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 چکیده
با توجه به افزاای    کند. امروزهیفراهم م یولوژیکیب یبندبسته در یکرا  یشود که مواد مغذیدر نظر گرفته م یاتیح یضرور یباتترکمنبعی از مرغ تخم

دارای  یهزا مزرغ تخزم  یبزرا تقاضزا  لزذا  شده اسزت.   یلکنندگان تبدمصرف یبرا یندهدغدغه فاا یکمرغ به تخم یایهو تغذ یحس یفیتک ها،سطح آگاهی

و  ی، یزد، مز   آهز،، رو  یوم،)سزلن  ی کمیابمانند مواد معدن یمواد مغذ باشده یغنهای مرغها و اثربخشی فراتر از یک غذای معمول از جمله تخمویژگی

 یهدف بزه سزادگ   ی،به ا یابیدستفاای  است. رو به ا یدانی )مانند کاروتنوئیدها(اکسیآنت یباتترکآب و محلول در چربی(،  )محلول در هایتامی،(، ویرهغ

 یبزرا  فراسزودمند  یهزا مزرغ تخم. بدی، ترتیب صرفه استممک، و مقرون بهشود، می طراح یهامرغتخمتولید  منجر به که ایتغذیه یکردهایرو یقاز طر

. کننزد یفراهم مز  یو جذاب یدجد هایینههستند، گا یمولمع یهامرغمتفاوت نسبت به تخم اییهبا خواص تغذ ییهامرغکه خواهان تخم یکنندگانمصرف

شزامل اشزکال    شزده  یمزرغ طراحز  تخم یدتولدر پرورش و مدیریت مرغان تخمگذار جهت  مختلف یایهتغذ هایرهیافتتالش شده است تا  ،مقاله ی،در ا

شزده  های غنزی مرغرد نیاز روزانه و مقادیر تأمی، شده توسط تخمها، مقادیر موها و رنگدانههای معدنی و آلی حاوی عناصر کمیاب، ویتامی،مختلف مکمل

گرچزه   هزا در سزطوح مختلزف مزورد اسزتفاده، بررسزی شزد.       جهت اعمال نق  بیولوژیک اختصاصی و نیا آثار سمیت ناشی از تداخل عمل برخی مکمزل 

بخز  ایز،   سزالمت  یادعاهزا ای امیدوار بود لیک، اثبزات  ای تغذیههشده از طریق رهیافتهای غنیمرغراحتی به تولید تخمتوان بهمشخص گردید که می

   و انجام آزمایشات تخصصی است. مختلف هاییتجمع درآنها  یو سازگار یبتوجه به ترک های انسانی نیازمندهای طراح در مدلمرغتخم

 هاکاروتنوئیدسازی، غنی، فراسودمندغذای عناصر کمیاب،  مرغ طراح،تخم :کلیدیهای واژه

 مقدمه

اگرچه تولیزد غزذا در حزال افزاای  اسزت، هم نزان        

ها نفر در سراسر جهان غذای کزافی بزرای داشزت،    میلیون

کنند. بزرای مقابلزه بزا    یک زندگی فعال عادی دریافت نمی

توانزد گاینزه مناسزبی باشزد.     مرغ می، تخمچنی، شرایطی

است که  یوانیح ی،بع پروتئامن ی،ترارزانیکی از مرغ تخم

 یمصزرف جهزان  البتزه  شزود.  یمز مصرف در سراسر جهان 

 یعزوامل هایی همراه بوده اسزت و  با چال  همواره مرغتخم

بزر  مانند محتوای کلسترول و مشکل آلودگی به سزالمونال  

و  یزق تحق رای،،بنزاب ه اسزت.  گذاشزت  یرمرغ تأثمصرف تخم

مزرغ بزا   تخزم  یدو محصوالت جد یدجد یندهایتوسعه فرآ

خواهد شد.  مرغصنعت تخموجب گسترش مارزش افاوده، 

 ی،انزرژ  یلوکزالری ک 14، با حزدود  گرمی 04 مرغتخم یک

و  یضززرور یو مززواد معززدن هززایتززامی،از و یعیوسزز یززفط

مزرغ عمزدتاا از   تخزم . کندیم ی،را تأم فعالیستز یباتترک

 ی،پزروتئ بخز   شزده اسزت.    یلتشزک  یپیدهاو ل ی،پروتئ

 ینزه آم یدهایاسز  ،یمهمتر یقابل هضم است و حاو یاربس

 یسزیرید، گلیمرغ از تزر زرده تخم یپیدهایل. است یضرور

 یلچزرب آزاد تشزک   سزیدهای کلسزترول و ا  یپیدها،فسفول

چزرب   یدهایزرده مانند اس یپیدهایاز ل یبرخ .شده است

مناسزب هسزتند. عزالوه بزر      یسالمت یا یهتغذ یبرا 3 اامگ

 اسزت.  یاصل یها و مواد معدنیتامی،و یمرغ حاوتخم ی،،ا

را  یضزرور  یاز مزواد مغزذ   یتعزادل  مزرغ تخمکه از آنجایی

 ،کنزد یو رشد کمزک مز   یکند که به حفظ زندگیفراهم م

  .شودیکامل شناخته م یغذا عنواناغلب به

از  یبرخز  تزوان یانسزان مز   ییغذا یممنظور بهبود رژبه 

 جیرهتغییراتی در مرغ را با در تخمموجود  یمواد مغذ ی،ا

-تخزم  یمواد مغزذ  یدستکاربا . کرد یدستکار اآنه ییغذا

تولید  شدهیغن یدهبا زرده و سف هاییمرغتخمتوان میمرغ 

 یاصزل برنزدهای   کننزده یدتول یهزا شزرکت کرد. از ای، رو 

کننزدگان در  مصزرف  یبرآورده کردن تقاضا یبرامرغ، تخم
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-بزه . کنندیم یدرا تول "طراح یهامرغتخم" ،سراسر جهان

 اشانهستند که محتو ییهاح آناطر یهامرغخمطورکلی ت

مزرغ  بازار از تخزم  یتقاضا یاکننده مطابق با انتخاب مصرف

ی هزا مزرغ تخم(. 1) شده است یطراح یااستاندارد، اصالح 

و بکزارگیری   یزور ط هزای یزره جی دسزتکار از طریق  طراح

 یدهایاس ی،مواد معدن ها،اکسیدانیآنتهایی مانند یافاودن

 مختلزف  یمغزذ  یزر غ هاییو افاودن هایتامی،وچرب امگا، 

 (.  9) شوندتولید می

 یزک مزرغ بزه   تخزم  یایزه و تغذ یحسز  یفیتامروزه ک 

شزده اسزت.    یلکننزدگان تبزد  مصرف یبرا یندهدغدغه فاا

مانند انزدازه   یایکیف یهایژگیو یمت،از ق یجدا ی،هم ن

 یمهمز  یارهزای مع ی،تازگ ی،مرغ، رنگ زرده و هم نتخم

باشد. در حزال  یمرغ متخم یدکننده هنگام خررفمص یبرا

شزده از  یغنز  یهزا مرغتخم یبرا یادهینفاا یحاضر تقاضا

چندگانزه،   یراشزبا  چزرب غ  یدهایماننزد اسز   یمواد مغذ

وجزود   یدانیاکسز یآنتز  یبزات ، ترکیها، مواد معدنیتامی،و

سزالمت و رفزاه   وضعیت تواند یم یسازیغن ی،ا یرادارد، ز

باید در نظزر   ی،،عالوه بر ا. را بهبود بخشد کنندگانمصرف

-و مقزرون بزه   یسنت یغذا یکمرغ تخمداشت که معموالا 

 ی،،بنزابرا ، هاسزت از کشزورها و فرهنزگ   یاریصرفه در بس

 طزور واقعزی مزورد پزذیرش    ید بزه با شدهیغن یهامرغتخم

مزواد   یزد، امکانات تول یدبا یدر طراح(. 3) عموم قرار گیرد

و اثزرات   یدکنندگانتول یمنابع اقتصاد ی،موجود، دان  فن

در  در نظزر گرفتزه شزود.    یبا مسائل رفزاه  یطیمح یستز

 مختلزف اجزاای   یتالش شده است تزا دسزتکار   مقاله ی،ا

هزا و  شزامل موادمعزدنی، ویتزامی،    جیره مرغان تخمگزذار 

های غنی شده مورد بررسزی  غمرتخم یدتول یبراها رنگدانه

 قرار گیرد.

 موادمعدنی

عنزوان  بزه  یزاب کم یمرغ با مواد معزدن تخم یسازیغن 

ایز، دسزته از    یزه از سزو  تغذ  یشزگیری پراهکاری جهزت  

 یزر شود که در چند سزال اخ یدر نظر گرفته مها ریامغذی

بر همه ها ریامغذی یهسو  تغذ. است یافته ی شدت افاابه

 یزا گذارد، اما خطر کمبود ریم یمنف یرتأث یسن یهاگروه

 یبزارور  ی،کودکان و زنان جوان در سزن  یانها در میمغذ

 یثر براؤراه م یکمرغ تخم یسازغنیباال است.  یتا حدود

هم مواد  مهم به بدن انسان است. یمواد معدن ی،رساندن ا

-بزه  یزور ط یرهاضافه شده به ج یابو هم کم پرنیاز یمعدن

هزا،  سزولفات  یدها،مانند اکسز  یآل یراز منابع غ یطور سنت

 مزواد . ینزد آیدسزت مز  هزا بزه  ها و فسفاتبناتکر یدها،کلر

 یهزا یزون هستند متشکل از  یباتیترک یآل یابکم یمعدن

 ینززه،آم یدهایاز جملززه اسز  ی،متصزل بززه مزواد آلز    یفلزا 

 فراهمزی، زیستکه  ید،ساکاریپل یهاکمپلک  یا یدها،پپت

. کننزد یها فراهم میون ی،ا یبرا ییباال یتو حالل یداریپا

مواد  ی،مأدر ت یآل یمواد معدن یفراهمستزیکه ییاز آنجا

 یمرغ با مولتتخم یسازیثر است، غنؤم یاربدن بس یمعدن

بزه   یمزواد معزدن   ی،مأت یبرا یثرؤتواند راه میها مینرالم

در  ای، نکته هم حزائا اهمیزت اسزت کزه    (. 0) انسان باشد

 یمزواد معزدن   یزب موفق، سزطوح و ترک  یمکمل معدن یک

 یززدتول یبززر پارامترهزا  یمنفز  یرتزاث  یززدمزورد اسزتفاده نبا  

مزرغ  تخزم  سزازی یغن ی،مرغ در حتخم یفیتمرغ و کتخم

های مزواد  لذا در بکارگیری نو  و مقدار مکملداشته باشد. 

 معدنی ای، موضو  را نیا باید در نظر داشت.  

  سلنیوم

 یبزرا  یضزرور  یزاب عنصزر کم  یزک عنزوان  بهیوم سلن 

. عالوه بزر ایز،   است نییدااکسیخواص آنت یدارا ی،سالمت

هزا از جملزه   یمآنا یاز برخ یرناپذییجدا یبخشای، عنصر 

و  Iنززو   یززدینازید یززدوتیرونی، یداز،پراکسزز یونگلوتززات

 یدکه به کنترل سطوح پراکسز  ردوکتاز است یوردوکسی،ت

 یهزا یتکه در طول فعال یپیدیل یدهایو پراکس یدروژنه

د. ضزم،  کنز یشوند، کمزک مز  یم یدتول یعیطب یکمتابول

. اسزت  یضزرور  یمنیا یستمس یتفعال یبرااینکه، سلنیوم 

 یاساسز  یازهایفراتر از برآوردن ن ماایایی سلنیوم ی،،بنابرا

در شزده   یهتوصز  یاانر حال حاضر، م(. د0) دارد یایهتغذ

 در روز اسزت  یکروگرمم 00 حدود بارگساالن ییغذا یمرژ

 یشزتر ب فزت یاوجود دارد کزه در  یحال، شواهد ی،با ا(. 6)

 344تزززا  144در محزززدوده  ییغزززذا یزززمدر رژ یومسزززلن

 حتمزالی ا یسزالمت  یزای در روز ممک، است ماا یکروگرمم

 ی افزاا  یز، ا. داشته باشد مانند جلوگیری از خطر سرطان

 یزق از طر یزا مکمزل   یزق تزوان از طر یرا میوم سلن مصرف

بدسزت آورد. الزم بزه    یومسزلن  اشده بیغن یمصرف غذاها

 یضزرور  یمزاده مغزذ   یزک  یومسزلن  گرچهذکر است که ا
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داشزته   یتواند اثرات سم یاز حد آن م ی است، مصرف ب

کزه  داد نشزان   ایمطالعزه  یجنتزا در ایز، رابطزه    (.1) باشد

 آلزی )مخمزری(   یومبر گزرم سزلن   یکروگرمم 1/0 تا یهتغذ

و شزت  و رفاه مزرغ تخمگزذار ندا   مرغتخم یدبر تول یریتأث

سزلنیوم   شزده بزا   یغ غنز تخم مر یدتول یبرا یعمل یروش

 (.3) کنندگان استمصرف یبرا

یزر محتزوای   یبزا تغ نشان دادند کزه  ات متعددی مطالع 

راحتزی  ها بزه محتوای سلنیوم در تخمسلنیوم جیره طیور، 

-. نشان داده شده است که تخمقابل دستکاری کردن است

ایز، مزاده    از یمنبزع خزوب   یومشده بزا سزلن  یغن یمرغ ها

-مکمزل استفاده از امروزه  (.8) هستند انسان یبرامعدنی 

 سزلنیت معزدنی ماننزد   بزه اشزکال    یومسزلن  ایجیره یها

مخمر  مانند ی،ا اشکال آلیو ن یوم،و نانوسلن یتسلن یم،سد

و  OH-SeMet (،SeMet) یززونی،مت یومسززلن یوم،سززلن

Zine-SeMet در ایز،   است. رواج یافته یوردر صنعت ط

 یثرترؤطزور مز  به معدنیی نسبت به انوا  آل یومسلنرابطه 

سازی بهینزه سزلنیوم   مکملکند. یها رسوب ممرغدر تخم

ی بلکه برای اطمینان از دسترس طیورنه تنها برای سالمتی 

 کننزدگان شده با سلنیوم به مصزرف مرغ غنیگوشت و تخم

نشان دادند کزه عزوار     یمطالعات قبل. نیا ضروری است

بزا   تزوان یسزان را مز  در نزوزادان ان  یاز نارسز  یناش ینیبال

. ضم، اینکه اثزرات  به حداقل رساند یوممصرف مکمل سلن

عزرو    یمزاری مبزتال بزه ب   یمزاران ب یبر رومثبت سلنیوم 

از عزدم   یناش یکیمتابول ییراتاز تغ یریجلوگ یبرا، کرونر

گزاارش   یوکزارد م یعزی طب یارشزد و تمزا  و  یبزدن  یتفعال

 یزج را یذاهادر غ یومسلن یمحتوا ی افاا ی،،بنابرا .گردید

 (.2، 0) است یضرور یبهبود سالمت کل یانسان برا

آن در  یزاان مزرغ بزه منبزع و م   به تخزم  یومانتقال سلن 

در ی سزلنیوم  محتوا نشان داده شد که دارد. یره بستگیج

 یلوگرمگرم بر کیلیم 3/4تا  10/4 مرغ با افاودنزرده تخم

نیوم سزل  ارائزه ضم، اینکزه  (. 14) یابدیم ی افاا یرهدر ج

 در یلزوگرم بزر ک  گزرم یلزی م 3/4 -0/4ی هزا در غلظت یآل

در  یشزتر بسزلنیوم   درصد 34منجر به تجمع حدود جیره 

 شزود یمز سزلنیوم معزدنی    مشزابه از  یهابا غلظت یسهمقا

در ی آن و محتواسلنیوم  سطح مکملدر عی، حال  (.11)

 ،جیره یبپرندگان، س،، ترک یهازرده ممک، است به گونه

نیا در  پرندهسالمت  یطو شرا یومسطح سلن وم،یمنبع سلن

نتایج تحقیقات نشزان داد کزه افزاودن    (. 19) ارتباط باشد

گرم در کیلوگرم جیره بزه فزرم   میلی 0/4سلنیوم به میاان 

م مرغ آلی )مخمری( منجر به رسوب بیشتر سلنیوم در تخ

مزرغ غنزی شزده بزا     نسبت به سلنیت سدیم و تولید تخزم 

 .(1جدول )( 19) سلنیوم شد

 

 مرغسازی سلنیوم بر محتوای سلنیوم تخمتأثیر منابع و سطوح مختلف مکمل -1جدول 

 جیره پایه فراسنجه
 سلنیوم سدیم سلنیوم مخمری

mg/kg 3/4 mg/kg 0/4 mg/kg 3/4 mg/kg 0/4 

 محتوای سلنیوم

(mg/kg) 
a 402/4±9683/4 b 411/4±0294/4 c 410/4±6021/4 b 490/4±0184/4 b 194/4±0141/4 

  

 ید

 یزوان انسان و ح یبرا یضرور یمغذ یاعنصر ر یک ید 

 یروکسزی،، ت یروئیزدی ت یهزا سزنتا هورمزون   یاست و برا

 یزروزی، ت ینهآم یددار اس ید یهاو مولکول یدوتیرونی،یتر

مشزکل بزارد در    یزک هنزوز   یزد کمبزود  است.  یازمورد ن

 یسزازمان جهزان   ی،تخمز  بزر اسزا    .سراسر جهان اسزت 

 یززتدرصززد از جمع 0/8حززدود ، 9412در سززال  هداشزت ب

دارنزد کزه    یزاز کمتر از حد مورد ن روزانه ید یافتجهان در

و  ی)ماننزد بزاردار   یگزر و عوامزل د  یتبسته به س،، جنسز 

در اکثزر   اگرچه گرم است.یلیم 924تا  60 ی،( بیردهیش

برنامزه فشزرده کنتزرل     یزک  منجملزه کشزورمان   کشورها

 بزا موفقیزت   نمزک  سزازی نی بر غنیمبتعمدتاا  ید،کمبود 

 یز، ا یحزال، اثربخشز   یز، بزا ا  طراحی و اجرا شزده اسزت،  

و  یاقتصزاد ی، اجتمزاع  یتبزه وضزع   یزادی تا حد ز یکردرو

بزا ایز، وجزود    . دارد یمورد نظزر بسزتگ   یتجمع یفرهنگ

 یزد بردن اختالالت کمبود  ی،از ب یبرا یگرد یهاراه یافت،

 یسزاز یها غنز شروای، از  یکیشود. شدت احسا  میبه

بسته به  تواندمی مرغتخم ید یمحتوا. است با ید مرغتخم

مطالعات متعزددی  جیره، تغییر نماید.  یقآن از طر یافتدر
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مزرغ  در رابطه با انتقال ید از جیره مرغان تخمگذار به تخم

شزده  گزاارش  یزد حزال، غلظزت    ی،با اگاارش شده است. 

 یگذارتخم یاانا، مهدر س، مرغ ییرتغ یلدلها بهمرغتخم

طزور  به ید یی،تع یمورد استفاده برا یمیاییش یهاو روش

با توجه به ای، واقعیزت   بنابرای، متفاوت است. یتوجهقابل

توانزد از طریزق رسزوب در    که مصرف بی  از حد یزد مزی  

کننزدگان  زرده منجر به اختالل عملکرد تیروئید در مصرف

 یزم رژ یزد از  یسزطح خاصز   شود، لذا امکان توصیه دقیزق 

 (. 13) پذیر نیستامکان ییغذا

 یهزا ممک، اسزت بزه شزکل نمزک     ید یور،ط یرهدر ج 

( و 3KIO) یمپتاس یدات(، KI) یمپتاس یدیدمانند  یمعدن

 یل،ماننزد اتز   یآل یهانمک ( یاIO)3Ca(2یم )کلس یدات

کزه در   ( اسزتفاده شزود  EDDI) یدرویدیزد هید ی،آمید

 اتیج تحقیقنتا (.10) ندشویمخلوط م یمعدن یهامخلوط

 ییغزذا  یزره در ج ییزد مخمزر   یسزاز ه مکملداد کنشان 

در  یزد غلظزت   ی افاا یمؤثر برا یگذار روشتخم یهامرغ

رفزع  در  توانزد یمز  یجزه و در نت( 9)جزدول  هزا اسزت   تخم

مزرغ  کننده تخزم مصرف یهادر انسان یداختالالت کمبود 

کارگیری یزد  ضم، اینکه ب (.10) مؤثر باشد یدبا  شدهیغن

 0و  3، 1صورت یدید پتاسیم و یدات پتاسیم بزه مقزدار   به

شزده در هزر کیلزوگرم جیزره توانسزت      گرم ید مکملمیلی

مزاه   0و  3داری بعزد از  طور معنزی تجمع ید در زرده را به

 .(3)جدول  (16) افاای  دهددوره پرورشی 

 

 مرغو پوسته تخم سازی ید مخمری بر محتوای ید در زردهتأثیر مکمل -9جدول 

 (mg of I/kgشاهد ) فراسنجه
 (mg of I/kgید مخمری )

P-value 
 گرممیلی 9 گرممیلی 1

     (μgغلظت اولیه ید )

 301/4 00/1 30/1 39/1 مرغدر زرده تخم

 a 1/01 a 1/04 b 2/31 441/4 مرغدر پوسته تخم

     (μgهفته ) 19غلظت ید پ  از 

 <a 16/2 b 9/16 b 1/11 441/4 مرغدر زرده تخم

 <a 128 a 996 b 080 441/4 مرغدر پوسته تخم

 

 هفته 0و  3مرغ پ  از ( در محتوای تخمμg/kgتجمع ید ) -3جدول 

 
 غلظت ید

mg 1 صورت به
KI 

mg 3 صورت به
KI 

mg 0 صورت به
KI 

mg 1 صورت به

3KIO 

mg 3 صورت به

3KIO 

mg 0 صورت به

3KIO 

 1446 634 048 1168 024 391 ماه 3پ  از 

 1311 618 911 1390 220 066 ماه 0پ  از 

 (mgسطح مکمل ید ) منبع ید 

 KI 3KIO 1 3 0 

 a 964 b 012 c 1411 011 699 ماه 3پ  از 

 a 816 b 628 a 314 b 140 c 1906 ماه 0پ  از 

 

 آهن

مزرغ همزواره   کننزدگان و تولیدکننزدگان تخزم   مصرف 

هزای عمزومی و   آن هستند. با افاای  آگاهینگران کیفیت 

 ایتغذیه یهایژگیمردم نه تنها به واستانداردهای زندگی، 

 یزا ن یو سزالمت  یمنزی دهنزد، بلکزه بزه ا   یم یتغذاها اهم

مزرغ  حال، با توسزعه صزنعت تخزم    ی،با ا. دهندیم یتاهم

الشعا  کمیزت  تحت مرغتخم کیفیترسد بنظر میی، تجار

طزور کزه پیشزتر    در عی، حال همزان  .قرار گرفته استآن 

بهبزود   یبزرا  یزره بزه ج  یزاب افاودن عناصزر کم گفته شد؛ 
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 مزرغ، یزک  آنهزا در محتزوای تخزم   و رسوب  یدعملکرد تول

  مرغ است.تخم یفیتبهبود ک یبرا یضرور یکردرو

 یزور ط یبزرا  میزاب عناصر ک ی،تریاز ضرور یکی آه، 

ه حمزل  از جمل یضرور یهااز واکن  یاریدر بسکه  است

 ی،انززرژ ی،مأمشززارکت در تزز یژن،اکسزز یززرهو نقززل و ذخ

شرکت  یمنیو ا یدانیاکسیآنت یتفعال ی،،پروتئ یسممتابول

 ی،مأکزه تز   یافتنزد ( در9419همکزاران )  و Bessکند. یم

مزرغ  تخم ای، عنصر درتواند غلظت یغلظت مناسب آه، م

معمزول  مکمل آهز،  ر حال حاضر، د (.11) را بهبود بخشد

( 4FeSOتفاده در صنعت خوراک، سولفات آه، )مورد اس

-یمز  یو آلودگ یعاتدارد و باعث ضا یاست که جذب کم

 یبع آلز اکزه منز   یافتنزد محققزان در  یگزر، از طزرف د . شود

در  یمنبزع معزدن  نسزبت بزه   ( ینزه آم یداس یها)کمپلک 

مؤثرترنزد.   مزرغ پوسزته تخزم   یفیزت و ک یحفظ مواد معدن

Sun یجنتزا  یزل کزه دل  نزد ( اشزاره کرد 9419) مکارانو ه 

 ممکز، اسزت   یمزواد معزدن   یولزوژیکی متفاوت در ارزش ب

در منابع آلی  یگاندهال یاشدن تهیالقدرت ک ناشی از تفاوت

ب یزا کم یکه ماده معدنضم، اینکه اثبات شد  (.18) باشد

نسزبت بزه    یبهتزر  یولوژیکیارزش ب یآل یگاندل یکبا  یآل

جزذب   یزرا زدارد،  یگوشت یهاجوجه یسولفات برا اشکال

 یزل تما یزل دلممک، اسزت بزه   یرآلیغ منابعاز  یمواد معدن

تزداخل بزا    یزا  یزره ج یبزات کمپلک  با ترک یلآنها به تشک

و همکززاران  Xieدر ایزز، رابطززه  .محززدود شززود یکززدیگر

شزده بزا گالیسزی، در    ( نشان دادند که آه، کیالته9412)

 یفیتکگرم آه، بر کیلوگرم جیره توانست میلی 64سطح 

د. ضزم،  مرغ را بهبود بخشآه، تخم یسازیمرغ و غنتخم

 تخمگزذار برتزر از  ان مرغ در مرغز تخم یفیتاز نظر کاینکه 

و  Sakiهم نززی،  .(0)جززدول ( 12) ودبززسززولفات آهزز، 

( توانستند با اسزتفاده از ضزایعات پوسزت    9412همکاران )

مرغ را عنوان منبع آلی آه،، محتوای آه، زرده تخمانار به

   (. 94) ندافاای  ده

 

 مرغگالیسی، بر غلظت آه، در پوسته، سفیده و زرده تخم-سازی آه،تأثیر مکمل -0جدول 

 

صورت شاهد به

سولفات آه،  

mg/kg 64 

 (mg/kg)گالیسی، -مکمل آه،

 

 صفر

 

94 

 

04 

 

64 

 

84 

 ab 98/9 c 80/1 bc 43/9 ab 96/9 a 34/9 a 00/9 (mg/kgپوسته )

 c 21/00 e 04/36 d 02/00 bc 81/02 ab 81/63 a 06/60 (mg/kgزرده )

 b 01/1 d 31/6 dc 19/6 c 43/1 a 16/8 a 34/8 (mg/kgسفیده )

 

 روی

از  ی از بز  یرناپزذ ییجزدا  یبخشکه  یلدل ی،به ا یرو 

 ی،انززرژ یسززماسززت کززه در متابول یمززیآنا یسززتمس 344

، نق  دارنزد  ی،و پروتئ یکنوکلئ اسیدهای ،هایدراتکربوه

 یرو یعملکردهزا  ی،از مهمتزر  یکزی . رای اهمیت استدا

 یسزتم و مشزارکت در س  یدانیاکسز یمربوط به نقز  آنتز  

در آن اثزر   یکه رو یسمیاست. مکان یدانیاکسیآنت یدفاع

نشده  یفتعر یکند به خوبیخود را اعمال م یدانیاکسیآنت

سزنتا   یشزده اسزت کزه رو    یشزنهاد حزال پ  یز، است. با ا

-جزاروب  یزک عنزوان  دهد که بهیم ی را افاا یونی،متالوت

 یرو یز،، عالوه بزر ا . کندیآزاد عمل م یهایکالرادکننده 

انتقززال و اسززتفاده از  یمنززی،ا یسززتمدر س یززدینقزز  کل

باعث مشزکالت  روی کمبود  (.91) کندیم یفاا A یتامی،و

در بلزوغ   یرخأ، تز هاب هتأخیر در رشد  به خصوص یاریبس

 یک تا هشت ی،کودکان ب. شودمی یمنیو کاه  ا یجنس

 12از  ی بارگسزاالن بز  گزرم و  میلزی  0 -6ه بروزانه  سال

 روی نیاز دارند.   گرمیلیم 0-2 حدودروزانه به سال 

هماننززد سززایر عناصززر کمیززاب مززورد بررسززی قبلززی،   

 -متیزونی، و روی  -ی مانند رویرو یکارگانهای کمپلک 

 ری از آنتفراهمتر و زیستدردستر  بعامنپروپیونات نیا 

ان مرغزز یبززرایززا سززولفات روی نسززبت بززه اکسززید روی 

 افزاودن  بزا گاارش شده است کزه   (.99) تخمگذار هستند

 متیونی، به -شکل رویبهدر کیلوگرم  یگرم رویلیم 104

 یرو بزا  شزده یمرغ غنتخم توانمی تخمگذار انمرغجیره 

روزانزه   نیازهای ازدرصد  00/12 تواندیدست آورد که مبه
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. ضم، اینکه ه را تأمی، نمایدسال 8تا  1کودکان  یبرا یرو

مرغ به ای، شکل بیشتر از فزرم  کارایی تجمع روی در تخم

و همکزاران   Jamesعالوه بر ای،،  (.93) سولفات روی بود

 یبا سطوح باالان تغذیه شده که مرغ نشان دادند( 1288)

-( تخزم یرهج یلوگرمکدر گرم یلیم 1861 یا 1169) یرو

 یدرصزد رو  20تزا   01 حزاوی کزه   کردند یدتول هاییمرغ

 شزاهد  یزره شزده توسزط ج   یزد تول یهزا مرغاز تخم یشترب

 (.90) ( بزود یزره ج یلزوگرم در ک یگرم رویلیم 96 یحاو)

افززاای  روی زرده ممکزز، اسززت ناشززی از افززاای  تولیززد 

نتزایج  . نیاز است، باشدویتیلی، که پروتئی، ناقل عناصر کم

گزرم   0/1داد که افاای  سطح روی )نشان تحقیق دیگری 

در جیره مرغان تخمگزذار   گرم روی آلی( 1روی غیرآلی و 

دار مقدار آن در سبب افاای  معنی 81و  80های در هفته

مرغ شزد. امزا بزا افزاای  سزطوح مزورد اسزتفاده        کل تخم

مرغ مشزاهده نگردیزد. ایز،    افاایشی در محتوای روی تخم

سطوح بسیار زیزاد روی   فر  محتمل است که استفاده از

دلیل تداخل عمل روی با عناصر دیگزر ممکز،   در جیره، به

مرغ و نیا است منجر به کاه  جذب و ذخیره آن در تخم

  (.90) سمیت شود

 سایر عناصر معدنی

 یدرات،م کربوهیسمتابول یبرا یعنصر ضرور یککروم  

 هزای یمکزردن آنزا  فعزال  یک،نوکلئ یدو اس ی،پروتئ یپید،ل

اثزر  . اسزت  یکنوکلئ یدهایو اس های،پروتئ یتتثب خاص و

 یکعنوان نق  آن به یلدلکروم در سالمت انسان به یدمف

 ی از فاکتور تحمل گلزوکا کزه بزا افزاا     یرناپذییجا  جدا

حزائا  کنزد،  یگلوکا شرکت م یسم، در متابولیاثرات انسول

کزروم   قسمت در بیلیزون  944تا  04مصرف اهمیت است. 

. شززودیمزز یهانسززان بززالص توصزز   یرابزز یتززیسززه فرف

Moghanaprya ( گاارش کردند کزه  9418و همکاران )

کزروم  محتوای کروم در زرده تخم بلدرچی، با اسزتفاده از  

کزروم در   یمحتزوا داری افزاای  یافزت.   طور معنزی آلی به

کزروم   یبا گزروه حزاو   یسهدر مقا یکروم معدن یگروه حاو

 ی،کزروم آلز   یحزاو  یهزا گزروه  ی،کم بود. در ب یاربس یآل

 ند،دش یههمراه با مخمر تغذ یکه با کروم آل هاییی،بلدرچ

 (. 96) در زرده داشتند یشتریکروم ب یمحتوا

 یهزا یسزتم از س یاریعنزوان کوفزاکتور در بسز   به م  

 یداز،اکسزز یایززلل یداز،اکسزز یتوکروماز جملززه سزز یمززیآنا

یسزموتاز حضزور دارد. بزا    د یدو سوپراکسز  ی،سرولوپالسم

رشد و اثزرات آن بزر    یتتقو یکروبی،ضدم یتفعالبه  توجه

نسزبتاا   یهزا دهه بزا غلظزت   ی،م  چند یپید،ل یسممتابول

حال، حداکثر  ی،با ا. اضافه شده است یورط یرهبه ج ییباال

گرم یلیم 344 یورط یبرا یرهسطح قابل تحمل م  در ج

اغلب مطالعات صزورت  (. 91) تعیی، شده است یلوگرمبر ک

ورد استفاده از م  در جیره طیزور بزا کزاه     گرفته در م

 محتوای کلسزترول زرده در ارتبزاط اسزت. در عزی، حزال     

Dobrzanski ( در بررسی بکزارگیری  9448و همکاران )

انوا  معدنی و آلی عناصر م ، آه، و منگنا بزر محتزوای   

ای، عناصر در مرغان تخمگذار گاارش کردند که محتزوای  

ننده م  آلزی )مخمزری(   های دریافت کمرغم  در تخم

(. 98) داری بیشززتر از سززولفات مزز  بززودطززور معنززیبززه

هم نی، گاارش شد که بکارگیری سولفات م  در جیره 

نیا توانست محتوای ای، عنصر را در زرده، سفیده و پوسته 

  (.  92) افاای  دهد

 هاویتامین

های ناشی از ارتباط بزی، مصزرف   کاه  برخی نگرانی 

 یتزالش بزرا  هزا و  با بروز برخی بیماریمرغ گوشت و تخم

 یآموزش هاییتبهبود در فعالیازمند ، نآنها مصرف ی افاا

 مطلزوب الشزه/   یفیزت ک یبزرا  یکیانتخاب ژنت یابی،و بازار

 جهزت  یزور و ط امد یزه تغذ یهزا مرغ و توسزعه برنامزه  تخم

بزا  یزوانی اسزت.   محصوالت ح اییهتغذ هاییژگیو ی افاا

چنزی،  بهبود  یهااز راه یکی ی،ایهذتغ یهاتوجه به برنامه

یتزامی،  و یمحتزوا  ی افزاا  یقممک، است از طر شرایطی

 یقزات باشد. در طزول دو دهزه گذشزته، تمرکزا تحق     میسر

-نقز   ییسمت شناسااز کمبود به یریها از جلوگ،یتامیو

یزک  متابول یندهایدر فرآ یدیکل یمواد مغذ ی،که ا ییها

-یمز  یفاانسان ا ینهبهسالمت و عملکرد و در نتیجه حفظ 

 کرده است. ییرتغ، کنند

 0تزا   3حزدود  به اصطالح طزراح اکنزون    یهامرغتخم 

-شزده را تشزکیل مزی    فروختزه  یهامرغدرصد از کل تخم

-مها از خوراک بزه تخز  یتامی،بالقوه انتقال و ییکارادهند. 

ی قرار گرفت و مشخص شزد کزه رانزدمان    بررسمورد  مرغ
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. اسزت  یزر درصد متغ 84تا  0از ای ای، اننتقال در محدوده

-یتامی،و یجذب برخ ی،ب نفعاالتاز فعل و ا یاگرچه برخ

 در عملکرد یارسد مشکل بالقوهیها وجود دارد، به نظر نم

 یعزی بزاالتر از سزطوح طب   یاربسز  یهبا تغذمرغان تخمگذار 

    (. 34) ها وجود داشته باشدیتامی،و

  های محلول در چربیویتامین

مهزم   یاراستخوان بس یعیطب یلتشک یبرا D یتامی،و 

توانزد  یباشزد، مز   یدو شزد  یکه طوالن یاست. کمبود، زمان

در  یتیسزم راش یزا در بارگسزاالن   یمنجر بزه استئوماالسز  

تواند منجر بزه  یم یتامی،وای،  یدکودکان شود. کمبود شد

ممکز،   ی،هم نز  و شزود  یائسزگی استخوان پ  از  یپوک

 ی ان پروسزتات را افزاا  سرط یشرفتاست خطر شرو  و پ

در حفزظ   ینق  ثابت ی،هم نیتامی، واز طرفی ای،  .دهد

را در  D یتزامی، به و ییغذا یازن ی،دارد، بنابرا یمنیپاسخ ا

ای،  (.31) کندیم یتتقو 12-یری کووید گمواجهه با همه

در  یددر اثر نزور خورشز   ای ییغذا یمتواند از رژیم یتامی،و

در اکثر کشورها کم  آن. مصرف شود یدتولتأمی، یا پوست 

ایز،  از وجود دارنزد کزه غنزی     یکم اییمواد غذ یرااست ز

در کشزورهایی کزه در    D یتزامی، کمبود وباشند.  یتامی،و

هسزتند،   معر  اشعه ماورا بنف محدودیت قرارگیری در 

 ییغذا یمرژ یهایاستراتژ ییبه شناسا یازو نتر است شایع

   (.39) ردموضو  وجود دا ی،بهبود ا یبرا

از معززدود منززابع در کنززار مززاهی و گوشززت مززرغ تخزم  

شزوند.  محسوب مزی  انسان یبرا یتامی،وای،  یقو یعیطب

)کولزه   3D یتزامی، و یزاان است که م دادهنشان  یقاتتحق

جیره آن در سازی توان با مکملیمرغ را م( تخمیفرولکلس

 یبزرا  3D یتزامی، رسزد کزه و  یبه نظر مداد.  ی افاا مرغ

 یزرا اسزت، ز  2D یتزامی، تر از ومرغ مناسبتخم یسازیغن

زرده  D یتزامی، و یزاان م 3D یتزامی، و ییغزذا  یهامکمل

با  (.33) دهدمی ی افاا 2D یتامی،ثرتر از وؤمرغ را متخم

 مصزرف چنزی،  ، توجه به نتایج آزمایشزات صزورت گرفتزه   

 8/9تززا  2/1 گززرم( در روز حززدود 64)حززدود  یمرغززتخززم

برابر  3تا  9رساند که یرا به بدن م 3D یتامی،ومیکروگرم 

درصد از  06تا  38و معادل  یمعمول یهامرغاز تخم یشترب

 -90افاای  محتوای  (.30) شده است یهتوص یکروگرمم 0

-کلسیفرول در زرده همراه با کاه  ترکهیدروکسی کوله

 دریافت مکمل ایز، ویتزامی،   باخوردگی و آلودگی پوسته 

در سززال  (.30) گززذار گززاارش شززددر جیززره مرغززان تخم

 Sunshineهای آفتابی )مرغای با عنوان تخمپروژه 9410

Eggs )ه نشزان داد در ای، پروژه  .شد یاندازاهبریتانیا ر در

از  یکروگرمم 10تا  یتجار یهامرغ یهاگله یهکه تغذ شد

 بهبزود  باعزث  هفتزه  6 مدت به خوراک Dمکمل ویتامی، 

 یز، درصد شزد. ا  04مرغ تا خمت یتامی،وای، کل  محتوای

-به ارائه فرمول جدیدی جهت تولیزد و عرضزه تخزم    یجنتا

مزرغ  تخزم "با نام تجزاری   Dشده با ویتامی، های غنیمرغ

  .  (36) کمک کرد 9418 سال در اکتبر "شاد

چززون  یمهمزز یایولزوژیکی ف یعملکردهززا K یتزامی، و 

 یفیکاسزیون آن(، مهزار کلس  یکانعقاد خون )نقز  کالسز  

 بزه  یتزامی، و یز، انقز   دارد.  یو اثرات ضد التهاب نییاشر

گلوتامات -γ یمبه عنوان کوفاکتور آنا مولکولی آن عملکرد

گلوتامززات بززه  یلکززه تبززدشززود مززیمربززوط  وکسززیالزکرب

 ی،پزروتئ  11( را در حداقل Gla) یلهکربوکس-γگلوتامات 

-یمز  یلکامل آنها را تسه یتکند و فعالیم یامختلف کاتال

کمبود ای، ویتامی، در جوامع نشان داد که  هایبررس کند.

مزدت تحزت    یکمبزود طزوالن   ی،چنمختلف وجود دارد و 

اسزتخوان،   یپزوک  یعامل خطر برا یک K یتامی،و ینیبال

    (.31) شود یو سرطان در نظر گرفته م یی،تصلب شرا

بهبزود   یبزرا  ییهزا یکه اسزتراتژ یواضح است، در حال 

وجزود   یاسزت، موانزع مهمز    یازمورد ن K یتامی،مصرف و

بزر غزذا    یخالقانزه مبتنز   یهزا حلراه ارائه به یازدارد که ن

 K یتامی،با و ییمواد غذا یستیز سازییکند. غنیاشاره م

پرداخت، بزه مصزرف کزم     جهتمهم  یکردرو یک تواندیم

-تخزم گاارش شده که . اشدب یتدر کل جمع یتامی،وای، 

هزای  یتزامی، با و تییسز یتتقو یآل برایدها یایلهمرغ وس

D  وA .همزی، ترتیزب  بزه  استSuzuki   وOkamoto 

نسزبتاا   اییزه تغذ ی آزمزا  یکدر  نشان دادند که( 1221)

 یززا 1K یتززامی،سززطح و ی افززاا ،روز( 31کوتززاه مززدت )

 یمحتززوا ی مززرغ باعززث افززاا جیززره( در 3K) یونمنززاد

 مرغ شزد ( در تخمMK-4) 0 ینونمناک یا و/ 1K یتامی،و

(38.) O’Sullivan ( طزززی یزززک  9494و همکزززاران )

سزه   افزاودن نشزان دادنزد    ایهفتزه  19ای آزمای  تغذیه

گزرم  میلی 1/00و  3K (2/19 ،1/93سطح مکمل ویتامی، 

بزه   (سولفیتدر کیلوگرم به فرم منادیون نیکوتی، آمید بی
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 یمحتزوا  ی همان اندازه در افزاا بهجیره مرغان تخمگذار 

دو برابر( نسزبت بزه    یباال )تقرمرغ کامکل تخم K یتامی،و

سزطح   یشزاهد حزاو   یزره شزده بزا ج   یزه تغذ یهامرغتخم

 (.32) مؤثر بود (گرم در کیلوگرممیلی 3ی )تجار

-تخزم  یتامی،و ی، محتواویتامینیدر هر  یبااتقرگرچه  

-یم ی افاا ییغذاجیره در  یتامی،سطح و ی مرغ با افاا

که سطح  دهدیشاخص تناسب محاسبه شده نشان میابد، 

 جیززره یمحتززوا ی مززرغ معمززوالا بززا افززااتخززمویتززامی، 

 یز، ده برابزر ا  یه، تغذE یتامی،. در مورد ویستهماهنگ ن

مزرغ  در تخم E یتامی،و یپنج برابر ی مقدار منجر به افاا

و  A یتزامی، و وحسط. است 04شد که شاخص تناسب آن 

D سزطح  ی در پاسخ به افزاا  یتوجهطور قابلمرغ بهتخم 

 یمنسزبت مسزتق  ایز،  امزا   یابزد، یمز  ی افااا در جیره آنه

سزو بزه سزطح    یزک از  یتزامی، و یک قالراندمان انتنیست. 

مرغ با در نظزر گزرفت،   تخم یدبه تول یگرد یو از سو جیره

انتقزال   رانزدمان دارد.  یمرغ بستگتخم یدتول یاانوزن و م

دو برابزر سزطح    یزا  یک یتامی،وای، که  یزمان A یتامی،و

بزاال بزود،    یارشد بس یهتغذتوصیه شده استاندارد  ازیمورد ن

 یزاز در چهزار برابزر سزطح مزورد ن     یتزوجه طور قابزل به اما

طزور متوسزط   بزه  D یتامی،. راندمان انتقال ویافتکاه  

برابزر   144از  ی بز  در سزطح  امزا  بزود، درصزد   94 حدود

دیده  یتامی،و ی،در بازده انتقال ا اندکی کاه  تنهاجیره، 

در سزه مطالعزه مختلزف تزا      E یتامی،انتقال و ییکاراشد. 

بزود.   D یتزامی، بود اما در محدوده مشابه و یرمتغ یحدود

محزدود   یهزا بزر اسزا  داده   1K یتامی،راندمان انتقال و

   (.04) بود یی،پا

و  ینزول رت یزاان بزر م  جیزره  Eو  A یتامی،ومحتوای  

کزه  شزد   . گزاارش ذاردگیم یرمرغ تأثتوکوفرول زرده تخم

واحزد   16444که با  ییهامرغتخمزرده  A یتامی،و اانیم

 المللزی ی،واحد بز  90 شدند، یهتغذ یلوگرمدر ک المللیی،ب

مرغزان   مزرغ تخزم  مقدار دراز دو برابر  ی ب یعنی در گرم،

از طرفزی   بزود.  شزده یهتوصز  استاندارد سطوحبا  شدهیهتغذ

 A یتزامی، و یزاد نشزان داد کزه مصزرف ز    مطالعزات نتایج 

 یزژه وبه ی،محلول در چرب یهایتامی،و یراست با سا ممک،

نشزان داده  در آزمایشزی   تداخل داشزته باشزد.   E یتامی،و

بزا دو سزطح   مرغزان تخمگزذار    یزره جسازی شد که مکمل

المللززی در واحززد بززی،  04444و  A (14444 یتززامی،و

-یلزی م 104 یزا  144، 04 سطوح صفر، همراه باکیلوگرم( 

کززاه  غلظززت  موجززب رمیلززوگبززر ک E یتززامی،گززرم و

 یتامی،سطح وتغذیه شده با  توکوفرول پالسما در پرندگان

A سزازی  شد. هم نی، نشان داده شزد کزه مکمزل    باالتر

در کاه  رسوب آلفا توکزوفرول  جیره با بتاکاروت، موجب 

   (.01) مرغ مرغان تخمگذار شدتخم زرده

 های محلول در آبویتامین

توانزد منجزر بزه    یممرغ تخمگذار  ییغذا جیرهمکمل  

مزرغ شزود.   خزاص در تخزم   یهزا یتزامی، سزطح و  ی افزاا 

گنجاندن  یقاز طر یبه راحت یمحلول در چرب یهایتامی،و

کزه   شزوند  یمرغ وارد مبه زرده تخمفرموالسیون جیره در 

ماهزه   3مطالعزه   یزک  درشد.  به آنها اشاره در قسمت قبل

 یشزتر مزرغ بزا ب  تخزم  یسزاز یغنز  یلپتانسز  یبررسز  یبرا

 04 جهزت تزأمی،   یمرغز تخزم  یزد تول منظوربهها یتامی،و

هزا  یتزامی، همه و یبرا شده یهدرصد از مصرف روزانه توص

 یسززازیدر غنزز یتنززو  قابززل تززوجهنشززان داده شززد کززه 

 یزوتی،، ب در مزورد مزرغ وجزود داشزت. فقزط     تخم یتامی،و

مزرغ  هدف مذکور با یک تخزم  Kیتامی، و و 12B یتامی،و

و  یززامی،ت یاسززی،،ن یمحتززواه کززمحقززق شززد. در حززالی

 حسزا  نبزود   جیزره  یمرغ به دسزتکار تخم یریدوکسی،پ

که  رسدیبه نظر م یدبع ی،کنون یهاا توجه به دادهب (.34)

 یغنز  هایتامی،همامان با تمام وطور بهها را بتوان مرغتخم

 .  کرد

بزا   یطزور قابزل تزوجه   مرغ بهتخم یبوفالوی،محتوای ر 

امزا در سزطوح    یابزد یم ی افااره مقدارش در جی ی افاا

رسزد  یبزه نظزر مز   . یابزد یشدت کزاه  مز  به جیره یباال

بزا   یممرغ بزه نسزبت مسزتق   تخم یکپانتوتن یداس یمحتوا

 یکزه محتزوا  یدر حزال . یابزد  ی افزاا آن در جیزره  سزطح  

 ی افزاا  جیزره در  ی،فوالسز  ی مرغ با افزاا تخم ی،فوالس

و  یسزت ازگار نروابط مربوط به تناسب چنزدان سز   یابد،یم

و  یتزامی، در سزنج  و  ییزرات تغ یرممک، است تحت تزأث 

-در زرده تخزم  یوتی،سطح ب. باشد ی،فوالس ایسنتا روده

را  یایندهسطح فاا یره،ج یمحتوا ی به افاا پاسخمرغ در 

مزورد  در . یابدیدهد، اما شاخص تناسب کاه  مینشان م

ا مزرغ بز  تخزم  یدر محتزوا  یزادی ز ی ، افزاا 12B یتامی،و

ضزم، اینکزه   شزود.  یمشزاهده مز   یاجیرهسطوح  ی افاا
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-یحفظ مز  جیره نیا یمحتوا یبرابر 90 ی تناسب با افاا

را نشزان   یینیپا ییکارا یامرغ نبه تخم یامی،انتقال ت. شود

 یزاز و دو برابزر ن  یزک در سزطح   یبوفالوی،انتقال ر. دهدیم

، امزا ماننزد   اسزت خزوب   نسزبتاا  مزرغ تخمگزذار   استاندارد

 یابزد میبه شدت کاه   یرهدر سطوح باالتر ج A می،یتاو

(04.)   

شده غنی یهامرغتخمبا توجه به اهمیت اسید فولیک،  

جیزره طیزور   در  یکفول یداس یهامکمل یقاز طربا فوالت 

برابر فوالت بیشتری نسبت  0/9اند که حاوی تا تولید شده

 یهززا بززراآن یلامززا پتانسززمززرغ معمززولی بودنززد. بززه تخززم

ناشزناخته  گان کننزد فوالت مصزرف  یتبر وضع یریرگذاثتأ

هزا  مزرغ فزوالت موجزود در تخزم    یعیاشکال طب یرااست ز

 و پخت حفظ نشزوند.  یممک، است لاوماا در طول نگهدار

( گزززاارش کردنزززد کزززه 9416و همکزززاران ) Alticامزززا 

بزا   شزده یغنز  یهزا مرغموجود در تخم یعیطب یهافوالت

و  سزازی یزره و پ  از ذخ مانندیم یباق یدارپا یارفوالت بس

 ماننزد با هدر رفت ناچیا یا بدون هدر رفت باقی مزی پخت، 

 یمعرفز  یریپزذ امکزان  یرامهم هستند ز هایافته ی،ا (.09)

 ییغززذا یززمبززا فززوالت در رژ شززدهیغنزز یهززامززرغتخززم

 یبزا محتزوا   یکزاربرد  یغزذاها  وانعنز کنندگان بهمصرف

 .  دهندیرا نشان م شدهیفوالت غن

 هانگدانهر

 یمعزدن  یباتها و ترکیتامی،و یپید،، لی،پروتئمحتوای  

 یکزاربرد  یغزذا  یزک عنزوان  آن را بزه  یلپتانسز  ،مرغتخم

 سازییغن یها برااز تالش یاریبسنتیجه دهد. یم ی افاا

 فعزال زیست یباتدر ارائه ترک توجهقابل یتمرغ، موفقتخم

 و هزا یتزامی، و یزدها، ، کاروتنوئ3چرب امگا  یدهایمانند اس

مزرغ و  هزا، رنزگ زرده تخزم   قزرن ی بوده اسزت.  مواد معدن

 هزای طیزور  فزرآورده انتخزاب   یبرا یارمع ی،گوشت مهمتر

پززارامتر  یزز،بهبززود ا یبززرا یززدهاو از کاروتنوئ تبززوده اسزز

طیزور قزادر بزه تولیزد     کزه   ییاز آنجزا شده است. استفاده 

 منزابع مختلزف  بزرای تزأمی، آنهزا از    ، ید نیسزتند کاروتنوئ

گاارش شزده اسزت کزه    شود. گیاهی در جیره استفاده می

لذا  هستند ونیا  یدانیاکسیخواص آنت یدارا یدهاکاروتنوئ

پرنزدگان و انسزان    یبزرا  یدمرغ با کاروتنوئتخمسازی غنی

مزورد   یبزات در دهزه گذشزته، از جملزه ترک    هستند. یدمف

 .هسزتند  یزدها مزرغ، کاروتنوئ تخم یسازیغن یاستفاده برا

محصزول   یزک شزده  یمرغ غنز تخمطور که گفته شد؛ همان

 یسزالمت  یبزرا  یزد با خزواص مف  یمواد مغذ یحاو ییغذا

نززژاد مززرغ، در عززی، حززال بایززد توجزه داشززت کززه   .اسزت 

ی، پخت و پزا و هضزم گوارشز    یهاروش جیره، سازییغن

هزا  مزرغ فعال در تخمیستز یباتترکفراهمی زیست یتقابل

-به یحرارتفرآوری  یهاوشر یطورکلبهکند. یم یلرا تعد

تواند باعث کاه  خزواص  یم یبو تخر یداسیوناکس یلدل

فعالیزت  کزه  یمزرغ شزود، در حزال   در تخزم  یدانیاکسز یآنت

-اکسزیدان یآنت یلتشک یلدلدستگاه گوارش به ی درهضم

( خزواص  یزدهای آزاد و پپت ینزه آم یدهای)اسز  یزد جد یها

  (.00، 03) دهدیم ی را افاا یدانیاکسیآنت

در  ییغزذا جیزره   یزق هزا از طر یداناکسز یآنتز  یافتدر 

هزا و بهبزود سزالمت    در سزلول  یداتیواکسز  یبکاه  آسز 

 ییاستثنا یفیتک یلدلمرغ بهانسان مهم است. اگرچه تخم

عنوان به یطورکلخود شناخته شده است، اما به یایهو تغذ

مزرغ  شزود. تخزم  یدر نظر گرفته نم یدانیاکسیآنت یغذاها

 هزای ی،از جملزه پزروتئ   یمختلفز  یعزی طب یباتکتر یدارا

 یدهموجززود در سززف یززاوزیمو ل ی،اووترانسززفر ی،،اووالبززوم

 یدهایو اسز  روتنوئیزدها کا ی،،تیوسف ی،مرغ، و هم نتخم

-یاز آنتز  یمرغ اسزت. برخز  معطر آزاد در زرده تخم ینهآم

 یدها،، کاروتنوئE یتامی،دوست مانند ویچرب یهایداناکس

-یمزرغ غنز  تخم یدتول یتوان برایرا م یرهغو  ید یوم،سلن

 مرغ منتقل کرد.به زرده تخم جیرهاز  یداناکسیشده با آنت

 یعزی طب یهزا یداناکسز یآنتز  یهاگروه ی،ترشناخته شده

و  یززدهاو فالونوئ یززدها، کاروتنوئE یتززامی،، وC یتززامی،و

مشزتق شزده از    یدانیاکسز یبا خواص آنت یدهاییپپت یراااخ

 یبزات ترک یشزتر هسزتند. ب  یوانیو ح یاهیمنابع مختلف گ

 ملهها از جیتوکمیکالف یاه،مشتق شده از گ یدانیاکسیآنت

 یزدها کاروتنوئ .هسزتند  یدهاو کاروتنوئ یدهاها، فالونوئفنول

-یبزا خزواص آنتز    یمحلزول در چربز   یباتاز ترک ایدسته

تواننزد از  یمز  ی،هم نز  یزدها هسزتند. کاروتنوئ  یدانیاکس

 یکرده و نق  محزافظت  یریجلوگ یدییپل یداسیونپراکس

 یزدها کاروتنوئ-بتزا  مکمل هکنند. اگرچ یفاا سرطانبروز در 

عمزل   یدانپرواکس یکعنوان تواند بهیباال م یهادر غلظت

   (.03) است مفیددر غلظت متوسط لیک،  کند
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 آستاگزانتین

کاروتنوئیزززد و کانتزززاگاانتی،، -بتزززا بزززا یسزززهدر مقا 

بزا کارآمزدی بیشززتری   مگزذار  تخان در مرغز  ی،آسزتاگاانت 

 یلیاانتزوف گ یزد کاروتنوئ یزک  ی،آستاگاانتکند. رسوب می

. شزود یمز  یافزت  یعزی و طب یاست که به دو شکل مصنوع

 یمیاییفرمزول شز   با وجزود داشزت،   یکسنتت ی،آستاگاانت

عنوان ، بهیایولوژیکیعملکرد فدارای ، مشابه با نو  طبیعی

ی است. کمتر یاربس آزاد، یهایکالحذف راد ییمثال، توانا

-را بزه ی، آسزتاگاانت ، متحزده  یزاالت ا یسازمان غذا و دارو

 أییزد ت یو مزاه  حیواناتدر خوراک  یعنوان رنگدانه خوراک

 ی،تزر یقو ی،آستاگاانت یدها،کاروتنوئ یاندر م. کرده است

 نتزایج  .دهزد نشزان مزی  خزود  را از  یدانیاکسز یخواص آنت

گزرم  میلی 144 و 04، 90استفاده از سطوح مختلف صفر، 

نشزان داد در  هفتزه   6درکیلوگرم آسزتاگاانتی، بزه مزدت    

طزور  بزه یی آسزتاگاانتی،  با گروه شاهد، مکمل غذا یسهمقا

مزرغ  را در زرده تخزم سازی آستاگاانتی، یغن یقابل توجه

. ضززم، اینکززه داد ی افزاا  6و  0، 9 یهززاهفتززه یزان در پا

و  تازیسزمو د یدکل، سطح سوپراکس یدانیاکسیآنت یتفرف

-در پالسما، کبزد و زرده تخزم   یدازپراکس یونسطح گلوتات

طور بهشاهد  نسبت به گروهی آستاگاانتی، هامرغ در گروه

   (.00) است یافته ی افاا یداریمعن

ماننززد بتاکززاروت، و  یززدها،کاروتنوئ یربززر خززالف سززا  

بزا دوز   یسازرا در مکمل یداسیونیکه اثر پرواکس یکوپ،،ل

در  ی،آسزتاگاانت  یداسزیون اثزر پرواکس  هند،دیباال نشان م

و  Spiller مطالعززهدیززده نشززد.  افززراد در معززر  آن  

Dewell (9443 )6 صزرف منشان داد کزه  انسان  یبر رو 

ریزا جلبزک   مشتق شزده از   ی،گرم در روز آستاگاانتیلیم

-خطر است. بهیانسان بالص ب یبرا یالی هماتوکوکو  پلو

کرد کزه   یانبنیا اروپا  یغذا یمنیسازمان ا یب،ترت ی،هم

بزدون   وانزد تیمز  یزالی  از همزاتوکوکو  پلو  ی،آستاگاانت

وزن بزدن   یلزوگرم کدر گزرم  یلزی م 9/4 خطر به غزذاها تزا  

   (.06) اضافه شود

حزول  عمدتاا  ی،مطالعات مربوط به آستاگاانت یور،در ط 

گوشت و بهبود سالمت انجام  یامرغ تخم یفیتک محورهای

مشزخص  ( 9413) و همکاران Gao در مطالعهه است. شد

درصزد   64 و لزوتئی،  درصد 04) یلاانتوفگشد که مکمل 

در  یلزوگرم کدر گرم یلیم 04و  94 ی( با دوزهازئآگاانتی،

 یدانیاکسز یآنتز  یتتخمگذار فرفان مرغ ییغذا یهایرهج

را کزاه    یپیزدی ل یداسزیون داده و پراکس ی را افزاا  آنها

از  با استفاده یگرالعات دمط یب،ترت ی،همبه (.01) دهدیم

 ییغزذا  یزره در ج ی،مکمل آستاگاانت کمتر یاربس یدوزها

-تخزم منظور افاای  رنزگ زرده  بهتخمگذار عمدتاا ان مرغ

اسززتفاده روزافززاون از  یززرغمعلمززرغ انجززام شززده اسززت.  

 یشززده بززرا یهدوز توصزز یززور،در صززنعت ط ی،آسززتاگاانت

نشزده  تخمگذار هنوز مشزخص   یهامرغ ییغذا یهامکمل

ان مرغز  یشزده بزر رو  مطالعزات انجزام   ی،،است. عالوه بر ا

در  ی،آسزتاگاانت  یبزا دوز بزاال   یسازمکمل یرتخمگذار تأث

 در نظر نگرفت.   یره راج

ی، آسزتاگاانت  ییغزذا  یهزا مکمزل  یر، تأثایدر مطالعه 

 وبا دوز متوسط  یالی (هماتوکوکو  پلو ریا جلبک پودر)

 یسزالمت  یتهزا و وضزع  تخم یفیتک تولید، عملکرد بر باال

نشان داد  یجقرار گرفت. نتا یابیگذار مورد ارزتخم یهامرغ

 یایکزی ف یفیزت گذار و کتخم یهامرغ یدیکه عملکرد تول

 دارییتفاوت معن ی تیمار شده و شاهدهاگروه ی،ها بتخم

مززرغ و غلظززت  کززه رنززگ زرده تخززم یدر حززال. نداشززت

حزال،   یز، بزا ا فزت.  یا ی با دوز مکمزل افزاا   ی،آستاگاانت

در  ی،آسزتاگاانت  یزای آمرنزگ  یکاه  غلظزت و اثربخشز  

( در یلزوگرم ک در گرمیلیم 0/913با دوز باال ) یسازمکمل

 در گزرم میلزی  6/09 و 3/91متوسزط )  یبا دوزهزا  یسهمقا

یزت  فعال ی،آسزتاگاانت هم نزی،  ( مشزاهده شزد.   یلوگرمک

د را بهبززویداز پراکسز  یونو گلوتززاتیسزموتاز  د یدسوپراکسز 

 یچهز  ی،شد که اگرچه آسزتاگاانت  گیرییجهنتید. لذا بخش

 یسززالمت یتبززر عملکززرد و وضززع یاثززر نززامطلوب آشززکار

 یزت تقو ی، اما ممکز، اسزت بزرا   شتگذار نداتخم یهامرغ

گذار با دوز تخم یهامرغ یسالمت یتو بهبود وضع مرغمتخ

با  ی،است از مصرف مکمل آستاگاانت بهترنباشد.  یدباال مف

 ییغزذا جیزره   یلزوگرم کدر گزرم  یلزی م 0/913 اال تزا دوز ب

 (.08) اجتناب شود

 هاو سایر رنگدانه لوتئین

کزه در   یایشگیرانهاثرات پ یلدلبه ییغذا یمرژ ی،لوتئ 

دارد، مزورد توجزه قزرار     انسزان  مختلف چشم یهایماریب

 ااتجمع خوب و غلظزت نسزبت   یلدلمرغ بهگرفته است. تخم

 ی،،شود. بنزابرا یدر نظر گرفته م یبمنبع خو ی،لوتئ یباال
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شزده بزا   یغنز  یهزا مزرغ تخزم  یدتول یبرا یادیمطالعات ز

مختلف انجام شده اسزت. مطالعزات    ییغذاجیره با  ی،لوتئ

خزالص، در   ی،لزوتئ  یهزا گاارش کردند کزه مکمزل   یقبل

 یلزوگرم، ک در گزرم یلزی م 1444سطوح گنجانده شزده تزا   

. بزا  دهنزد یمز  ی افاا مرغبرابر در تخم 14غلظت آن را تا 

خزوراکی   مزواد  راییکا نتایج تحقیقات نشان داد حال، ی،ا

بزود و   یرمتغ یارمرغ بسدر تخم ی،حفظ لوتئ یبرا مختلف

 اییزه تغذ یهزا و دورهمزورد اسزتفاده در جیزره    به سطوح 

ماننززد ای یرتغذیززهعوامززل غ یززت،داشززت. در نها یبسززتگ

نزژاد   سز، و  یمزاری، ب یطزی، استر  مح یریت،مد یستمس

 (.02) بگذارد یرها تأثدر تخم ی،ممک، است بر غلظت لوتئ

در سطوح بهار  یشهافاودن پودر گل همگاارش گردید که 

گزذار باعزث   تخزم  یهزا مزرغ گرم در کیلوگرم جیزره   9-1

مزرغ و  و رنزگ زرده تخزم   ی،لزوتئ  یاانم داریمعن ی افاا

مزرغ بزا   . تخمشدچرب در زرده  یدهایمشخصات اس ییرتغ

چزرب مطلزوب    یدهایو اسز  یافته ی افاا ی،لوتئ یامحتو

 شزوند محسوب میانسان  یهمواد در تغذ ی،ا از یمنبع خوب

(04.)   

از مززرغ، زرده تخززم مطلززوب بززه رنزگ  یابیدسززت یبزرا  

شزود.  استفاده می هامرغ یرهجتنوئیدی در روهای کامکمل

 هسزتند،  یزج را جیزره کزه در   ی،گاانتئازو  ی،عالوه بر لوتئ

 سازیاما مکملنبوده  یجوجود دارند که را یدهاییئکاروتنو

شززود. یکمتززر مزز ینززهرنززگ بززا ها ی آنهززا باعززث افززاا 

طزور  اسزت کزه بزه    یزدها کاروتنوئ ی،از ا یکی ی،کانتاگاانت

 04تزا   31 یبااتقر .شودیاستفاده م یورط یرهگسترده در ج

. کنزد یمصرف شده در زرده رسوب مز  ی،درصد کانتاگاانت

 93تزا   0/0 ی،بز ، از بتاکزاروت،  صزد در 1ا تنهز  یسه،در مقا

در  ییغذاجیره  ی،گاانتئازدرصد از  93و  ی،درصد از لوتئ

با توجزه بزه    ز سویی،(. ا01) کندیمرغ رسوب مزرده تخم

پتانسیل باالی تحریک پوست و چشم، کانتزاگاانتی، بزرای   

 ینگرانز شزود، لزذا   سالمت انسان خطرنزاک محسزوب مزی   

در  مصزنوعی  یهزا یتفاده از افاودنز در مورد اس یایندهفاا

کننزدگان وجزود دارد و   در مصزرف  یوانزات و رفاه ح یهتغذ

اسزت.   ی در حزال افزاا   نیکارگا یهامرغتخم یتقاضا برا

 ییبا مواد غزذا  یک، تغذیه طیورارگان ی، در کشاورزبنابرای،

زرده  یهزا و رنگدانزه گیزرد  صزورت مزی   یعزی با منشا  طب

کاروتنوئیزدیک اسزید   -8-آپو-تاب استر یلمانند اتمصنوعی 

با توجزه بزه مزوارد    یستند. مجاز ن یمصنوع ی،کانتاگاانت یا

مورد مطالعه  ایطور گستردهبه یعیطب یها، رنگدانهمذکور

از آنهزا ماننزد عصزاره گزل      یقرار گرفته و استفاده از برخز 

شزناخته شزده    یتبزه رسزم   یزور در صنعت ط بهار یشههم

 یهزا ، گزل ی،از لزوتئ  یر غنبها یشهعالوه بر گل هم. است

هزا جمزع   را در گلبرد یمختلف یدهایکه کاروتنوئ یگرید

عنزوان منزابع رنگدانزه اسزتفاده     تواننزد بزه  یم یاکنند نیم

 یاصززل یززدهایکاروتنوئ یبهززار، حززاو یشززهل همگززشززوند. 

اروت، و یگزاانتی،، بتزا و گامزا کز    روب ی،،لزوتئ  ی،،فالوگاانت

 یکروگزرم م 1114 – 9164 یحزاو و در مجمزو    یکوپ،،ل

کزه گزل   یکل در گرم گل تزازه اسزت، در حزال    یدکاروتنوئ

بزه نزام    ی،لزوتئ  یداپوکسز کاروتنوئیزد  از  یمنبعز  قاصدک

بزرد سزبا    یهزا بخز   ی،،هستند. عالوه بر ا ی،تاراگاانت

رنگدانزه زرده   یرا بزرا  یزدها کاروتنوئ توانندیم یان یاهانگ

 0/36 – 1/89 یحززاو یحززانتخززم مززرغ فززراهم کننززد. ر 

 کزاروت، و بتا گزرم یکروم 1/33 – 3/13 ی،،لوتئ یکروگرمم

در گرم برد تزازه بسزته    ی،آگاانتئز یکروگرمم 3/9 – 9/6

 ی،هم نز  یزاهی گ یهزا قسمت ی،ا (.09) به نو  آن است

کزه نشزان    هستند نیا ییباال یدانیاکسیآنت یتفعال ایدار

چزرب   یدهایتواند از اسیمرغ م ییغذا یهادهد مکملیم

نه تنهزا   ی،در زرده تخم مرغ محافظت کند و بنابراموجود 

و  یداتیوبلکه بزر ثبزات اکسز    یدرنگ و کاروتنوئ یبر محتوا

 دتواننز یآنهزا مز   ی،،گزذارد. بنزابرا  یمز  یرتأث یخواص حس

مزرغ و ارائزه   تخزم  یفیزت بهبزود ک  یبرا یمناسب یگای،جا

در انسان باشند.  ییغذا یمدر رژ یدفعال مفیستز یباتترک

 یهزا خشزک و گزل   یحزان ر یزاه گاستفاده از  یرأثت یبررس

که تفزاوتی  ه شد در جیره نشان دادبهار و قاصدک  یشههم

 ٪3داری در محتوای کاروتنوئید کل زرده با افزاودن  معنی

  (.03) از مکمل گیاهی و رنگدانه تجاری مشاهده نشد

 یو حسز  ییغزذا  یفیتبر ک زرده یپیدل یداسیونپراکس 

 ی،،گذارد. بنابرایم یرکنندگان تأثمصرف یمنیمرغ و اتخم

 یدانیاکسز یآنتز  یبزات مرغ بزا ترک همامان تخم یسازیغن

 یدهایاسز  یداسزیون باعث کزاه  اکس  یدهاکاروتنوئمانند 

-یمز  ییغذا یهایداناکسیاز آنت یچرب و ارائه منبع خوب

 یززدهاکاروتنوئاکسززیدانی، خززواص آنتززی شززود. عززالوه بززر

مزرغ  ند که بر رنگ زرده تخزم قرما و زرد هست یهارنگدانه

از  یمهمز  یعزی مزرغ منبزع طب  گذارنزد. تخزم  یمز  یرتأثنیا 
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در  ی،گاانتئاو ز ی،لوتئ هاییلاانتوفگ یژهوبه یدهاکاروتنوئ

افززاودن منززابع   ی،،بنززابرا. انسززان اسززت  ییغززذا یززمرژ

؛ ضزم،  مزرغ دو عمزل بزالقوه دارد    یزره به ج یدیکاروتنوئ

 یفیزت بهبود رنزگ و ک  یابر یعیعنوان رنگدانه طبهب اینکه

به  یبرا یداناکسیعنوان آنتبهکند، عمل می مرغزرده تخم

 یراشزبا  چزرب غ  یدهایاسز  یداسزیون انداخت، اکس یرخأت

 اسزتفاده از  کزه ه شد . نشان دادنیا کارایی داردند چندگانه

باعزث بهبزود    یدی در جیرهکنجاله بارک و منابع کاروتنوئ

 یدهایاسز  یزل ه و پروفادر زرد یزدها رنگ، تجمزع کاروتنوئ 

غیزر اشزباعی    ی اسیدهای چرب چنزد محتوا یژهوچرب، به

باعزث  جیزره   یزدی کاروتنوئ هزای . مکمزل شزوند یم 3امگا 

 یمحتزوا ، 3به امگزا   6اسیدهای چرب امگا  کاه  نسبت

   (. 00) زرده شد یداتیواکس یداریپا وکلسترول زرده 

،، یکپسزانت شزامل   یداروپا، هشت کاروتنوئ یهدر اتحاد 

 -8-آپززو -بتززا ،ی،آگاانتئزز، زی،، لززوتئیپتوکسززانتی،کر-بتززا

کاروتنوئیزک اسزید،    -8 -آپزو  -کاروتنال، اتیزل اسزتر بتزا   

در خزوراک   یعنوان افاودنبه ی،اانتیترانگو سی، کانتاگاانت

از  یعززیطب هززایاانتوفیززل. گشززده اسززت  أییززدت یززورط

و  یونجزه عصزاره  ، بهار یشهمانند گل هم یاهیگ یهاعصاره

 یبزرا  یان و فلفل قرما مانند ذرت یداز کاروتنوئ یت غنغال

. عزالوه  شزوند یمرغ استفاده مدر تخم یدهاکاروتنوئ یتتقو

سزطوح   یمختلزف ذرت دارا  یهاهمانطور که گونه ی،،بر ا

 یاز نژادهزا  یهستند، برخز  یگاانتی،و ز ی،از لوتئ یمتفاوت

 یهزا را در تخزم  گاانتی،ئاو ز ی،لوتئ یری،از سا یشترمرغ ب

 .  کنندیم یرهخود ذخ

مزرغ بزا اسزتفاده از    بزه زرده تخزم   یدهاکاروتنوئ انتقال 

 یزک کزه   یکزوپ،، عنزوان منبزع ل  بزه  یپوست گوجه فرنگز 

و  قرار گرفت یقرما است، مورد بررس ییدرنگدانه کاروتنوئ

 یزل دلاز خوراک به زرده منتقل شد. بزه نتایج نشان داد که 

 یسزه مزرغ در مقا تخمزرده به  یکوپ،انتقال ل یی،راندمان پا

در انتقزال بزه زرده    یکزوپ، رسزد ل ینظر مز به یل،اانتوفگبا 

رسد ینظر مبهشباهت دارد.  کاروت،از گاانتوفیل به  یشترب

مزرغ   یزره موجود در ج یمواد مغذ یرو سا یدهاکه کاروتنوئ

 ییشزوند، امزا کزارا   یبه وضوح به زرده تخم مرغ منتقل مز 

مواد موجود  یرو تعامل آنها با ساانتقال آنها توسط ساختار 

   (. 00) شودیم یی،تع یرهدر ج

 گیرینتیجه

 ی،پززروتئصززنعت طیززور بززا تولیززد  ی،در سززطح جهززان 

 یبرا ییصرفه، شان  باالباال و مقرون به یفیتبا ک یوانیح

 یبزرا  یو منبزع درآمزد   یشزغل  یهافرصت ی،گذاریهسرما

 ضم، اینکزه  کند.یخرده مالکان در سراسر جهان فراهم م

عنزوان یزک منبزع ارزان    بزه  مرغتخم یایهتغذ یهایژگیو

 ی در رابطزه بزا  ایدوارکننزده امنتزایج  قیمت و دردستر ، 

 یز،، عزالوه بزر ا  دارد.  سزالمت انسزان  تأمی، مواد مغذی و 

فراسزودمند   یغزذا  یکعنوان مرغ آن را بهتخم یسازیغن

ای و مبتنززی بززر رویکردهززای تغذیززه . کنززدمشززخص مززی

از جملزه مزواد    یخاصز  یبزات توان ترکیمکاری جیره دست

ویژه انوا  محلول در چربزی و  ها بهمعدنی کمیاب، ویتامی،

با هزدف ارتقزای کمزی ترکیبزات خزاص و در      را ها رنگدانه

 مزرغ بزه تخزم   بخز  و اثزرات سزالمت   نهایت بهبود کیفی

عواملی مانند منبع، نزو  و سزطح    حال، ی،با امنتقل کرد. 

مورد نظر، اثرات متقابل با سایر اجاای جیزره،   افاودن ماده

-و متعاقباا سالمت مصرف نژاد مرغ و غیره بر کارایی انتقال

همسزو بزا تحزوالت و     بزدی، ترتیزب  مؤثر اسزت.   کنندگان

-مزی های روزافاون در تولید غذاهای فراسودمند، پیشرفت

ای و هزای تغذیزه  توان امیدوار بود کزه بزا برخزی رهیافزت    

 راحتزی ی بزه سفارشز  یهزا مرغتخم یدتولکان اممدیریتی، 

 است. فراهم
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Abstract 
Egg is considered as natural life supporting essential compounds source which provides nutritious food with 

biological packaging. Nowadays, due to the increasing level of awareness, the sensory and nutritional quality of 

eggs is becoming a growing concern for consumers. So, there is a growing demand for eggs with characteristics 

and effectiveness beyond a common food, including eggs enriched in nutrients such as trace minerals (selenium, 

iron, zinc, iodin, copper, etc.), vitamins (water and fat soluble), antioxidant compounds (such as carotenoids). 

The acheivement to this purpose is simply possible and economic through dietary approaches producind the 

designer eggs, resulting eggs can offer functions above and beyond that they usally provide. Designer eggs 

provide new and attractive options for consumers who want eggs with different nutritional properties than 

regular eggs. In this review, an attempt has been made to provide various nutritional approaches in the breeding 

and management of laying hens for the production of eggs designed, including various forms of mineral and 

organic supplements containing trace elements, vitamins and pigments, daily requirements and amounts 

provided by enriched eggs were evaluated for their specific biological role, as well as the toxicity effects of the 

interaction of some supplements at different levels used. Although it has been found that it is easy to hope for 

the production of enriched eggs through nutritional approaches, but proving the health claims of these designer 

eggs in human models requires attention to combine and adapt them in different populations and perform 

specialized experiments. 
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