتز نانو ذرات منگنز متیونین ،محلول
متیونین ساخته و به آرامی در  pH = 1/4-5به محلول
نانو ذرات منگنز که قبال آماده شده بود ،اضافه گردید.
از آنجایی که ذرات منگنز دارای بار الکتریکی منفی
هستند ،با ذرات متیونین پیوند شیمیایی برقرار
میکنند .پس از سنتز ،نانو ذرات منگنز متیونین
چندین بار توسط آب مقطر دو بار قطیر شسته و به
روش خشک کردن تحت انجماد و خال توسط دستگاه
فریزر درایر ( )Freeze Dryerخشک شدند .پس از
آنالیز اندازه ذرات سنتز شده ،ذراتی که اندازه آنها
کمتر از  700نانومتر بود برای انجام آزمایش ،استفاده
شدند .جهت بررسی ویژگی نانو کامپوزیتهای سنتز
شده ،از دستگاههای اسپکتروفتومتر مادون قرمز
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) FT-IRمدل  (470, Japanدر دامنه -9000 cm-1
( 900شکل  )9و میکروسکوپ الکترونی عبوری
) )(TEMمدل (Philips, TEM, CM10 HT 100KV
(شکل  )9استفاده شد.

شکل  .7تصویر  FT-IRذرات منگنزمتیونین
Figure 1. Manganese methionine FT-I

شکل  .2تصویر  SEMنانوذرات منگنز
Figure 2. Nanomanganese SEM

تزریق درون تخممرغی
تزریق درون تخممرغی در موسسه جوجهکشی انجام
شد .تعداد  950عدد تخممرغ بارور از گله مرغ مادر
گوشتی سویه راس  905در سن  17هفتگی با
میانگین وزن  19/4± 7/24گرم در شرکت رامسر
طیور انتخاب و در قالب طرح کامال تصادفی به شش
تیمار (هر تیمار دارای  9تکرار و هر تکرار شامل 20
عدد تخممرغ بارور) ،اختصاص داده شدند .دما و
رطوبت نسبی دستگاه ستر بهترتیب  91/9درجه
سانتیگراد و  10-14درصد و دما و رطوبت نسبی
دستگاه هچر بهترتیب در حد  91/2درجه سانتیگراد
و 14-52درصد ،تنظیم شدند .در روز 71جوجهکشی،
تخممرغهای هر تیمار ،بررسی نوری )(Candling
شده و پس از اطمینان از زنده بودن جنین ،تزریق
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درون تخممرغی مطابق با روش که پیش از این توضیح
داده شد ) (Razani et al., 2017انجام گرفت.

شکل  .9تصویر  FT-IRنانو ذرات منگنزمتیونین
Figure 3. Nano manganese methionine FT-IR

شکل  .9تصویر  TEMنانو ذرات منگنزمتیونین
Figure 4. Nano manganese methionine TEM

تیمارهای آزمایشی شامل بدون تزریق یا شاهد منفی
( ،)NCتزریق  7میلیلیتر سرم فیزیولوژی یا شاهد مثبت
( ،)PCتزریق  7میلیلیتر محلول سولفات منگنز )،(MnS
تزریق  7میلیلیتر محلول منگنز -متیونین )،(MnM
تزریق  7میلیلیتر محلول نانو منگنز ) (NMnو تزریق 7
میلیلیتر محلول نانو منگنز متیونین ) (NMnMبودند.
تمامی محلولهای حاوی منگنز به صورتی آماده شدند
که  %70نیاز منگنز توصیه شده (72 mgمنگنز) توسط
راهنمای احتیاجات مواد مغذی سویه راس 905
) ،(Aviagen, 2014را تأمین کنند.
پرورش در مزرعه

پس از اتمام دوره جوجهکشی و تفریخ ،جوجهها به مزرعه
تحقیقاتی پرورش طیور ،منتقل و تا سن  92روزگی
پرورش داده شدند .جیرههای مورد استفاده در طول دوره
پرورش مطابق جدول استاندارد احتیاجات مواد مغذی
جوجههای گوشتی سویه راس ،(Aviagen, 2014) 905
تنظیم شدند .در طول دوره پرورش ،خوراک (آردی) و

آب بهصورت آزاد در اختیار پرندهها قرار گرفت .خوراک
مصرفی ،افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی بهصورت
هفتگی و دورهای ثبت شدند .مقدار خوراک مصرفی و
افزایش وزن روزانه بهصورت روز مرغ و با استفاده از رابطه
زیر ،محاسبه شدند.
= روز مرغ
(تعداد روزهای دوره × تعداد جوجه در پایان دوره) +
(تعداد تلفات × تعداد روزهای زندهمانی)
= خوراک مصرفی روزانه
(وزن خوراک باقی مانده در انتهای دوره (گرم) -
وزن خوراک در ابتدای دوره (گرم))  /روز مرغ
= افزایش وزن روزانه
(وزن جوجهها در انتهای دوره (گرم) -وزن جوجهها در
ابتدای دوره +افزایش وزن تلفات (گرم) /روز مرغ
برای تعیین خصوصیات استخوان درشتنی ،در
سنین  27و  92روزگی ،از هر تکرار دو قطعه پرنده که
به میانگین وزن آن تکرار ،نزدیک بودند انتخاب و پس
از کشتار و تفکیک الشه ،استخوان درشتنی پای چپ
جدا و پس از جدا کردن تمامی بافتها ،وزن تر ،وزن
خشک ،وزن نسبی ،طول ،حجم ،چگالی و درصد
خاکستر نمونهها ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
طول استخوان درشتنی با استفاده از کولیس
دیجیتیال با دقت  0/07و در فاصله بین دو انتهای
استخوان تعیین شد .حجم استخوان با قرار دادن
استخوان درشتنی در استوانه مدرجی که حاوی مقدار
مشخصی آب بود ،تعیین شد .حجم استخوان با این
فرض که وزن مخصوص آب در دمای اتاق ،یک گرم بر
سانتیمتر مکعب است تعیین شد (Kim et al.,
) .2004چگالی استخوان درشت نی با استفاده از رابطه
زیر تعیین گردید (.)Zhang & Coon, 1997
= چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)
وزن استخوان درشت نی (گرم) /حجم استخوان درشت
نی (سانتیمتر مکعب)
برای تعیین وزن خشک ،استخوانها به مدت 29
ساعت در آون در دمای  700درجه سانتیگراد تا
رسیدن به وزن ثابت ،قرار گرفته و سپس توزین شدند.
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استحکام استخوانهای خشک با استفاده از دستگاه
( Lutronمدل  FG5020ساخت کشور هنگ کنگ)
اندازهگیری شد .سرعت حرکت زبانه دستگاه4 ،
میلیمتر در دقیقه بود .به همین منظور ،استخوان روی

دو پایه نگهدارنده دستگاه قرار گرفت و پس از اعمال
نیرو ،نقطه شکست استخوان ثبت و بهعنوان معیار
شکست استخوان در نظر گرفته شد .برای تعیین
درصد خاکستر ،استخوان درشتنی پس از چربی
زدایی ،خشک شده و بهمدت  29ساعت در داخل بوته
چینی در کوره در دمای  100درجه سانتیگراد ،قرار
داده شد و درصد خاکستر محاسبه گردید ( & Zhang
 .)Coon, 1997تجزیه آماری دادهها در قالب طرح
کامال تصادفی و با استفاده از رویه  GLMنرمافزار
 SASویرایش  (SAS Institute, 2004) 4/7انجام شد.
مقایسه میانگین تیمارها برای صفات مورد بررسی با
استفاده از آزمون توکی در سطح خطای  %4انجام شد.
نتایج و بحث
عملکرد رشد
نتایج مربوط به عملکرد و تفکیک الشه بهترتیب در
جدولهای  7و  2نشان داده شده است .تأثیر
تیمارهای آزمایشی بر مقدار مصرف خوراک در دوره
آغازین پرورش ،معنیدار بود ( .)P>0/04بیشترین
خوراک مصرفی در این دوره مربوط به تیمار  MnMو
کمترین آن مربوط به تیمار حاوی  NMnبود .در این
دوره ،بیشترین افزایش وزن در تیمار حاوی MnM
ب هدست آمد ( )P>0/04و بهترین ضریب تبدیل غذایی
نیز در تیمارهای حاوی  MnMو  NMnمشاهده گردید
(.)P>0/04
اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای
تفریخ شده ،در کل دوره پرورش نیز معنیدار بود
( .)P>0/04باالترین میزان خوراک مصرفی در کل
دوره آزمایش مربوط به تیمار  NCو کمترین آن
مربوط به تیمار حاوی  MnSبود ( .)P>0/04باالترین و
کمترین مقدار افزایش وزن در کل دوره پرورش
بهترتیب در تیمار حاوی  NMnو گروه  PCمشاهده

شد ( )P>0/04در حالیکه بهترین ضریب تبدیل
غذایی در کل دوره آزمایش مربوط به تیمارهای حاوی
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 NMnو  NMnMبود ( .)P>0/04نتایج مطالعات
مختلف نشان دادهاند که با تزریق درونتخممرغی نانو
مواد معدنی ،این ترکیبات با اطمینان بیشتری به
بافتها و سلولهای هدف رسیده و جذب این مواد
توسط بافتهای جنینی ،افزایش یافت بهطوری که
اثرات مثبت آن بر بهبود عملکرد و کاهش ضریب تبدیل
غذایی جوجههای گوشتی در طی دوران پرورش نیز
مشاهده شد ( Joshua et al., 2016; Sawosz et al.,
.)2012; Mroczek-Sosnowska et al., 2016
هیچ یک از تیمارهای آزمایشی تأثیر معنیداری بر
اجزای الشه در سن  92روزگی نداشتند (.)P>0/04
در عین حال ،بیشترین درصد الشه و وزن عضله سینه
قابل طبخ مربوط به تیمار حاوی  NMnبود و کمترین
درصد چربی محوطه بطنی در تیمار حاوی MnM
مشاهده گردید .نتایج حاصل از این پژوهش ،با نتایج
برخی از محققان ( & Wang et al., 2011; Zhou
 )Wang, 2011; Razani et al., 2017که با استفاده از
نانو ذرات ،اثر مثبتی بر عملکرد و ضریب تبدیل غذایی
گزارش کردند ،مطابقت دارد.
خصوصیات استخوان
نتایج مربوط به اثر تزریق درون تخممرغی منابع
مختلف منگنز بر خصوصیات استخوان درشتنی
جوجههای گوشتی در سنین  27و  92روزگی،
بهترتیب در جدولهای  9و  ،9ارائه شده است .همان

گونه که مشاهده میشود ،وزن تر و خشک استخوان
درشتنی در سنین  27و  92روزگی توسط تیمار
حاوی  NMnبهصورت معنیداری بهبود یافت
( .)P>0/04اگرچه وزن تر نسبی استخوان درشتنی
در سن  27روزگی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار
نگرفت با این وجود در سن  92روزگی ،باالترین وزن
تر نسبی استخوان درشتنی متلعق به تیمار حاوی
 NMnبود ( .)P>0/04وزن خشک نسبی استخوان
درشتنی بین نمونهها در هیچ کدام از سنین  27و 92
روزگی ،تفاوت معنیداری نداشت ( .)P>0/04باالترین
طول استخوان درشتنی در سن  27روزگی مربوط به
تیمار حاوی  MnSبود که فقط با تیمارهای  NCو ،PC
اختالف معنیداری داشت ( .)P>0/04حجم و درصد
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خاکستر استخوان درشتنی در گروه تغذیه شده با
 NMnاگر چه در هر دو سن  27و  92روزگی ،از نظر
عددی بیشتر بود اما اختالف معنیداری با سایر گروهها
نداشت ) .)P>0/04چگالی نمونههای استخوان
درشتنی نیز در هیچ کدام از سنین  27و  92روزگی،

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ).)P>0/04
بر مبنای نتایج یک مطالعه )،(Yair & Uni, 2011
تزریق مواد معدنی کم نیاز (منگنز ،آهن ،مس و روی)
به درون مایع آمنیوتیک ،قابلیت افزایش مقدار و
مصرف مواد معدنی زرده در طول دوره جوجهکشی را
داشته و سبب بهبود معدنی شدن و استحکام
استخوانها در جنین مرغ و جوجه پس از خروج از
تخممرغ میشود .گزارش شده که تزریق درون
تخممرغی منگنز ،اثرات مثبتی بر غلظت منگنز و

خصوصیات استخوان جوجههای گوشتی داشته است
( .)Yair et al., 2013نتایج تحقیق دیگری ( Oliveira
 )et al., 2015نشان داد که تزریق درون تخممرغی
مواد معدنی کم نیاز سبب افزایش درصد خاکستر و
همچنین غلظت منگنز در خاکستر استخوان درشتنی
پرندگان شد.

چنین یافتههایی نشان میدهند که تزریق مواد
معدنی به تخممرغهای بارور ،پتانسیل بهبود وضعیت
استخوان را دارد .با این حال ،در آزمایش حاضر میزان
خاکستر استخوان درشتنی در هیچ کدام از سنین 27
و  92روزگی تحت تأثیر تزریق درون تخممرغی منابع
مختلف منگنز قرار نگرفت ( .)P>0/04بخشی از
دستآمده در پژوهش
تفاوتهای موجود بین نتایج ب ه 

حاضر با سایر پژوهشهای مشابه ممکن است بهدلیل
تفاوت در نوع و منبع عناصر معدنی مورد استفاده،
اختالف از نظر عملکرد این عناصر ،تفاوت در سطوح
مورد استفاده و اختالف بین حیوانات مورد استفاده در
مطالعات مختلف باشد ( Shyam Sunder et al.,
 .)2013در پژوهش حاضر ،اختالف از نظر میزان
مقاومت استخوان درشتنی در سن  92روزگی،
معنیدار بود ( )P>0/04و تیمار حاوی  ،NMnباالترین

مقاومت در مقابل شکسته شدن را از خود نشان داد.
اختالف از نظر مقدار مقاومت استخوان درشتنی
جوجههای گوشتی در سن  27روزگی نیز از نظر
عددی معنیدار بود و تیمار حاوی  NMnMبا سایر
گروهها تفاوت معنیداری داشت (.)P>0/04

جدول  .7اثر تزریق درون تخممرغی منابع مختلف منگنز بر خوراک مصرفی ) ،(FIافزایش وزن بدن ) (BWGو ضریب تبدیل
غذایی ) (FCRجوجههای گوشتی
Table 1. Effect of in ovo injection of different manganese sources on Feed Intake (FI), Body Weight Gain (BWG) and
Feed Conversion Ratio (FCR) of broilers
)Whole Period (0-42 d
FI
BWG
FCR
)(g/d
)(g/d
a
ab
119.87
67.86
1.76ab
116.74ab
65.04b
1.79a
113.71b
65.13b
1.74ab
118.34a
67.87ab
1.74ab
118.63a
72.24a
1.64c
117.35ab
69.21ab
1.69bc
0. 51
0.64
0.01
0.0025
0.002
0.0015

)Finisher (24-42 d
FI
BWG
FCR
)(g/d
)(g/d
a
ab
201.99
97.18
2.08a
198.04ab
96.65ab
2.05ab
192.78b
95.65b
2.01ab
199.94ab
96.64ab
2.07a
200.82ab
107.13a
1.87b
196.37ab
99.95ab
1.96ab
0.95
1.21
0.02
0.042
0.041
0.0186

)Grower (11-24 d
FI
BWG
FCR
)(g/d
)(g/d
a
a
82.93
62.14
1.33b
80.28ab
53.89b
1.50a
77.18b
55.39ab
1.39ab
81.05ab
60.97ab
1.33b
82.60ab
61.97a
1.33b
82.89a
61.96a
1.33b
0.61
0.91
0.01
0.028
0.003
0.004

FCR
1.29a
1.21ab
1.23ab
1.17b
1.17b
1.25ab
0.01
0.0332

)Starter (0-11 d
BWG
)(g/d
22.23b
22.15b
22.26b
24.57a
22.71ab
23ab
0.25
0.030

FI
)(g/d
28.81a
26.81b
27.52ab
28.88a
26.71a
28.77a
0.23
0.0003

Treatments
NC
PC
MnS
MnM
NMn
NMnM
SEM
P-value

 :a-cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مختلف ،از نظر آماری تفاوت معنیداری دارند (.)P>0/04
a-c: Means within a column with different superscripts are statistically of significant difference (P<0.05).

جدول  .2اثر تزریق درون تخممرغی منابع مختلف منگنز بر خصوصیات الشه جوجههای گوشتی
Table 2. Effect of in ovo injection of different manganese sources on carcass characteristics of broilers
Abdominal fat
)(%
1.61
1.38
1.32
1.09
1.47
1.52
0.06
0.141

Gizzard
)(%
1.64
1.67
1.76
1.72
1.66
1.70
0.02
0.202

Heart
)(%
0.64
0.58
0.66
0.62
0.61
0.58
0.01
0.886

Liver
)(%
2.22
2.14
2.21
2.28
2.30
2.20
0.04
0.934

Wing
)(%
9.12
9.05
9.44
8.74
8.87
8.89
0.12
0.831

Thigh muscle
)(%
32.32
32.11
32.07
32.14
30.91
33/00
0.26
0.634

Breast muscle
)(%
37.74
37.40
37.80
37.23
39.14
37.38
0.09
0.658

Dressing
)(%
62.76
62.17
62.11
63.22
63.80
63.35
0.24
0.248

Treatments
NC
PC
MnS
MnM
NMn
NMnM
SEM
P-value

499

7941  زمستان،9  شمارة،94  دورة،علوم دامی ایران

 روزگی27  اثر تزریق درون تخممرغی منابع مختلف منگنز بر خصوصیات استخوان درشتنی در سن.9 جدول
Table 3. Effect of in ovo injection of different manganese sources on tibial characteristics at 21 day of age
Treatments
NC
PC
MnS
MnM
NMn
NMnM
SEM
P-value

Fresh weight
(g)
6.21b
6.54ab
7.15ab
6.42ab
7.39a
6.42ab
0.123
0.024

Dry weight
(g)
2.25b
2.30b
2.48ab
2.42ab
2.83a
2.56ab
0.052
0.014

Fresh weight
(%)
0.75
0.79
0.84
0.75
0.84
0.76
0.013
0.087

Dry weight
(%)
0.27
0.27
0.29
0.28
0.32
0.30
0.005
0.103

Length
(cm)
5.95c
6.04bc
6.60a
6.10abc
6.58ab
6.32abc
0.06
0.002

Volume
(cm3)
5.27
5.57
5.74
5.43
5.84
5.35
0.120
0.73

Density
(g/cm3)
1.17
1.18
1.27
1.20
1.26
1.20
0.015
0.306

Ash
(%)
36.87
37.01
38.66
36.52
42.43
40.14
0.686
0.081

Breaking strength
(Kg)
8.45c
8.30c
8.57b
8.34c
8.81ab
8.93a
0.037
0.0001

.)P>0/04(  از نظر آماری تفاوت معنیداری دارند، میانگینهای دارای حروف مختلف، در هر ستون:a-c
a-c: Means within a column with different superscripts are statistically of significant difference (P<0.05).

 روزگی92  اثر تزریق درون تخممرغی منابع مختلف منگنز بر خصوصیات استخوان درشتنی در سن.9 جدول
Table 4. Effect of in ovo injection of different manganese sources on tibial characteristics at 42 day of age
Treatments
NC
PC
MnS
MnM
NMn
NMnM
SEM
P-value

Fresh weight
(g)
12.23ab
11.38b
12.84ab
13.58ab
14.89a
13.59ab
0.327
0.030

Dry weight
(g)
8.07ab
7.65b
7.97ab
8.46ab
9.05a
8.44ab
0.122
0.012

Fresh weight
(%)
0.43ab
0.40b
0.46ab
0.44ab
0.49a
0.46ab
0.007
0.005

Dry weight
(%)
0.27
0.27
0.28
0.27
0.30
0.27
0.004
0.142

Length
(cm)
9.98
10.15
10.19
10.07
10.27
10.22
0.031
0.079

Volume
(cm3)
9.67
8.88
9.94
10.36
10.90
10.49
0.268
0.329

Density
(g/cm3)
1.27
1.28
1.29
1.31
1.38
1.30
0.013
0.241

Ash
(%)
43.84
46.28
44.62
46.90
46.94
46.36
0.724
0.774

Breaking strength
(Kg)
18.28ab
18.04b
18.09b
18.66a
18.69a
18.51ab
0.054
0.0009

.)P>0/04(  از نظر آماری تفاوت معنیداری دارند، میانگینهای دارای حروف مختلف، در هر ستون:a-c
a-c: Means within a column with different superscripts are statistically of significant difference (P<0.05).

وجود دارد که این امر نیازمند مطالعه و تحقیق
.بیشتری است
نتیجهگیری کلی

 نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که،بهطور کلی
تزریق درون تخممرغی منگنز میتواند سبب رفع
کمبود این عنصر در جنین شده و اثرات مثبتی بر
عملکرد و خصوصیات استخوان درشتنی جوجههای
 در شرایط این. داشته باشد،گوشتی تفریخ شده
 قابلیت جذب و،NMnM  وNMn  ترکیبات،مطالعه
.زیست فراهمی بیشتری داشتند

محققان گزارش کردهاند که افزودن ترکیبات
،نانو منگنز به جیره غذایی جوجههای گوشتی
سبب افزایش قابلیت زیست فراهمی این عنصر و
به دنبال آن افزایش مقاومت استخوان میشود
) که با نتایج بهدستآمده از اینLotfi et al., 2015(
 بر اساس مطالعات صورت. مطابقت دارد،پژوهش
 قابلیت زیست فراهمی ترکیبات نانوی عناصر،گرفته
 افزایش،در مقایسه با نوع میکروی همان عناصر
Wang et al., 2011; Zhou & Wang, ( مییابد

 به همین دلیل در صورت استفاده از.)2011
 احتمال بروز سمیت آنها،مقادیر باالی این عناصر
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