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جدید با تاکید  هایهیافتمروری بر مرغ: پوسته تخمکیفیت ای بهبود دهنده عوامل تغذیه

 های خوراکینیاز و افزودنیویژه بر مواد معدنی کم

 ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو

 چکیده :

ای موثر بر کیفیت پوسته های موجود در رابطه با عوامل تغذیههدف مقاله مروری حاضر به روز رسانی اطالعات و بحث درمورد یافته

جیره  3Dهای خوراکی است. نقش حیاتی سطوح و منابع کلسیم، فسفر و ویتامین نیاز و افزودنیمرغ با تاکید بر عناصر معدنی کمتخم

های خوراکی بر بهبود سالمت دستگاه گوارش و افزایش فراهمی تاثیر افزودنی به خوبی با اثبات رسیده است.در حفظ کیفیت پوسته 

دهد تناقض زیادی در نتایج . نتایج مطالعات ارائه شده در این مقاله نشان میبه روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته استروز مواد معدنی 

مرغ وجود دارد. با این حال های تخمگذار بر کیفیت پوسته تخمی خوراکی به جیره مرغهانیاز و افزودنیتاثیر افزودن مواد معدنی کم

مرغ در شرایط خاصی تحت تاثیر سطح بهینه و منبع منگنز و همچنین افزودن دهند پوسته تخمبرخی مطالعات نشان می

 .گیردها، اسیدهای آلی و ترکیبات موثره گیاهی قرار میها، پروبیوتیکبیوتیکپری

  های خوراکینیاز، افزودنیمرغ تخمگذار، تغذیه، کیفیت پوسته، مواد معدنی کم کلمات کلیدی:

 :مقدمه

کیفیت پایین پوسته تخم مرغ یک مشکل مهم در صنعت پرورش طیور تخمگذار است که اثراتی منفی بر تولید اقتصادی تخم مرغ 

محافظت از جنین در مقابل عوامل (. Hunton, 2005شود )تلفات جنینی میافزایش داشته و منجر به کاهش نرخ جوجه درآوری و 

ترین وظایف پوسته تخم مرغ به مضر محیطی، تنظیم تبادل گاز و رطوبت و فراهم نمودن منبعی از کلسیم برای رشد جنین اصلی

ر برابر شکستن و جلوگیری از نفوذ همچنین پوسته تخم مرغ به دلیل مقاومت د(. Narushin and Romanov, 2002روند )شمار می

مسئله در مناطقی مانند اتحادیه اروپا این اهمیت  زا به درون تخم مرغ برای مصرف کنندگان نیز اهمیت فراوان دارد.عوامل بیماری
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هستند از اهمیت بیشتری  آزادهای پرورش سیستمیل شدن به ددر حال تبهای تخمگذار در قفس های پرورش مرغسیستم که

های تر از تخم مرغهای پرورش آزاد آلودههای تولید شده در سیستمبرخوردار است، زیرا گزارش شده است همواره پوسته تخم مرغ

های دهند بار میکروبی پوسته تخم مرغمطالعات نشان می(. De Reu et al., 2005های پرورش در قفس است )تولید شده در سیستم

 (. Samiullah et al., 2014های پرورش آزاد است )یستمتولید شده در قفس کمتر از س

های دارای کیفیت پوسته تخم مرغ تاثیر بسزایی بر سود حاصل از تولید تجاری تخم مرغ دارد. بر اساس مطالعات انجام شده تخم مرغ

تولید خسارت اقتصادی قابل توجهی را برای دهند که های تولید شده را تشکیل میدرصد از کل تخم مرغ 10تا  6نقص پوسته 

نشان دادند  (2003) همکاران و Mabe(. Roland, 1988; Bain, 1997) ان به همراه خواهد داشتو متعاقبا مصرف کنندگکنندگان 

های اصلی کاهش کیفیت یکی از نگرانی شود.ها را شامل میدرصد علت درجه پایین بودن تخم مرغ 90تا  80ترک داشتن پوسته 

 20های تک خورده حتی از مرغ تخمگذاری ممکن است شمار تخمپوسته تخم مرغ به دلیل افزایش سن پرنده است. در پایان دوره 

احتماال کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ با افزایش سن پرنده به دلیل (. Nys, 2001) رود های تولید شده فراتردرصد کل تخم مرغ

عوامل به  بنابراین بسیاری از مطالعات. ( ,.1999Bar et al)های تخمگذار مسن است در مرغ 3Dاختالل در سوخت و ساز ویتامین 

 اند.پرداختههای کارآمد بهبود آن موثر بر کیفیت پوسته تخم مرغ و روش

بیشتر مطالعات ای و سالمت پرنده بر معدنی شدن و کیفیت پوسته تخم مرغ تاثیرگذارند. عوامل مختلف ژنتیکی، محیطی، تغذیه

های تخمگذار روی مواد معدنی پرنیاز و ویتامین مرغ نر بر کیفیت پوسته تخم مرغ و استخواای موثانجام شده در رابطه با عوامل تغذیه

3D  .نیازی مانند دهند منابع و سطوح مشخص مصرف مواد معدنی کمبا این حال برخی آزمایشات جدیدتر نشان میمتمرکز شده است

هدف مقاله ر معدنی شدن و کیفیت پوسته تخم مرغ دارند. های خوراکی تاثیرات مثبتی بروی و منگنز و همچنین برخی افزودنی

نیاز با تاکید ویژه بر مواد معدنی کم ای تاثیرگذار بر کیفیت پوسته تخم مرغهای جدید در رابطه با عوامل تغذیهحاضر مروری بر یافته

 های خوراکی است. و افزودنی

 کلسیم:

درصد از پوسته از کربنات کلسیم تشکیل شده است تامین  95با توجه روند پویای کلسیمی شدن پوسته تخم مرغ و اینکه حدود 

نتایج بسیاری از آزمایشات گذشته های تخمگذار عاملی حیاتی برای حفظ کیفیت پوسته تخم مرغ است. مقادیر کافی کلسیم برای مرغ

ای مطلوب کافی بوده و افزایش سطح کلسیم جیره ( برای تشکیل پوسته1994) NRCلسیم در دهد مقادیر توصیه شده کنشان می

این در حالی است (. Keshavarz, 2003; Pastore et al., 2012درصد اغلب تاثیری بر کیفیت پوسته ندارد ) 9/3تا  6/3به بیشتر از 

درصد( منجر به  4/4گذار با جیره حاوی مقادیر باالی کلسیم )های تخم( گزارش کردند تغذیه مرغ2013و همکاران ) Jiangکه حتی 

 شد.  درصد کلسیم( 7/3) کاهش ضخامت و کیفیت پوسته نسبت به گروه شاهد

های درشت آهک یا پوسته صدف به جای پودر آهک، به دلیل ماندگاری بیشتر در دهند استفاده از دانهتحقیقات بسیاری نشان می

تر در اختیار مرغ قرار گرفته و حتی در طول شب غلظت کافی کلسیم شود تا کلسیم یکنواختتر، باعث میآهستهسنگدان و انحالل 

 Guinotte and Nys, 1991; Koreleski andخون حفظ شود که این امر منجر به بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ خواهد شد )

Świątkiewicz, 2004; Lichovnikova, 2007 .)Cufadar  درصد( و  2/4یا  6/3، 3اثرات سطوح مختلف کلسیم ) (2011مکاران )هو

هفته(  76های تخمگذار تولک رفته )را در مرغمتر( میلی 5متر و بیشتر از میلی 5تا  2متر، میلی 2اندازه ذرات سنگ آهک )کمتر از 

های کم کلسیم منجر به استحکام پوسته تخم جیره را بررسی نموده و اعالم کردند استفاده از آهک با اندازه ذرات متوسط و بزرگ در



 

داری طبیعی یا زیاد کلسیم تاثیر معنیهای دارای مقادیر شود. این در حالی است که اندازه ذرات در جیرهنی میمرغ و استخوان درشت

 (. Cufadar et al., 2011نداشت )

 فسفر:

ای مطلوب کافی است. این در درصد فسفر در جیره برای تولید پوسته 35/0تا  3/0دهد وجود نتایج بسیاری از آزمایشات نشان می

در جذب کلسیم از روده اخالل ایجاد نموده و منجر به کاهش کیفیت درصد جیره(  45/0تا  4/0حالی است که مقادیر زیاد فسفر )

اگرچه در مطالعات (. Hossain and Bertechini, 1998; Usayran et al., 2001; Waldroup et al., 2005شود )پوسته تخم مرغ می

درصد جیره( تاثیری بر کیفیت پوسته تخم مرغ نداشت اما منجر به کاهش میزان تولید شد  2/0تا  15/0مقادیر پایین فسفر )

(Keshavarz, 2003 .) 

 :3Dویتامین 

برای استفاده مطلوب پرنده از کلسیم و حفظ کیفیت پوسته تخم مرغ ضروری است. برخی تحقیقات  3Dن تامین مقادیر کافی از ویتامی

 گرددهیدروکسی کوله کلسیفرول( باعث بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ می -25) Dدهند افزودن متابولیت فعال ویتامین نشان می

(1988Bar et al.,  .)3های فعال ویتامین به دلیل کاهش توانایی تولید متابولیتD  هیدروکسی  -25در پرندگان مسن، تاثیر افزودن

. با (Koreleski and Swiatkiewicz, 2005) ر استکوله کلسیفرول بر کیفیت پوسته تخم مرغ در نیمه دوم دوره تخمگذاری آشکارت

های تخمگذار بر کیفیت هیدروکسی کوله کلسیفرول به جیره مرغ -25داری را از تاثیر افزودن اینحال بیشتر مطالعات تاثیر معنی

 (. Keshavarz, 2003پوسته مشاهده نکردند )

 نیاز:مواد معدنی کم

جیره متمرکز  3Dای موثر بر کیفیت پوسته تخم مرغ روی کلسیم، فسفر و ویتامین اکثر مطالعات انجام شده در رابطه با عوامل تغذیه

ها برای نیاز مرتبط با آنها مانند کربنیک انهیدراز و برخی مواد معدنی کمبا این حال مشخص شده است که برخی آنزیمشده است. 

ای در رابطه با تاثیر مواد های اخیر مطالعات فزایندهسته تخم مرغ حیاتی بوده هستند. به همین دلیل در سالفرآیند معدنی شدن پو

پیشنهاد کردند ( 2003و همکاران ) Mabeهای تخمگذار تجاری صورت گرفته است. نیاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ مرغمعدنی کم

را از طریق  تخم مرغ های مکانیکی پوستههای خاص، ویژگیعنوان کوفاکتور آنزیم نیازی مانند روی، منگنز و مس بهمواد معدنی کم

 دهند. تاثیر بر بلورهای کلسیت و اصالح ساختار کریستالی پوسته بهبود می

گرم روی در هر کیلوگرم خوراک برای تولید تخم مرغی با کیفیت مطلوب پوسته میلی 28در تحقیقات گذشته اعالم شده بود وجود 

گزارش  (2003و همکاران ) Mabeاما این نتایج با نتایج تحقیقات بعدی انجام شده در تناقض بود.  (Stahl et al., 1986کافی است )

گرم روی در هر کیلوگرم( منجر به تقویت استحکام میلی 6/32گرم روی به هر کیلوگرم جیره پایه )حاوی میلی 60کردند افزودن 

با این حال از  هفته( شد اما تاثیری بر کیفیت پوسته تخم مرغ پرندگان جوان نداشت. 82تا  69های تخمگذار مسن )پوسته مرغ

توان به طور گرم روی به هر کیلوگرم خوراک افزوده شده بود نمیمیلی 60گرم مس نیز به همراه میلی 10 آنجایی که در این تحقیق

 قطعی تاثیر مثبت مشاهده شده را به عنصر روی نسبت داد.



 

ه، های تخمگذار باعث نازک شدن پوست( ثابت کردند که کمبود منگنز جیره غذایی مرغ1983) Grossو  Leachدر مطالعه دیگری 

( یافتند اگرچه 1994و همکاران ) Sazzadشود. تغییر در ساختار و کاهش هگزوز آمین و اسید هگزورونیک در بستر آلی تخم مرغ می

های تخمگذار کافی گرم منگنز در هر کیلوگرم خوراک( برای عملکرد بهینه مرغمیلی 25سویا ) -منگنز موجود در جیره پایه ذرت

گرم منگنز از میلی 80گرم منگنز از خوراک پایه + میلی 25گرم در هر کیلوگرم خوراک )میلی 105یره تا است، اما افزایش منگنز ج

 40( افزودن 2000و همکاران ) Fassani در آزمایش شود.ضخامت پوسته تخم مرغ میمنبع اکسید منگنز( منجر به افزایش خطی 

گذاری باعث افزایش خطی ضخامت پوسته تخم خمهای تخمگذار در نیمه دوم تکیلوگرم خوراک مرغگرم منگنز در هر میلی 200تا 

( نشان داد افزودن 2014و همکاران ) Xiaoمطالعه جدیدتر انجام شده توسط  های غیر قابل استفاده شد.مرغ و کاهش شمار تخم مرغ

گلیکان و اسید اورونیک در غدد ترشح ث افزایش تولید گلیکوزامینباع های تخمگذارگرم منگنز به هر کیلوگرم جیره مرغمیلی 100

و  Sazzadاین در حالی است که  کننده پوسته، بهبود فراساختاری و متعاقبا افزایش استحکام پوسته تخم مرغ خواهد شد.

Bertechini (1998 ) داری را بر کیفیت پوسته نیگرم منگنز در هر کیلوگرم خوراک هیچگونه اثر معمیلی 75و  50، 25با افزودن

تواند خصوصیات مکانیکی پوسته تخم مرغ را بهبود دهند منگنز میهای موجود نشان میبه طور کلی داده. تخم مرغ مشاهده نکردند

هنگام بحث درباره تاثیر سطوح روی و منگنز جیره بر کیفیت پوسته تخم دهد اما تاثیر آن بر وزن یا ضخامت پوسته قطعی نیست. 

نیاز در جیره طیور توسط قوانین کمیسیون اروپا به مجاز این مواد معدنی کم مرغ باید به این نکته توجه داشت که در اروپا حداکثر

 (. European Commission, 2003گرم در هر کیلوگرم خوراک کاهش یافته است )میلی 150

معدنی( بر  ها )اشکال آلی یانیاز شکل مورد استفاده از آندهد عالوه بر سطح مواد معدنی کمنتایج بسیاری از تحقیقات نشان می

با این حال نتایج مرتبط با منبع ماده معدنی متناقض بوده و قطعی نیست.  (.1کیفیت پوسته تخم مرغ موثر است )جدول 

Swiatkiewicz  وKoreleski (2008 دریافتند استفاده از اشکال آلی روی و منگنز به جای اشکال اکسید، تاثیرات منفی سن )

نی های فیزیکی و هندسی استخوان درشت نی، میزان خاکستر درشتش داده و بدون تاثیر بر شاخصبر کیفیت پوسته تخم مرغ را کاه

و انگشت، درصد پوسته، ضخامت و یا چگالی پوسته تخم مرغ منجر به افزایش استحکام پوسته در مراحل پایانی چرخه تخمگذاری 

گرم میلی 7گرم منگنز و میلی 40گرم روی، میلی 40افزودن  با مقایسه( 2011و همکاران ) Gheisariشود. هفتگی( می 70تا  62)

های تخمگذار گزارش کردند ضخامت پوسته تخم مرغ گروه تغذیه شده با مس در اشکال سولفات و آلی در هر کیلوگرم خوراک مرغ

( افزودن 2013و همکاران ) Faveroتغذیه شده با گروه سولفات بود.  درصد بیشتر از گروه 8/3نیاز اشکال آلی این مواد معدنی کم

حاوی اشکال سولفات این عناصر را بررسی نموده و گزارش کردند  cobb 500های مادر اشکال آلی روی، منگنز و مس به جیره مرغ

با داری افزایش داد. ها را به طور معنیاستفاده همزمان از منابع آلی در کنار منابع غیرآلی کیفیت )وزن و ضخامت( پوسته تخم مرغ

موثری استحکام پوسته تخم مرغ را افزایش  این حال در مطالعه دیگری با وجود اینکه افزایش سطوح روی، منگنز و مس جیره به طور

و همکاران  Pekelهمچنین (. Stefanello et al., 2014ها دیده نشد )داری بین منابع آلی )پروتئینات( و غیرآلی آنداد اما تفاوت معنی

فیتاز تاثیری بر کیفیت های تخمگذار تغذیه شده با فسفر کم و همراه با ( گزارش کردند افزودن فرم آلی مس به جیره مرغ2012)

لیزین( به جای فرم سولفات تاثیر مثبتی  -( نیز با استفاده از اشکال آلی مس )مس2011و همکاران ) Attiaپوسته تخم مرغ نداشت. 

 .خامت و وزن پوسته تخم مرغ مشاهده نکردندضرا در درصد پوسته، 

Ma ( گزارش کردند افزودن 2014و همکاران )های تخمگذار باعث بهبود ات کروم به هر کیلوگرم خوراک مرغمیکروگرم پروپیون 600

دو منظوره نشان داد استفاده از سلنومتیونین به جای سلنیت های کیفیت پوسته تخم مرغ شد. نتایج مطالعه انجام شده بر روی مرغ

 (. Attia et al., 2010سدیم تاثیری بر درصد پوسته، ضخامت و یا وزن پوسته در واحد سطح نداشت )



 

 بر کیفیت پوسته تخم مرغ نیاز مواد معدنی کم گذارینتایج برخی مطالعات انجام شده روی تاثیر -1جدول 

 نویسندگان
نیاز افزوده شده مواد معدنی کم

 به جیره پایه
 نتایج

Mabe et al. 

(2003)  

گرم در میلی 60یا  30، 0روی )

 60یا  30، 0کیلوگرم(، منگنز )

 5، 0مس )گرم در کیلوگرم(، میلی

گرم در کیلوگرم(، منابع میلی 10یا 

 آلی یا معدنی 

 60گرم روی، میلی 60تاثیر مثبت افزودن همزمان 

گرم مس به هر کیلوگرم میلی 10گرم منگنز و ملی

پرندگان  مرغم تخمجیره پایه بر مقاومت و استحکا

 مسن بدون توجه به منبع عناصر

Swiatkiewicz 
and Koreleski  

(2008)  

 

گرم در کیلوگرم( و میلی 30روی )

گرم در کیلوگرم(، میلی 50منگنز )

 منابع آلی یا معدنی 

جایگزین نمودن منابع آلی روی و منگنز منجر به 

درصد برای  2/9مرغ )افزایش مقاومت پوسته تخم

 70درصد برای پرندگان  5/9هفته و  62پرندگان 

هفته( بدون تاثیر بر درصد، ضخامت و چگالی پوسته 

 گردید.

Pekel et al. 

(2012)  
گرم در کیلوگرم(، میلی 250مس )

 منبع آلی یا معدنی

های تغذیه مس تاثیری بر کیفیت پوسته تخم مرغ

 شده با جیره کم فسفر حاوی فیتاز نداشت.

Xiao et al. 

(2014)  

گرم در میلی 100یا  25، 0منگنز )

 کیلوگرم(، منبع معدنی

گرم در هر میلی 100مصرف مقادیر باالی منگنز )

درصدی مقاومت  7/15کیلوگرم( منجر به افزایش 

درصدی ضخامت  7/9پوسته نسبت به شکستن، 

درصدی استحکام پوسته و همچنین  2/12پوسته، 

وزامینوگلیکان و اسید اورونیک افزایش میزان گلیک

 پوسته گردید. 

Ma et al. 
(2014)  

گرم میلی 6/0یا  4/0، 2/0، 0کروم )

 در کیلوگرم(، منبع آلی

گرم کروم آلی )پروپیونات کروم( میلی 6/0افزودن 

 5/8به ازای هر کیلوگرم خوراک ضخامت پوسته را 

درصد افزایش داده اما تاثیری بر استحکام آن 

 نداشت. 

Stefanello et al. 

(2014)  

گرم در میلی 120تا  30روی )

 125تا  35کیلوگرم(، منگنز )

تا  5گرم در کیلوگرم( و مس )میلی

گرم در کیلوگرم(، منابع میلی 20

 آلی و معدنی

افزایش میزان روی، منگنز و مس جیره منجر به 

افزایش ضخامت و استحکام پوسته گردید اما منبع 

داری بر کیفیت پوسته مورد استفاده تاثیر معنی

 مرغ نداشت. تخم

 

 

 



 

 های خوراکیافزودنی

 هاها و پروبیوتیکبیوتیکپری

توانند کیفیت پوسته را افزایش دهند ها و اسیدهای آلی میپروبیوتیک های خوراکی، به ویژه پری وافزودنیدهند مطالعات نشان می

-Swiatkiewicz and Arczewskaتوان به افزایش دسترسی کلسیم و سایر مواد معدنی نسبت داد )که این تاثیر را عمدتا می (2)جدول 

Wlosek, 2012 .)Chen  وChen (2004 گزارش ) دار درصد بیوتیک فروکتان منجر به افزایش معنیدرصد پری 1کردند افزودن

و همکاران  Swiatkiewicz در تحقیق نی شد. پوسته، استحکام پوسته و همچنین خاکستر خام، کلسیم و فسفر استخوان درشت 

این های پرندگان مسن گردید. خم مرغافزایش درصد، چگالی و استحکام پوسته ت( افزودن اینولین یا الیگوفروکتوز باعث 2010)

های در مرغ الکلی غالت قطرپسماند تمحققان در تحقیق بعدی خود نیز گزارش کردند افزودن اینولین به جیره حاوی مقادیر باالی 

( تاثیر افزودن 2014و همکاران ) Cesari(. Swiatkiewicz et al., 2013ها را بهبود بخشید )مرغهفته کیفیت پوسته تخم 50مسن 

بر عملکرد و کیفیت   Lactobacillus acidophilusدرصد الکتوز( به جیره حاوی 54چرخ حاوی بیوتیک )پودر شیر پسپری

شد  مرغتخم درصدی کیفیت پوسته 4تا  3بیوتیک منجر به بهبود را بررسی نموده و بیان کردند مصرف پری Hy-lineمرغ نژاد تخم

های تغذیه شده با مخلوطی از پروبیوتیک باکتریایی و به دلیل افزایش تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در روده مرغتواند که می

( تاثیر مثبتی را با افزودن اینولین به جیره بر وزن، ضخامت یا استحکام پوسته 2006و همکاران ) Yildizبا این حال الکتوز باشد. 

، داری بر کیفیتهای ژاپنی افزودن اینولین تاثیر معنیمشابهی در تحقیق انجام شده روی بلدرچینبه طور مرغ مشاهده نکردند. تخم

دیواره سلولی مخمر همچنین استفاده از (. de la Mora et al., 2014) ها نداشتمقدار خاکستر، مقدار کلسیم و درصد پوسته تخم

 (. Hashim et al., 2013 نداشت ) مرغتخمپوسته تاثیری بر کیفیت 

 Yousefi andهای تخمگذار در برخی از مطالعات به اثبات رسیده است )ها بر خصوصیات پوسته تخم مرغتاثیر مثبت پروبیوتیک

Karkoodi, 2007; Panda et al., 2008; Mikulski et al., 2012 .)Abdelqader ( و همکارانb2013 تاثیر افزودن پروبیوتیک حاوی )
هفته( را  64های مسن )کیفیت پوسته تخم مرغ بر عملکرد و subtilis Bacillus (cfuکلنی ) دهنده واحد تشکیل 3/2 × 810

همچنین مرغ و خصوصیات کیفی پوسته دارد.  ها تاثیر مثبتی بر میزان تولید تخمبررسی نموده و بیان کردند استفاده از پروبیوتیک

Abdelqader ( و همکارانa2013کارایی افز ) ودنBacillus subtilis  و اینولین به صورت جداگانه و یا ترکیب با هم را بررسی

مرغ، بیوتیک( میزان تولید تخمدرصد اینولین و یا استفاده همزمان از هر دو )سین 1/0درصد پروبیوتیک،  1/0نموده و گزارش کردند 

این محققان نشان دادند بهبود حاصل از مصرف  بخشد.بهبود میهای تخمگذار مسن را کیفیت پوسته و میزان ابقای کلسیم در مرغ

های مفید و افزایش سطح جذب پرزهای روده سازی باکتریها مستقیما به تاثیر این ترکیبات بر کلونیها و پروبیوتیکبیوتیکپری

ناشی دردسترس  مواد معدنی افزایش ن باتوامیاحتماال را ها بر کیفیت پوسته ها و پروبیوتیکبیوتیکتاثیر مثبت پریمرتبط است. 

و  ها، تغییر در مخاط رودهفراهم شدن مواد مورد نیاز باکتری از طریقها افزایش تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر توسط باکتری از

های باکتریایی، مها، تجزیه فیتات به وسیله آنزیافزایش سطح جذب به دلیل تاثیر محصوالت تخمیر باکتریایی بر تکثیر انتروسیت

 ,.Scholz-Ahrens et alستگاه گوارش مرتبط دانست )های متصل شونده به کلسیم و بهبود کلی سالمت دافزایش بیان پروتئین

 ;Yoruk et al., 2004کنند )مرغ را تایید نمیها بر کیفیت پوسته تخم(. با این حال برخی از مطالعات تاثیر پروبیوتیک2001

Swiatkiewicz et al., 2013 .) 

 



 

 اسیدهای آلی

درصد جیره استحکام  05/0های مولد مسن بونز نشان داد افزودن اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به میزان مطالعه انجام شده روی مرغ

( گزارش کرد افزودن 2008) Soltan(. Sengor et al., 2007کاهد )های آلوده میمرغها را افزایش داده و از شمار تخممرغپوسته تخم

درصد جیره  078/0مخلوطی از اسیدهای چرب کوتاه زنجیر اسید فرمیک و نمک اسیدهای بوتیریک، پروپیونیک و الکتیک به میزان 

ها رغمهای شکسته را کاهش داد در حالی که تاثیری بر وزن تخمهفته را افزایش و تعداد تخم 70های ضخامت پوسته تخم مرغ

ه احتماال به دلیل افزایش کلسیم خون در پاسخ به . در این مطالعه همچنین تاکید شد بهبود حاصل شده در کیفیت پوستنداشت

( تاثیر مثبتی را در نتیجه افزودن اسیدهای 2010و همکاران ) Swiatkiewiczباشد. تاثیر مثبت اسیدهای آلی بر جذب کلسیم می

درصد، چگالی و استحکام  درچرب متوسط زنجیر )مانند اسید کاپریک و اسید کاپروئیک( و تا حدودی اسیدهای چرب کوتاه زنجیر 

 pHذب کلسیم به دلیل کاهش هفته گزارش کردند. نویسندگان این تاثیر مثبت را به افزایش ج 70تا  46های مسن تخم مرغپوسته 

 Colpanو  Yesilbag مطالعههای فوقانی مجرای گوارشی و تاثیر اسیدهای آلی بر ارتفاع پرزهای روده نسبت دادند. در مقابل در قسمت

های تخمگذار لوهمن افزودن اسید فرمیک و اسید پروپیونیک به جیره تاثیری بر ضخامت و استحکام پوسته روی مرغ( 2006)

 ها نداشت. مرغتخم

 های گیاهی ترکیبات موثره و عصاره

های افزودن مخلوطی از ترکیبات موثره پونه کوهی، برگ بو، برگ مریم گلی، برگ مورت، دانه رازیانه و پوست مرکبات به جیره مرغ

 Kayaبه طور مشابهی  (.Cabuk et al., 2006درصد کاهش داد ) 5/15های شکسته را مرغهفته شمار تخم 74تا  54تخمگذار مسن 

منجر به افزایش  عهای مریم گلی، آویشن و نعنادرصد جیره مخلوط عصاره 03/0تا  015/0( گزارش کردند افزودن 2013و همکاران )

درصد مخلوط عصاره شبدر قرمز و  1/0( یافتند که افزودن 2014و همکاران ) Lokaewmaneeاستحکام جیره گردید. همچنین 

های مرغ را بهبود بخشید که این تاثیر مثبت احتماال به بهبود ویژگیای استحکام پوسته تخمهای تخمگذار قهوهغسیر به جیره مر

های تخمگذار با محصوالت گیاهی منجر به غ( تغذیه مر2009و همکاران ) Sharmaبه گزارش شناسی روده مرتبط است. بافت

های دارای مشکل پوسته مرغدرصدی تخم 5/2درصدی استحکام پوسته و کاهش  2/15درصدی ضخامت پوسته، بهبود  10افزایش 

ارویی سنتی چینی استحکام های مسن با مخلوطی از گیاهان د( نیز گزارش کردند که تغذیه مرغ2009و همکاران ) Zhouشد. 

ثیر احتماال از طریق به حداقل رساندن صدمات ساختاری درصد افزایش داد. سازوکار این تا 3/19نی را پوسته و استخوان درشت

های استخوان است. با این حال جزئیات این ترکیب گیاهی در مطالعه ذکر استخوان و تحریک جذب و رسوب مواد معدنی در الیه

های گیاهی بر کیفیت پوسته مشاهده نکردند در مقابل برخی نویسندگان تاثیر مثبتی را از افزودن ترکیبات و عصاره است. هنشد

(Bozkurt et al., 2012; Swiatkiewicz et al., 2013 .) 

 های خوراکی بر کیفیت پوسته تخم مرغ نتایج برخی مطالعات انجام شده روی تاثیرگذاری افزودنی -2جدول 

 نتایج های مورد استفادهدنیافزو نویسندگان

Chen and Chen 
(2004) 

درصد جیره( یا الیگوفروکتوز  1اینولین )

(1%) 

درصد منجر به افزایش اینولین و الیگوفروکتوز 

 4/6درصد( و استحکام پوسته ) 4/4و  6/3پوسته )

 درصد( شدند 5و 



 

Chen and Chen 
(2007) 

مخلوط اسیدهای چرب کوتاه زنجیر 

کلسیم، الکتات کلسیم، پروپیونات )بوتیرات 

 کلسیم و اسید فرمیک(

درصدی استحکام پوسته و کاهش  6/17افزایش 

، 7/0های آلوده ، ترک دار و بدفرم )شمار تخم مرغ

 اهده شد.مشدرصد(  5/2و  2/1

Yousefi and 

Karkoodi 

(2007) 

یا  Thepax( )05/0 ،1/0) پروبیوتیک

 درصد جیره( 15/0

درصد  7/6درصد ضخامت پوسته را  15/0سطح 

 .افزایش داد

Panda et al. 
(2008) 

 Lactobacillusپروبیوتیک )

sporogenes ،6000  میلیون اسپور در

یا  010/0هر گرم از محصول( به میزان 

 درصد جیره 015/0

مرغ درصد بر تولید تخم 015/0تاثیر مثبت سطح 

درصد(، وزن  11پوسته )درصد(، استحکام  8/5)

درصد(  6/8درصد( و ضخامت پوسته ) 8/4پوسته )

 مشاهده شد.

Soltan 
(2008) 

مخلوط اسیدهای چرب کوتاه زنجیر )اسید 

بوتیریک،  هایهای اسیدنمکو  فرمیک

تا  026/0پروپیونیک و الکتیک( به میزان 

 درصد جیره 078/0

درصد  6/12درصد ضخامت پوسته را  078/0سطح 

 .افزایش داد

Swiatkiewicz et al. 
(2010) 

 75/0درصد(، الیگوفروکتوز ) 75/0اینولین )

 5/0درصد(، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر )

درصد( یا اسیدهای چرب متوسط زنجیر 

 درصد  25/0

اینولین و اسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر 

درصد(  3/4و  8/4، 5/6باعث افزایش چگالی پوسته )

 5/5و  4، 2/3هفتگی و افزایش چگالی ) 58در 

درصد(  6/11و  10، 9استحکام پوسته ) ودرصد( 

 .هفتگی شد 70در 

Mikulski et al. 

(2012) 

 
Hashim et al. 

(2013) 

 Pediococcusپروبیوتیک حاوی 

acidilactici (Bactocell به میزان )

درصد جیره و دیواره مخمر به میزان  01/0

 درصد جیره  05/0و  025/0

هفتگی بر  46تا  23تاثیر مثبت پروبیوتیک طی 

درصد(  59/0درصد( و سهم پوسته ) 2/8ضخامت )

 .گزارش شد

تاثیر مثبتی از دیواره مخمر بر وزن و ضخامت پوسته 

 .گزارش نشد

Swiatkiewicz et al. 
 درصد( 5/0اینولین ) (2013)

درصد(، ضخامت پوسته  8/4درصد پوسته )بهبود 

  .درصد( 3/7درصد( و چگالی پوسته ) 3/7)

Abdelqader et al. 
(a 2013) 

 Bacillus subtilisپروبیوتیک 

واحد تشکیل کلنی در گرم( به  3/2×810)

 1/0درصد جیره ، اینولین ) 1/0میزان 

 بیوتیک )پروبیوتیک+ اینولین(ندرصد(، سی

بیوتیک بر تاثیر مثبت پروبیوتیک، اینولین و سین

، 1/9درصد(، ضخامت ) 5/27و  6/24، 7/21وزن )

درصد  4.  2/2، 6/4درصد( و چگالی ) 2/21و  18/2

 .ها مشاهده شدمرغ( پوسته تخم

Abdelqader et al. 

(b 2013) 

 Bacillus subtilisپروبیوتیک 

واحد تشکیل کلنی در گرم( به  3/2×810)

 درصد جیره 1/0یا  05/0میزان 

درصد ضخامت پوسته را  1/0و  05/0هر دو سطح 

های درصد( و شمار تخم 5/7و  4/8افزایش ) 

 داری کاهش داد.غیرقابل فروش را به طور معنی

Lokaewmanee et al. 
(2014) 

های گیاهی )شبدر قرمز و سیر( به عصاره

 درصد جیره  1/0میزان 

عصاره گیاهی بدون تاثیر بر وزن، ضخامت و محتوی 

کلسیم، فسفر و منیزیم پوسته استحکام پوسته را 

 .درصد افزایش داد 8/29



 

Cesari et al. 

(2014) 

درصد پودر شیرخشک افزوده شده  4و  3

 Lactobacillusبه جیره حاوی 

acidophilus 

 2/4درصد پودر شیرخشک ضخامت ) 4و  3افزودن 

درصد(  3/0و  1/0درصد( و وزن مخصوص ) 6و 

 مرغ را افزایش داد. پوسته تخم

 

 گیری نهایی نتیجه

های خوراکی نیاز و افزودنیتوان نتیجه گرفت اثر بخشی مواد معدنی کمعات ارائه شده در این مقاله مروری میالبندی اطبا جمع

کیفیت پوسته قطعی نبوده و به عواملی مانند سن و مرحله فیزیولوژیک پرنده و همچنین شکل شیمیایی و ترکیب افزودنی مورد 

دهند کیفیت پوسته ممکن است در شرایط خاص تحت تاثیر سطح بهینه و منبع زمایشات نشان میبرخی از آاستفاده بستگی دارد. 

ها، اسیدهای آلی و ترکیبات موثره گیاهی قرار گیرد. همچنین الزم به ذکر است بهبود مشاهده ها و پروبیوتیکبیوتیکمنگنز، پری

های مسن توجیه اقتصادی و بنابراین استفاده از این ترکیبات در مرغشده در کیفیت پوسته اغلب در پرندگان جوان بسیار جزئی بوده 

 بیشتری دارد. 

 منابع :

ABDELQADER, A., AL-FATAFTAH, A.R. and DAS, G. (2013a) Effects of dietary Bacillus subtilis and inulin 

supplementation on performance, eggshell quality, intestinal morphology and microflora composition of laying hens 

in the late phase of production. Animal Feed Science and Technology 179: 103-111. 

ABDELQADER, A., IRSHAID, R. and AL-FATAFTAH, A.R. (2013b) Effects of dietary probiotic inclusion on performance, 

eggshell quality, cecal microflora composition, and tibia traits of laying hens in the late phase of production. Tropical 

Animal Health and Production 44: 1017-1024. 

ATTIA, Y.A., ABDALAH, A.A., ZEWEIL, H.S., BOVERA, F., EL-DIN, A.T. and ARAFT, M.A. (2010) Effect of inorganic 

or organic selenium supplementation on productive performance, egg quality and some physiological traits of dual-

purpose breeding hens. Czech Journal of Animal Science 55: 505-519. 

ATTIA, Y.A., ABDALAH, A.A., ZEWEIL, H.S., BOVERA, F., EL-DIN, A.T. and ARAFT, M.A. (2011) Effect of inorganic 

or organic copper additions on reproductive performance, lipid metabolism and morphology of organs of dual-purpose 

breeding hens. Archiv fur Geflugelkunde 75: 169-178. 

BAIN, M.M. (1997) A reinterpretation of eggshell strength, In: SOLOMON, S.E. (Ed.) Egg and eggshell quality, pp. 131-142 

(London: Manson Publishing Ltd). 

BAR A., STRIEM, S., ROSENBERG, J. and HURWITZ, S. (1988) Egg shell quality and cholecalciferol metabolism in aged 

laying hens. Journal of Nutrition 18: 1018-1023. 

BAR, A., VAX, E. and STRIEM, S. (1999) Relationships among age, eggshell thickness and vitamin D metabolism and its 

expression in the laying hen. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 

123: 147-154. 

BOZKURT, M., KUCUKYILMAZ, K., PAMUKCU, M., CABUK, M., ALCICEK, A. and CATLI, A.U. (2012) Long-term 

effects of dietary supplementation with an essential oil mixture on the growth and laying performance of two layer 

strains. Italian Journal of Animal Science 11: 23-28. 

CABUK, M., BOZKURT, M., ALCICEK, A., CATLI, A.U. and BASER, K.H.C. (2006) Effect of a dietary essential oil mixture 

on performance of laying hens in the summer season. South African Journal of Animal Science 36: 215-221. 



 

CESARI, V., MANGIAGIALLI, M.G., GIARDINI, A., GALIMBERTI, B., CARTER, S., GALLAZZI, D. and TOSCHI, I. 

(2014) Egg quality and productive performance of laying hens fed different levels of skimmed milk powder added to 

a diet containing Lactobacillus acidophilus. Poultry Science 93: 1197-1201. 

CHEN, Y.C. and CHEN, T.C. (2004) Mineral utilization in layers as influenced by dietary oligofructose and inulin. 

International Journal Poultry Science 3: 442-445. 

CUFADAR, Y., OLGUN, O. and YILDIZ, A.O. (2011) The effect of dietary calcium concentration and particle size on 

performance, eggshell quality, bone mechanical properties and tibia mineral contents in moulted laying hens. British 

Poultry Science 52: 761-768. 

DE LA MORA, L.J.P., OROZCO-HERNANDEZ, J.R., DE JESUS RUIZ-GARCIA, I. and DE LA PENA, C.G. (2014) Quail 

egg yield and quality of the Coturnix coturnix response to the addition level of agave inulin to the drinking water. 

Italian Journal of Animal Science 13: 127-129. 

DE REU, K., GRIJSPEERDT, K., HEYNDRICKX, M., ZOONS, J., DE BAERE, K., UYTTENDAELE, M. and HERMAN, 

L. (2005) Bacterial eggshell contamination in conventional cages, furnished cages and aviary housing systems for 

laying hens. British Poultry Science 46: 149-155. 

EUROPEAN COMMISSION (2003) Commission Regulation (EC) no. 1334/2003 of 25 July 2003 amending the conditions 

for authorisation of a number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements. Official Journal 

of the European Union L187: 11-15. 

FASSANI, J.E., BERTECHINI, A.G., DE OLIVEIRA, B.L., GONCALVES, T. and FIALHO, E.T. (2000) Manganese in 

nutrition of the leghorn hens in the second cycle of production. Revista Ciencia e Agrotecnologia 24: 468-478.13. 

Gutzwiller, A. (1993) The effect of a diet containing cyanogenetic glycosides on the selenium status and the thyroid 

function of sheep. Anim. Prod. 57: 415–419. 

FAVERO, A., VIEIRA, S.L., ANGEL, C.R., BESS, F., CEMIN, H.S. and WARD, T.L. (2013) Reproductive performance of 

Cobb 500 breeder hens fed diets supplemented with zinc, manganese, and copper from inorganic and amino acid-

complexed sources. The Journal of Applied Poultry Research 22: 80- 

GHEISARI, A.A., SANEI, A., SAMIE, A., GHEISARI, M.M. and TOGHYANI, M. (2011) Effect of diets supplemented with 

different levels of manganese, zinc, and copper from their organic or inorganic sources on egg production and quality 

characteristics in laying hens. Biological Trace Element Research 142: 557-571. 

GUINOTTE, F. and NYS, Y. (1991) Effects of particle size and origin of calcium of calcium sources on eggshell quality and 

bone mineralization in egg laying hens. Poultry Science 70: 583-592. 

HASHIM, M., FOWLER, J., HAQ, A. and BAILEY, C.A. (2013) Effect of yeast cell wall on early production laying hen 

performance. Journal of Applied Poultry Research 22: 792-797. 

HUNTON, P. (2005) Research on eggshell structure and quality: An historical overview. Revista Brasileira de Ciencia Avacola 

7: 67-71. 

HOSSAIN, S.M. and BERTECHINI, A.G. (1998) Effect of varying manganese and available phosphorus levels in the diet on 

egg production and eggshell quality of layers. Animal Feed Science and Technology 71: 303-308. 

JIANG, S., CUI, L., SHI, C., KE, X., LUO, J. and HOU, J. (2013) Effects of dietary energy and calcium levels on performance, 

egg shell quality and bone metabolism in hens. The Veterinary Journal 198: 252-258. 

KAYA, H., KAYA, A., CELEBI, S. and MACIT, M. (2013) Effects of dietary supplementation of essential oils and vitamin E 

on performance, egg quality and Escherichia coli count in excreta. Indian Journal of Animal Research 47: 515-520. 



 

KESHAVARZ, K. (2003) A comparison between cholecalciferol and 25-OH-cholecalciferol on performance and eggshell 

quality of hens fed different levels of calcium and phosphorus. Poultry Science 82: 1415-1422. 

KORELESKI, J. and ŚWIĄTKIEWICZ, S. (2004) Calcium from limestone meal and grit in laying hen diets - effect on 

performance, eggshell and bone quality. Journal of Animal and Feed Sciences 13: 635-645. 

KORELESKI, J. and ŚWIĄTKIEWICZ, S. (2005) Efficacy of different levels of a cholecalciferolol 25-0Hderivative in diets 

with two limestone forms in laying hen nutrition. Journal of Animal and Feed Sciences 14: 305-315. 

LEACH, R.M. Jr and GROSS, R. (1983) The effect of manganese deficiency upon the ultrastructure of the eggshell. Poultry 

Science 62: 499-504. 

LICHOVNIKOVA, M. (2007) The effect of dietary calcium source, concentration and particle size on calcium retention, 

eggshell quality and overall calcium requirement in laying hens. British Poultry Science 48: 71-75. 

LOKAEWMANEE, K., YAMAUCHI, K.E., KOMORI, T. and SAITO, K. (2014) Eggshell quality, eggshell structure and 

small intestinal histology in laying hens fed dietary Pantoea-6® and plant extracts. Italian Journal of Animal Science 

13: 332-339. 

MA, W., GU, Y., LU, J., YUAN, L. and ZHAO, R. (2014) Effects of chromium propionate on egg production, egg quality, 

plasma biochemical parameters, and egg chromium deposition in late-phase laying hens. Biological Trace Element 

Research 157: 113-119. 

MABE, I., RAPP, C., BAIN, M.M. and NYS, Y. (2003) Supplementation of a corn-soybean meal diet with manganese, copper, 

and zinc from organic or inorganic sources improves eggshell quality in aged laying hens. Poultry Science 82: 1903-

1913. 

MIKULSKI, D., JANKOWSKI, J., NACZMANSKI, J., MIKULSKA, M. and DEMEY, V. (2012) Effects of dietary probiotic 

(Pediococcus acidilactici) supplementation on performance, nutrient digestibility, egg traits, egg yolk cholesterol, and 

fatty acid profile in laying hens. Poultry Science 91: 2691-2700. 

NARUSHIN, V.G. and ROMANOV, M.N. (2002) Egg physical characteristics and hatchability. World's Poultry Science 

Journal 58: 297-303. 

NRC (1994) National Research Council. Nutrient requirements of chickens. 9th Ed. National Academy Press, Washington, 

DC. 

NYS, Y. (2001) Recent developments in layer nutrition for optimising shell quality. Proceedings of 13th European Symposium 

of Poultry Nutrition, Blankenberge, Belgium, pp. 45-52. 

PANDA, A.K., RAMA RAO, S.V., RAJU, M.V.L.N. and SHARMA, S.R. (2008) Effect of probiotic (Lactobacillus 

sporogenes) feeding on egg production and quality, yolk cholesterol and humoral immune response of White Leghorn 

layer breeders. Journal of the Science of Food and Agriculture 88: 43-47. 

PASTORE, S.M., GOMES, P.C., ROSTAGNO, H.S., ALBINO, L.F.T., CALDERANO, A.A., VELLASCO, C.R., DA SILVA 

VIANA, G. and ALMEIDA, R.L.D. (2012) Calcium levels and calcium: available phosphorus ratios in diets for white 

egg layers from 42 to 58 weeks of age. Revista Brasileira de Zootecnia 41: 2424-2432. 

PEKEL, A.Y., DEMIREL, G., ALP, M., KOCABAGLI, N. and ACAR, N. (2012) Influence of different dietary copper sources 

on eggshell quality and phosphorus retention in laying hens. The Journal of Applied Poultry Research 21: 460-466. 

ROLAND, D.A. (1988) Research note: egg shell problems: estimates of incidence and economic impact. Poultry Science 67: 

1801-1803. 



 

SAMIULLAH, ROBERTS, J.R. and CHOSALKAR, K.K. (2014) Effect of production system and flock age on egg quality 

and total bacterial load in commercial laying hens. The Journal of Applied Poultry Research 23: 59-70. 

SAZZAD, H.M. and BERTECHINI, A.G. (1998) Effect of varying manganese and available phosphorus levels in the diet on 

egg production and eggshell quality of layers. Animal Feed Science Technology 71: 303- 310. 

SAZZAD, H.M., BERTECHINI, A.G. and NOBRE, P.T.C. (1994) Egg production, tissue deposition and mineral metabolism 

in two strains of commercial layers with various levels of manganese in diets. Animal Feed Science and Technology 

46: 271-275. 

SCHOLZ-AHRENS, F.K., SCHAAFSMA, G., VAN DER HEUVEL, E.G., SCHREZENMEIR, J. (2001) Effects of prebiotics 

on mineral metabolism. American Journal of Clinical Nutrition 73: 459S-464S. 

SENGOR, E., YARDIMCI, M., CETINGUL, S., BAYRAM, I., SAHIN, H. and DOGAN, I. (2007) Effects of short chain fatty 

acid (SCFA) supplementation on performance and egg characteristics of old breeder hens. South African Journal of 

Animal Science 37: 158-163. 

SHARMA, R.K., RAVIKANTH, K., MAINI, S., REKHE, D.S. and RASTOGI, S.K. (2009) Influence of calcium and 

phosphorus supplements with synergistic herbs on egg shell quality in late layers. Veterinary World 2: 231-233. 

SOLTAN, M.A. (2008) Effect of organic acid supplementation on egg production, egg quality, and some blood serum 

parameters in laying hens. International Journal of Poultry Science 7: 613-621. 

STAHL, J.L., COOK, M.E. and SUNDE, M.L. (1986) Zinc supplementation: its effect on egg production, feed conversion, 

fertility and hatchability. Poultry Science 65: 2104-2109. 

STEFANELLO, C., SANTOS, T.C., MURAKAMI, A.E., MARTINS, E.N. and CARNEIRO, T.C. (2014) Productive 

performance, eggshell quality, and eggshell ultrastructure of laying hens fed diets supplemented with organic trace 

minerals. Poultry Science 93: 104-113. 

SWIATKIEWICZ, S. and ARCZEWSKA-WLOSKEK, A. (2012) Prebiotic fructans and organic acids as feed additives 

improving mineral availability. World's Poultry Science Journal 68: 269-279. 

SWIATKIEWICZ, S., ARCZEWSKA-WLOSEK, A., KRAWCZYK, J., PUCHALA, M. and JOZEFIAK, D. (2013) Effects 

of selected feed additives on the performance of laying hens given a diet rich in maize dried distiller's grains with 

solubles (DDGS). British Poultry Science 54: 478-485. 

SWIATKIEWICZ, S. and KORELESKI, J. (2008) The effect of zinc and manganese source in the diet for laying hens on 

eggshell and bones quality. Veterinarni Medicina 53: 555-563. 

SWIATKIEWICZ, S., KORELESKI, J. and ARCZEWSKA, A. (2010) Laying performance and eggshell quality in laying hens 

fed diets supplemented with prebiotics and organic acids. Czech Journal of Animal Science 55: 294-306. 

USAYRAN, N., FARRAN, M.T., AWADALLAH, H.H., AL-HAWI, I.R., ASMAR, R.J. and ASHKARIAN, V.M. (2001) 

Effects of added dietary fat and phosphorus on the performance and egg quality of laying hens subjected to a constant 

high environmental temperature. Poultry Science 80: 1695- 1701. 

WALDROUP, P.W., WATKINS, S.E. and HELLWIG, H.M. (2005) Influence of sodium source and level on performance of 

second-cycle hens fed diets with different levels of nonphytate phosphorus. International Journal of Poultry Science 

6: 399-407. 

XIAO, J.F., ZHANG, Y.N., WU, S.G., ZHANG, H.J., YUE, H.Y. and QI, G.H. (2014) Manganese supplementation enhances 

the synthesis of glycosaminoglycan in eggshell membrane: A strategy to improve eggshell quality in laying hens. 

Poultry Science 93: 380-388. 



 

YESILBAG, D. and COLPAN, I. (2006) Effects of organic acid supplemented diets on growth performance, egg production 

and quality and on serum parameters in laying hens. Revue de Medicine Veterinaire 157: 280- 284. 

YILDIZ, G., SACAKLI, P. and GUNGOR, T. (2006) The effect of dietary Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) on 

performance, egg quality characteristics and egg cholesterol content in laying hens. Czech Journal of Animal Science 

51: 349-354. 

YORUK, M.A., GUL, M., HAYIRLI, A. and MACIT, M. (2004) The effects of supplementation of humate and probiotic on 

egg production and quality parameters during the late laying period in hens. Poultry Science 83: 84-88. 

YOUSEFI, M. and KARKOODI, K. (2007) Effect of probiotic Thepax and Saccharomyces cerevisiae supplementation on 

performance and egg quality in laying hens. International Journal of Poultry Science 6: 52-54. 

ZHOU, Z.L., DENG, Y.F., TAO, Q.S., HU, Y.F. and HOU, J.F. (2009) Effects of Gushukang, a Chinese herbal medicine, on 

bone characteristics and osteoporosis in laying hens. Poultry Science 88: 2342-2345. 


