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 چکیده

کند و وجود آن در جیره غذایی عنصر آهن نقش کلیدی را در بسیاری از فرآیندهای متابولیکی بدن ایفاء می زمینه مطالعاتی:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات مکمل سولفات آهن  هدف:دام و طیور در پیشگیری از عارضه فقر آهن ضروری است. 

در  روش کار:های گوشتی بود. هماتولوژی جوجه هایفراسنجهای بر عملکرد، خصوصیات الشه و های مختلف تغذیهدر دوره
روه بعالوه یک گ 2×3در قالب یک آزمون فاکتوریل  308-قطعه جوجه گوشتی خروس یکروزه راس 350این تحقیق تعداد 
و  40سطح مکمل سولفات آهن ) 2های آزمایشی شامل مورد استفاده قرار گرفت. گروهبه عنوان گروه شاهد آزمایشی دیگر 

نتایج نشان داد که  نتایج: .ندروزگی بود 42تا  25روزگی و  42تا  11، روزگی 42تا  1 شاملای دوره تغذیه 3گرم( در میلی 80
های گوشتی را روزگی متوسط مصرف خوراک روزانه جوجه 42تا  1 ازگرم سولفات آهن میلی 80مکمل سازی جیره پایه با 

بازده روزگی  42تا  11و روزگی  42تا  1 از. همچنین استفاده از سولفات آهن به ترتیب (P<05/0) داری کاهش دادبطور معنی
در مقایسه  گرم بر کیلوگرم سولفات آهنمیلی 40 باتغذیه پرندگان (. P<05/0داری افزایش داد )عضله ران و سینه را بطور معنی

 40 (. همچنین استفاده ازP<01/0) کاهش دادروزگی  42تا  1 از را وزن نسبی چربی محوطه بطنی گرم از این مکملمیلی 80با 
 (MCH) سلول در هموگلوبین میانگین و نیهموگلوب حوسطداری بطور معنیروزگی  42تا  1از گرم مکمل سولفات آهن یلیم

 زانیآهن موجود در سرم و م (،MCHCمیانگین غلظت هموگلوبین در سلول ) بعالوه،(. P<01/0ها را افزایش داد )خون جوجه
 .(P<01/0)بهبود یافت  گرم بر کیلوگرم سولفات آهنمیلی 80با مصرف سرم خون جوجه ها ( TIBC) آهن به اتصال ظرفیت کل

گرم بر کیلوگرم میلی 80و  40سولفات آهن در سطوح  استفاده از مکملنتایج این مطالعه نشان داد که  گیری نهایی:نتیجه
آهن سرم و کاهش  ،MCV ،MCH، MCHCبا افزایش سطوح هموگلوبین، هماتوکریت،  ولی بر عملکرد نداشت، یجیره، تأثیر
 را بهبود بخشید. ی گوشتیهاوضعیت هماتولوژی جوجه ،سرم TIBCمیزان 
 

 های هماتولوژیفراسنجهسولفات آهن، دوره مصرف، عملکرد، چربی محوطه بطنی،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
بدن است و مورد نیاز کمیاب  آهن از جمله عناصرعنصر 
مغذی سال است که ارزش آن به عنوان ماده  2000بیش از 
 رژیم غذایی مورد ارزیابی قرار گرفته است موجود در

وجود این عنصر در رژیم غذایی به عنوان یک . (2010ساتل )
تقریباً برای همه موجودات زنده الزم و  ماده مغذی پر نیاز
 و سلولی فرآیندهای از بسیاری در آهنضروری است. 

 سنتز در آهن عنصر. دارد اساسی نقش بدن مهم متابولیکی
 داشته نقش هاپروتئین و DNA، RNA جمله از ژنتیکی مواد
 اکسیدازها، جمله از) بدن سلولی هایآنزیم از مهمی جزء و

 ریبونوکلئوتید ها،سیتوکروم پرواکسیدازها، کاتاالزها،
 محسوب( سنتتازها اکساید نیتریک و اکونیتازها ردوکتازها،

 هایواکنش از بسیاری در آهن حاوی هایآنزیم. شودمی
 الکترون انتقال کربس، چرخه جمله از) بدن مهم بیوشیمیایی

 و داشته شرکت( متابولیسمی مضر هایفرآورده برداشت و
 لیو و 1999 پونکا) دارند نقش بدن عمومی سالمت حفظ در
همچنین وجود این عنصر برای تنظیم (. 2001 همکاران و

رشد و تمایز سلولی، متابولیسم غده تیروئید و تولید 
)شکل فعال هورمون  3Tهورمون تری یدو تیرونین یا 

تیروئیدی(، تولید هموگلوبین و میوگلوبین ضروری بوده و 
های قرمز خون است که در ها یا گلبولجزئی از اریتروسیت

های بدن نقش دارد ذخیره اکسیژن و انتقال آن به همه قسمت
علی عربی و و  2016، داحیا و همکاران 1999اندروز )

آهن در کنار سایر مواد (. بنابراین، کمبود 2018همکاران 
تواند منجر به اختالالت متابولیکی و به خطر معدنی می

 (. 2002لوپز و همکاران ها شود )افتادن سالمت اندام

گرم بر میلی 40برآورد اولیه از احتیاجات آهن طیور از 
گرم بر میلی 75-95( تا 1961هیل و ماترون کیلوگرم )

گرم میلی 75-80فیتاته و  های فیبری وکیلوگرم بر پایه جیره
بر کیلوگرم بر پایه منبع پروتئینی کنجاله سویا برای رشد 

روز اول زندگی پرنده متغیر است  28تا  21پرنده در 
(. مطالعات اولیه در زمینه 1962دیویس و همکاران )

اگرچه  های گوشتی نشان داده است کهاحتیاجات آهن جوجه
و  21بل توجهی بین به طور قادر طیور گوشتی نرخ رشد 

یابد و متعاقب آن مصرف خوراک نیز روزگی افزایش می 42
رسد تخصیص یکنواخت نظر میه یابد، ولی بافزایش می
ی خشک برای گرم آهن در هر کیلوگرم مادهمیلی 80مقدار 
 NRC (1994) توسط گیهفت 8های گوشتی تا سن جوجه
 طیور معمول هایجیره که چرا ش از حد نیاز باشدیب یتخمین
 .هستند جیره در آهن کیلوگرم بر گرم میلی 80 حداقل حاوی

های گوشتی به در گزارشات بعدی پیشنهاد شد که جوجه
واحل و آهن بر کیلوگرم جیره نیاز دارند ) گرممیلی 100

گرم میلی 80( مقدار 1994) NRC( در حالیکه 1987کالستر 
است. بنابراین، با آهن بر کیلوگرم جیره را پیشنهاد کرده 

های تجاری بر پایه کنجاله سویا و ذرت که وجود جیره
سان و گرم بر کیلوگرم آهن هستند )میلی 80حاوی بیش از 
ها با اثر فنلها و پلی(، وجود فیتات2015همکاران 

آنتاگونیستی شدیدی که بر جذب آهن )به ویژه در سطوح 
جیره را کاهش پایین( دارند، قادرند قابلیت دسترسی آهن 

(. 2012بس و همکاران و  1987واحل و کالستر دهند )
گرم فیتات در جیره جذب آهن میلی 2گزارش شده است که 

( و 1989هالبرگ و همکاران درصد کاهش داده است ) 18را 
درصد جذب  30گرم تانیک اسید منجر به کاهش میلی 12

آهن  کمبود (.1991سایگنبرگ و همکاران آهن شده است )
هیپوکرومیک "خونی از نوع باعث ایجاد کم وریدر ط

خونی معمواًل در سایر شود. این نوع کممی "میکروسیتیک
دهد. بعالوه، گزارش شده است که حیوانات دیگر نیز رخ می
رنگ شدن کامل پرهای قرمز و سیاه کمبود آهن باعث بی

 بنابراین، (.NRC 1994مرغان نژاد نیوهمشایر شده است )
 الرشد سریع هایسویه اکسیژن باالی نیاز به توجه با

 از بدن هایبافت به رسانی اکسیژن و گوشتی هایجوجه
 در کافی آهن میزان تأمین میوگلوبین، و هموگلوبین منبع
 و عملکرد رشد، بهبود منظور به گوشتی طیور غذایی جیره
 .است ضروری هااندام بهتر سالمت
سطوح با استفاده از ( 1987واحل و کالستر )ای در مطالعه
گرم سولفات آهن در میلی 1620و  540، 180، 60، 20صفر، 

های کیلوگرم جیره بر عملکرد، فاکتورهای هماتولوژی جوجه
گرم میلی 60و  20های آزمایشی گوشتی دریافتند که گروه
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آهن در کیلوگرم جیره مصرفی، وزن بدن را افزایش داد؛ 
زایش میزان آهن جیره اوالً راندمان مصرف خوراک ولی با اف

های دارای به طور خطی کاهش یافت، ثانیاً نسبت جوجه
های پا افزایش یافت. همچنین این محققین دریافتند ناهنجاری

اتصال  یبرا یازآهن مورد ن یزانمکه غلظت هموگلوبین و 
با افزایش آهن جیره بطور خطی  موجود ینترانسفر یبه تمام

افزایش یافت ولی با مصرف سطوح سمی آهن جیره )بیش 
ها در خون کاهش گرم( مقادیر این فراسنجهمیلی 540از 

نشان دادند که  (2011) و همکارانیانگ  یافتند. همچنین، 
گرم بر میلی    200و  100، 50، 10استفاده از سطوح صفر، 

رد های عملکفراسنجه  کیلوگرم سولفات آهن هیچ تأثیری بر 
های گوشتی نداشت. اگر چه مطالعات مختلفی در جوجه

مورد تأثیر سطوح مختلف آهن از منابع معدنی بر عملکرد و 
فاکتورهای هماتولوژی پرندگان و سایر حیوانات اهلی انجام 

ای در مورد تأثیر سطوح شده است، با این حال مطالعه
های مختلف پرورشی بر مختلف آهن معدنی در دوره

های ، صفات الشه و فاکتورهای هماتولوژی جوجهعملکرد
گوشتی انجام نشده است. بنابراین هدف اصلی از این تحقیق، 
بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل سولفات آهن بر عملکرد، 

های گوشتی هماتولوژی جوجه هایفراسنجهصفات الشه و 
روزگی( دوره  42تا  1ای شامل کل دوره )دوره تغذیه 3در 

 42تا  25روزگی( و دوره پایانی ) 42تا  11پایانی )رشد و 
 روزگی( بود.

 

 مواد و روش ها
در قالب یک با استفاده از یک طرح کامالً تصادفی  مطالعهاین 

با بعالوه یک گروه آزمایشی شاهد  2×3آزمایش فاکتوریل 
 6با   308-راسنژاد جوجه گوشتی نر یک روزه  قطعه 350

در هر تکرار انجام  پرنده 10تکرار و  5، گروه آزمایشی
گروه بدون افزودنی آهن در کل دوره آزمایش به . گرفت

های گروه عنوان گروه آزمایشی شاهد در نظر گرفته شد.
آزمایشی شامل سطوح مختلف مکمل معدنی سولفات آهن 

 42تا  1شامل  ایدوره تغذیه 3میلی گرم( در  80و  40)
جهت  .بودند روزگی 42تا  25روزگی و  42تا  11روزگی، 

 10صفر تا جیره آغازین ) 3ترتیب از  به هاتغذیه جوجه
روزگی(  42تا  25روزگی( و پایانی ) 24تا  11روزگی(، رشد )

های گوشتی مطابق استفاده شد. احتیاجات غذایی جوجه
ترکیب  1جدول تأمین گردید.  308-احتیاجات سویه راس

-استفاده در آزمایش را نشان میهای آزمایشی مورد جیره

ترکیب شیمیایی اقالم خوراکی اعم از ذرت و سویا دهند. 
مورد استفاده در آزمایش حاضر با استفاده از نتایج حاصل 

دست آمد و جیره ه باز آزمایشگاه آنالیز مواد خوراکی 
انجام شد. منبع آهن  UFFDAافزار نویسی با استفاده از نرم
 7در این آزمایش سولفات آهن معدنی  معدنی مورد استفاده

 Merckتولید شرکت مرک آلمان ) (O2H.74FeSOآبه )

Company, Germany 80و  40( بود که در دو سطح 
 آزمایش درگرم به جیره پایه مصرفی اضافه گردید. میلی
 آهن حاوی مصرفی( سویا کنجاله - ذرت) پایه جیره حاضر،
 همچنین،. است شده آورده 1 جدول در آن مقادیر که بود
 75 حاوی خود پایه جیره به شده اضافه معدنی مخلوط پیش
 مصرفی جیره این که طوریه ب بود آهن سولفات گرم میلی
 بعالوه،. شد گرفته نظر در شاهد آزمایش گروه عنوان به
-میلی 80 و 40 سطح 2 در آبه 7 آهن سولفات معدنی  مکمل

 مثبت شاهد آزمایشی هایگروه عنوان به کیلوگرم بر گرم
 آهن میزان. شدند اضافه پرندگان مصرفی پایه جیره به

 دوره 3 در( سویا کنجاله - ذرت) پایه جیره در موجود
 و 13/85 ،40/87 ترتیب به پایانی و رشد آغازین، آزمایشی
ها در تمام مدت جوجه .بودند کیلوگرم بر گرممیلی 24/82

 1×1)پن( جداگانه به ابعاد های بستری آزمایش در جایگاه
وزن اولیه و  تحت شرایط یکسان نگهداری شدند. میانگین

گرم بودند و  2205و  38ها به ترتیب وزن نهایی جوجه
 در خوراک و آب روز به طول انجامید. 42آزمایش به مدت 

 .شد داده قرار هاجوجه اختیار در آزادانه آزمایش مدت تمام
 ساعت 23 به صورت آزمایش مدت طول تمام در نوردهی
 درجه. بود روز شبانه در تاریکی ساعت 1 و روشنایی

 آن از بعد و بود سانتیگراد درجه 33 اول هفته در حرارت

-درجه کاهش می 3درجه  22به دمای  رسیدن تا هفته هر

مقادیر وزن  های عملکردبه منظور ارزیابی فراسنجه .یافت
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 خوراک، مصرفروزگی، میانگین  42زنده بدن در سن 
 پن هر تبدیل غذایی ضریب و وزن روزانه میانگین افزایش

گیری شدند و نتایج براساس کل اندازه دوره هر انتهای در
به . روزگی گزارش گردید 42تا  1دوره آزمایشی از سن 

پرنده از  5 آزمایش 42 روز منظور بررسی صفات الشه، در
 هر وزن میانگین اساس برتکرار(  هر هر تیمار )یک پرنده از

 الشه به مربوط صفات و شدند کشتار و توزین انتخاب، پن
ها و وزن وزن ران سینه، وزن مقادیر وزن الشه،: شامل

دقت  با دیجیتالی ترازوی از استفاده باچربی محوطه بطنی 
عضله  وزن تقسیم با سپس شدند.گیری اندازه گرم 001/0

 وزن سینه، عضله ران و چربی محوطه بطنی بر وزن زنده،

گردید. همچنین وزن الشه بعد از کشتار  محاسبه آنها نسبی
جوجه و جداسازی سر، پاها، برداشتن پوست و خالی کردن 
امحاء و احشاء از بدن به عنوان وزن الشه در نظر گرفته 

زن زنده شد. به منظور محاسبه بازده الشه، وزن الشه بر و
ضرب گردید )ژائو و  100تقسیم و عدد به دست آمده در 

به منظور حداقل کردن اثر وزن  همچنین (.2009همکاران 
ساعت  8محتویات دستگاه گوارش و خالی ماندن آن حدود 

 ها گرسنگی داده شد.قبل از کشتار به جوجه
گرم  1جیره غذایی،  3به منظور تعیین میزان آهن موجود در 

های آغازین، رشد و نمونه خوراک مصرفی در دورهاز هر 
درجه  100پایانی به طور تصادفی برداشته و نمونه ها در 

ساعت خشک شدند و سپس به مدت  24سانتیگراد به مدت 
درجه سانتیگراد به خاکستر تبدیل شدند.  550ساعت در  10
نیتریک اسید و  1به  1های خاکستر حاصل در مخلوط نمونه

سید حل شده و به منظور آنالیز مواد معدنی با پرکلریک ا
یونیزه رقیق شدند )کویسین و همکاران استفاده از آب دی

ای که غلظت آن باال باشد پس از هضم . محلول نمونه(2015
اثرات مضری هم بر نتایج و هم بر دستگاه خواهد داشت. 
بنابراین مهم است که محلول تا جایی که ممکن است رقیق 

حلول استاندارد و محلول نمونه از غلظت یکسانی شود و م

                                                           
1 Haemoglobin (Hb) 
2 Red blood cell (RBC) 
3 White blood cells (WBC) 
4 Packed cell volume (PCV) 

توان برخوردار باشند. در این صورت، آهن جیره را می
براساس یک قاعده کلی با استفاده از یک منحنی استاندارد 

میزان آهن موجود در خوراک با گیری کرد. معمولی اندازه
 ;AA-6300استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی )

Shimadzu, Tokyo, Japan در آزمایشگاه گروه )
گیری خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اندازه

شد. طول موج به کار رفته برای اندازه گیری آهن در دستگاه 
 نانومتر بود. 3/248اسپکتروفتومتر جذب اتمی 

 42روز  هماتولوژی در هایفراسنجهگیری به منظور اندازه
         و گرفت انجام ورید بال از آزمایش، عمل خونگیری

 ضد ماده حاوی هایشیشه داخل شده گرفته هایخون

 1هموگلوبین میزان بررسی جهت و ریخته EDTAانعقاد 
(Hb) ،2قرمز هایگلبول تعداد (RBCسفید ،)3 (WBC )و 

 گرفت. استفاده مورد( PCV) 4هماتوکریت
استفاده های سفید خون با های قرمز و گلبولشمارش گلبول
با استفاده از روش هموسیتومتر  هریک -از محلول نات 

انجام شد. مقادیر هماتوکریت و هموگلوبین نیز به ترتیب با 
های میکروهماتوکریت و سیان مت استفاده از روش
 . (1998کسسی و همکاران گیری شدند )هموگلوبین اندازه

 (، میانگینMCV) 5های قرمزمقادیر میانگین حجم گلبول
(، میانگین غلظت هموگلوبین MCH) 6هموگلوبین در سلول

ذیل  های متداول( با استفاده از روشMCHC) 7در سلول
 (:1995برآورد شدند )کمپبل 

MCV )fL  (  = PCV×1000 / RBC 

MCH  )pg  ( = Hb×10 / RBC  
MCHC )mmol/l  یا%( = Hb / PCV 

 
 
 

5 Mean corpuscular volume (MCV) 
6 Mean corpuscular haemoglobin (MCH) 
7 Mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) 
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Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets 
 

Ingredients, % 
Starter  

(days 1–10) 

Grower  

(days 11–24) 

Finisher 

 (days 25–42) 

Corn  51.45 54.97 59.90 

Soybean meal (44% CP)  41.42 37.60 32.44 

Soybean oil  1.92 2.68 3.14 

Linoleic acid  0.7 0.7 0.7 

Limestone  0.92 0.92 0.85 

Dicalcium phosphate  1.95 1.60 1.45 

Vitamin-mineral premix1 0.5 0.5 0.5 

L-lysine HCL  0.21 0.15 0.15 

DL-methionine  0.27 0.22 0.21 

L-Threonine  0.09 0.09 0.09 

Salt (NaCl)  0.18 0.18 0.20 

Sodium bicarbonate  0.10 0.10 0.10 

Vitamin E  0.10 0.10 0.10 

Phytase  0.01 0.01 0.01 

Sand2  0.18 0.18 0.18 

Total  100.00 100.00 100.00 

Calculated composition    

 ME (kcal/kg)  2910 3010 3100 

CP (%)  22.31 20.86 18.92 

Ether extract (%)  4.91 5.77 6.38 
Calcium (%)  0.93 0.84 0.77 

Sodium (%)  0.15 0.14 0.15 

Potassium (%)  1.03 0.96 0.88 

Chlorine (%)  0.20 0.18 0.20 

DCAB (meq/kg)  270.62 257.59 233.53 

Lysine (%)  1.40 1.26 1.13 

Methionine + Cysteine (%)  0.90 0.82 0.77 

Methionine (%)  0.58 0.51 0.48 

Threonine (%)  0.94 0.88 0.80 

Fe (mg/kg)              85.40               83.72               84.37 
     1. Premix provided: vitamin A (retinol), 8800 IU; vitamin D3 (cholecalciferol), 2500 IU; vitamin E (dl-α- tocopheryl acetate), 

11 IU; vitamin K3 (menadione), 2.2 mg; vitamin B6 (pyridoxine), 2.5 mg; vitamin B12 (cyanocobalamin), 0.01 mg; vitamin 

B3 (niacin), 35 mg; vitamin B5 (pantothenic acid), 8 mg; vitamin B9 (folic acid), 0.5 mg; Choline chloride: 400 mg; Mn 

(manganese sulfate), 75 mg; Fe (iron sulfate) 75 mg; Zn (zinc oxide) 65 mg; Cu (copper sulfate) 6 mg; Se (sodium selenite) 

0.2 mg and Iodine (calcium iodate) 0.9 mg.  
 2. Builders’ sand as a filler was added to experimental diets.  

 3. Fe value was analyzed by flame atomic absorption spectrophotometry. 
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 TIBCیا  1کل ظرفیت اتصال به آهن گیریاندازهبه منظور 
به سرم اضافه شده و  Fe+3مقدار مشخصی از آهن مازاد 

PH  شود. در این یا باالتر از آن رسانده می 5/7محلول به
PH2تواند به یون ، تنها آهن آزاد اضافی می+Fe  کاهش یابد

و با کروموژن واکنش دهد. آهن باند شده از طریق 
ماند و هیچ واکنش رنگی باقی می Fe+3ترانسفرین به شکل 

دهد. آهن غیرباند شده در محلول رویی نیز با استفاده نمی
شود. اگر غلظت گیری آهن سنجیده میاز روش اندازه

قداری استاندارد آهن از مقدار آهن غیرباند شده کسر شود م
آید که به آن ظرفیت باند شده آهن غیراشباع یا به دست می

UIBC گویند که از آن در محاسبه میTIBC  به شرح زیر
 (:2010اندروز شود )استفاده می

TIBC = UIBC + مقدار آهن کل سرم 
ترین متداول خون سرم آهن غلظت یریگاندازهبه منظور 
آهن موجود در سرم، گیری بکار رفته در تعیین روش اندازه
گیری و کمیت یک های کالریمتری بر اساس شکلروش

کرموژن است که با روش  - ترکیب پیچیده رنگی آهن
 گیری شد.( اندازه1999) فیربنکس

گیری شده و مرتب های اندازهمحاسبات الزم برای فراسنجه
افزار ها جهت انجام آنالیز با استفاده از نرمکردن داده

Excel .به  آزمایش این از حاصل هایداده کلیه انجام شد
    2×3استثنای گروه شاهد در قالب یک طرح فاکتوریل 

  GLMو با رویه  SASتوسط نرم افزار  دوره(× )سطح 
 برای هامیانگین مقایسه (.SAS 2009) گردید آماری تجزیه
ای و های تغذیهاثرات اصلی سطوح آهن و دوره از هریک

احتمال  سطح درا استفاده از آزمون توکی باثرات متقابل آنها 
های های حاصل گروهداده همچنین شد. انجام درصد 5

 در قالب طرح کامالً  آزمایشی به همراه تیمار شاهد نیز
انجام  آنهاآنالیز گردیده و مقایسات مستقل برای  تصادفی
 گردید. 

 

 

                                                           
1 Total iron-binding capacity (TIBC) 

 نتایج و بحث 
 مصاارفشااود، مشاااهده می 2 طوری که در جدولهمان

 تحت روزگی 42 تا 1 دوره طی گوشتی هایجوجه خوراک

سولفات  مختلف سطوح تغذیه اصلی اثرات از یک هیچ تأثیر
(، ولی اثر متقابل <05/0P) نگرفت قرار تغذیه آهن و دوره

عدنی در مورد  یه و ساااطوح مختلف آهن م غذ بین دوره ت
نه اختالف معنی داری را متوساااط مصااارف خوراک روزا

 بر گرممیلی 80 مصاارف بطوریکه(؛ P<001/0نشااان داد )
 سااطح به نساابت روزگی 42تا  1از  آهن سااولفات کیلوگرم
مل این گرم میلی 40  مصااارف متوساااط دوره این در مک

همچنین . داد کاهش را گوشاااتی هایجوجه روزانه خوراک
 نشان خوراک در ارتباط با مصرف مستقل مقایسات نتایج

که اسااتفاده از مکمل آهن در مقایسااه با گروه شاااهد  داد
صرف خوراک گردید   یک هیچ .(P<001/0)باعث افزایش م

سولفات آهن  مختلف سطوح تغذیه با اصلی شامل اثرات از
میانگین افزایش  و اثر متقابل بین آنها مقادیر تغذیه و دوره

 وزن روزانه، ضااریب تبدیل خوراک و همچنین وزن نهایی

 تأثیر قرار را تحت روزگی 42 تا 1 از گوشااتی هایجوجه

تایج این آزمایش، <05/0P)ندادند   با ن  مرکالویچ(. مطابق 
باالتر 2014) تأثیر معنی داری از افزودن ساااطوح  ( هیچ 

گرم بر کیلوگرم( بر عملکرد میلی 240و  140سولفات آهن )
رسد که سطوح های گوشتی مشاهده نکرد. به نظر میجوجه
شده باالتر  صیه  سطح تو سبت به  آهن افزودنی به جیره ن
( باااعااث بهبود عملکرد تولیاادی پرنااده 1994)  NRCدر
صرفی به میزان محدودی مینمی تواند شود چرا که آهن م

جذب شااود و باقیمانده آهن مصاارفی در نهایت از بدن دفع 
شان هایافته دیگر سوی ازشود. می ست داده ن  بخش که ا
 ترکیبات حاوی ساااویا کنجاله - ذرت جیره از توجهی قابل

له از ظرفیتی چند هایکاتیون با که بوده ضااادمغذی  جم
سیم، شکیل منگنز و روی مس، آهن، کل  در و داده کمپلکس ت

pH دسترس از را عناصر این گوارش دستگاه فیزیولوژیک 
 سویا کنجاله و ذرت مورد در بعالوه،. کنند می خارج پرنده
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 شکل به فسفر کل میزان از درصد 61 و 66 حدود ترتیب به
 به را جیره فیتات از زیادی بخش خود که بوده فیتاته فسفر
 مورد این در ما راهکار بنابراین دهند،می اختصاااا  خود
 مکمل ترکیبات شااکل به جیره آهن سااطوح افزایش تواندمی
 استفاده یا و پرنده دریافتی آهن میزان از اطمینان منظور به
شد فیتاز آنزیم از برخالف (. 1996 همکاران و راویندران) با

نشاااان دادند که ( 1987واحل و کالساااتر )نتایج حاضااار، 
مل گرم بر کیلوگرم آهن عملکرد میلی 60و  20سااااازی مک
های گوشتی را بهبود بخشید، درحالیکه سطوح باالتر جوجه

میلی گرم بر  180التر از آهن جیره از منبع سولفات آهن )با
کاهش داد. کیلوگرم ها را  نده عملکرد آن کاران  شااای و هم

گرم از منابع میلی 80سااازی ( نشااان دادند که مکمل2011)
به میزان یکسااااانی در بهبود عملکرد  عدنی و آلی آهن  م

ای آهن در های گوشاااتی موثر بود. احتیاجات تغذیهجوجه
 60تا  40های قبلی، بین های گوشااتی بر طبق گزارشجوجه
کاران یلوگرم )گرم بر کمیلی ناتن و 1962دیویس و هم ، مک
گرم بر کیلوگرم میلی 80( و در گزارش دیگری 1979 دی
(NRC 1994 بیان شااده اساات، درحالیکه سااطوح مکملی )

گرم بر کیلوگرم به عنوان سااطوح میلی 2000آهن باالتر از 
ناخته می یل شاااود )سااامی شااا های (. اغلب جیره2004ت

شتی حاوی ذرت و جوجه سویا بیش از های گو  80کنجاله 
شد میلی سرعت ر گرم در کیلوگرم آهن دارند و با توجه به 

های گوشااتی، این مقدار توصاایه ممکن اساات باالی جوجه
(، ولی با 1987واحل و کالساااتر برای آنها کافی نباشاااد )

های گوشاااتی، آنها به وجود سااارعت رشاااد باال در جوجه
کااه اجزای  برنااد چراخونی فقر آهن رنج میناادرت از کم

ند  باالیی هسااات قدار آهن  حاوی م ها  پروتئینی خوراک آن
( نشاااان دادند که 1996(. کائو و همکاران )2010)سااااتل 

یا  600، 400ساااطوح مکملی  گرم در کیلوگرم میلی 800و 
های گوشااتی، آهن به شااکل سااولفات آهن در جیره جوجه

میزان مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه بدن را کاهش 
بنابراین، مطابق نتایج به دست آمده از آزمایش حاضر داد. 

مقدار آهن تأمین شاااده در جیره به منظور دساااتیابی به 
گرم بر میلی 80و  40عملکرد مطلوب کافی بود ولی افزودن 

مایش بر  فات آهن در این آز کیلوگرم آهن از منبع ساااول
عملکرد پرنادگاان موثر نبود. نتاایج مربوط باه صااافاات 

شه صادی ال ست. 3در جدول  اقت شده ا شان داده  مطابق  ن
شده در جدول شه تحت تأثیر هیچ یک  3نتایج ارائه  بازده ال
گرم بر کیلوگرم میلی 80و  40از اثرات اصااالی ساااطوح 

 11روزگی،  42تا  1 ای شاملدوره تغذیه 3سولفات آهن و 
ها و روزگی  42تا  25روزگی و  42تا  قابل بین آن اثرات مت

 ران عضله و سینه عضله بازده(، ولی <05/0P)قرار نگرفت 
حت یه دوره اصااالی اثر تأثیر ت غذ فت قرار ت که گر  بطوری
 به نسبت روزگی 42تا  11از  آهن سولفات منبع از استفاده
ضله بازده روزگی 42تا  25  بعالوه،. داد افزایش را سینه ع

 42تا  11 به نسبت روزگی 42تا  1از  آهن مکمل از استفاده
(.  چنین P<05/0) داد افزایش را ران عضاااله بازده روزگی
سن جوجه، میزان میوگلوبین به نظر می سد که با افزایش  ر

موجود در ماهیچه ران و ساااینه افزایش یافته و با توجه به 
نقش مهم میوگلوبین در متابولیسااام انرژی این امر موجب 

اصاالی افزایش رشااد ماهیچه شااده اساات. با این حال اثر 
آهن و اثرات متقابل بین ساااولفات آهن و دوره ساااولفات 
ضله ران معنی تغذیه تأثیر سینه و ع ضله  داری بر بازده ع
همچنین با بررساای مقایسااات مسااتقل (. <05/0Pنداشاات )

گروهی در مورد بااازده ماااهیچااه ران و ساااینااه، تاااثیر 
های مختلف داری بین افزودن ساااطوح آهن در دورهمعنی
شتغذیه شاهد م شد ای با گروه  در مورد . (<05/0P)اهده ن

وزن نسااابی چربی محوطه بطنی، هیچ یک از اثرات اصااالی 
گرم بر کیلوگرم سولفات آهن و دوره میلی 80و  40سطوح 
داری بر وزن نسبی چربی محوطه بطنی ای تأثیر معنیتغذیه

داری را نداشااات ولی اثرات متقابل بین آنها اختالف معنی
گرم سولفات میلی 80مصرف ( بطوریکه P<01/0نشان داد )
با آهن  قایساااه   42تا  1گرم از این مکمل از میلی 40در م
همچنین  موجب افزایش چربی محوطه بطنی گردید.روزگی 

گرم میلی 40نتایج مقایسات مستقل نشان داد که استفاده از 
شاهد روزگی  42تا  1از سولفات آهن  سه با گروه  در مقای

کاهش معنی جب  طه بطنی دار وزن نسااابمو ی چربی محو
های تجمع چربی محوطه بطنی در جوجه. (P<01/0)گردید 
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هااای خوراک توانااد منجر بااه افزایش هزینااهگوشاااتی می
مصااارفی طیور و همچنین کاهش کیفیت محصاااول نهایی 

گزارش شده  ،افزون بر این (.2004گردد )آساف و همکاران 
های گوشااتی به اساات که موفقیت در تولید گوشاات جوجه

شه به ویژه  شد و بازده ال شرفت در ر شدت با بهبود و پی
افزایش وزن نسااابی ماهیچه ساااینه و کاهش مقدار چربی 

باط اسااات ) نگ و همکاران محوطه بطنی در ارت (. 2011یا
های گوشتی با هدف بنابراین کنترل ذخیره چربی در جوجه

ید گوشااات مرغوب کم چرب مورد عالقه عموم مردم  تول

کا نه  به بوده و هرگو طه بطنی  هش در میزان چربی محو
بت، هم برای مصااارف فاکتور مث ندگان و هم عنوان یک  کن

شااود های طیور محسااوب میبرای تولیدکنندگان فرآورده
تاکنون هیچ تحقیقی در مورد تأثیر عنصاار  (.1997هرمییر )

انجام  های گوشتیجوجه آهن بر میزان چربی محوطه بطنی
با اسااتفاده از سااطوح  رساادنشااده اساات، ولی به نظر می
به این هدف مهم یعنی افزایش  توانمناساااب آهن جیره می
چربی محوطه بطنی و بهبود سالمت    بازده الشه با کاهش 

 عمومی افراد دست یافت.
 

Table 2- The effects of FeSO4 supplement and feeding phases on performance of broilers during 1-42 d of age 

Item1  

Final body weight 

at 42d (g) 
ADWG (g/bird) ADFI (g/bird) FCR (g/g) 

Periods      

(1-42 d) 2206.09 52.73 98.02 1.86 

(11-42 d) 2141.96 52.98 98.38 1.86 

(25-42 d) 2239.35 51.01 95.90 1.89 

SEM 77.09 1.29 2.02 0.04 

Added Fe (mg/kg)      

40 2255.59 52.63 97.44 1.86 

80 2136.01 51.85 97.42 1.88 

SEM 62.95 1.06 1.65 0.03 

Period ×Added Fe     

(1-42 d) ×40  2281.64 56.41 106.48a 1.89 

(1-42 d) ×80  2130.54 49.05 89.56c 1.83 

(11-42 d) ×40  2220.28 51.34 94.22abc 1.84 

(11-42 d) ×80  2063.63 54.61 102.55ab 1.88 

(25-42 d) ×40  2264.85 50.13 91.64bc 1.84 

(25-42 d) ×80  2213.86 51.88 100.16abc 1.93 

SEM 109.03 1.83 2.86 0.06 

                                        P-value 

Period 0.67 0.51 0.69 0.87 

Fe 0.19 0.61 0.99 0.66 

Period × Fe 0.86 0.02 0.0001 0.45 

 P-value of orthogonal contrast 

Contrast2 0.40 0.007 0.0001 0.43 
a,b,c Means within a column with unlike superscripts differ significantly (P < 0.05). 

1.  ADFI = average daily feed intake; ADWG = average daily weight gain; FCR = feed conversion ratio. 

2. Contrast:  control vs treatments with Fe. 
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Table 3- The effects of FeSO4 supplement and feeding phases on carcass characteristics (% of live weight) of 

broilers during 1-42 d of age 

Item  Carcass yield Breast muscle Thigh muscle Abdominal fat 

Periods      

(1-42 d) 68.25 23.61ab 20.33a 1.32 

(11-42 d) 66.04 25.50a 18.35b 1.38 

(25-42 d) 66.13 23.10b 19.80ab 1.26 

SEM 0.93 0.64 0.56 0.04 

Added Fe (mg/kg)      

40 66.61 24.19 19.49 1.30 

80 67.01 23.95 19.50 1.34 

SEM 0.81 0.53 0.45 0.04 

Period ×Added Fe     

(1-42 d) ×40  68.58 23.97 20.09 1.17b 

(1-42 d) ×80  67.92 23.25 20.57 1.47a 

(11-42 d) ×40  65.22 25.41 18.06 1.41ab 

(11-42 d) ×80  66.87 25.60 18.63 1.35ab 

(25-42 d) ×40  66.02 23.18 20.31 1.33ab 

(25-42 d) ×80  66.23 23.01 19.29 1.20ab 

SEM 1.39 0.91 0.78 0.06 

                                                   P-value 

Period 0.22 0.04 0.049 0.19 

Fe 0.73 0.76 0.98 0.48 

Period × Fe 0.71 0.88 0.54 0.005 

 P-value of orthogonal contrast 

Contrast1 0.24 0.73 0.44 0.001 
a,b Means within a column with unlike superscripts differ significantly (P < 0.05). 

1. Contrast: control vs treatments with Fe. 
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هایی از قبیل آهن، بعالوه، نشان داده شده است که ریز مغذی
باعث کاهش یا  Cو ویتامین  E، ویتامین Aروی، ویتامین 

یوانی می های حممانعت از بیان ژن لپتین در انسان و یا مدل
(، بنابراین کمبود 2013گارسیا  و 2010دیاز -شوند )گارسیا

این مواد مغذی ممکن است خطر تجمع بافت چربی در داخل 
ها نشان داده است یافته  دهد. بدن و توسعه چاقی را افزایش

که سطوح آهن مصرفی با تنظیم کاهشی رونویسی ژن لپتین 
لپتین( که ارتباط مستقیمی  mRNA)از طریق کاهش سطوح 

با منابع آهن بدن به ویژه فریتین سرم دارد و همچنین با 
 cAMPسازی پروتئین اتصال دهنده عامل واکنشی فعال
(CERBکه وابسته به لپتین اس ) ت در تنظیم اشتها و

متابولیسم بدن موثر باشد. بنابراین، با توجه به ارتباط 
ای، هر گونه تغییرات در آشکار لپتین با رفتارهای تغذیه

تواند همراه سطوح لپتین در پاسخ به سطوح آهن مصرفی می
 (. 2015با تغییرات در مصرف خوراک باشد )گائو همکاران 

های راسنجهدر مورد آزمایش ف 4نتایج ارائه شده در جدول 
هماتولوژی نشان داد که هیچکدام از اثرات مقدار آهن 
مصرفی و دوره مصرف و همچنین اثرات متقابل آنها تأثیر 

قرمز نداشتند  و های سفیدداری بر مقادیر گلبولمعنی
(05/0<Pمقادیر هماتوکریت .) (PCV)میانگین حجم گلبول ،-

 غلظت هموگلوبین در سلولمیانگین و  ،(MCV) های قرمز
(MCHC)  تحت تأثیر مقدار آهن مصرفی جیره قرار گرفتند

(05/0>P .) 40مکمل سازی نتایج اثرات متقابل نشان داد که 
 42تا  1از گرم بر کیلوگرم سولفات آهن در جیره میلی

 میانگین هموگلوبین در سلولو  مقادیر هموگلوبینروزگی 
(MCH) دادها را افزایش خون جوجه (01/0>P) . ،بعالوه

به میلی گرم سولفات آهن در جیره  80و  40استفاده از 
 MCV، (=0005/0Pترتیب مقادیر هماتوکریت )

(0005/0P= و )MCHC (04/0P=را بطور معنی ) داری
های هماتولوژی از جمله افزایش این فراسنجهافزایش داد. 

های اصلی در هموگلوبین و هماتوکریت که از شاخص
های گوشتی هستند بیانگر برآورد احتیاجات آهن جوجه
های گوشتی و تأمین کننده فراهمی احتیاجات آهن جوجه

سالمت پرنده از لحاظ فیزیولوژیکی هستند )ما و همکاران 

استفاده نشان داد که  مستقلبعالوه، نتایج مقایسات (. 2016
ای در مقایسه با های مختلف تغذیهاز مکمل آهن در دوره

 MCV ،MCH ،مقادیر هموگلوبین، هماتوکریتگروه شاهد 
مقدار  4مطابق جدول (. P<05/0داد ) افزایش را MCHC و

-های گوشتی بطور معنیآهن موجود در سرم خون جوجه

گرم بر کیلوگرم سولفات آهن به میلی 40داری با افزودن
 42تا  1از گرم از این مکمل میلی 80در مقایسه با جیره 
های تغذیه جوجه(. =0001/0Pافزایش نشان داد ) روزگی

گرم از مکمل سولفات آهن در مقایسه با میلی 80گوشتی با 
کل ظرفیت مقدار  داری گرم از این مکمل بطور معنی میلی 40

 ذیهغتهمچنین،  .(=0001/0P)کاهش داد  سرم اتصال به آهن
 میزان روزگی  42تا  25از مکمل آهن  گرم ازمیلی 80 با

TIBC  داد داری کاهش بطور معنیرا ها خون جوجهسرم
(001/0P=.)  نشان داد  مستقلافزون بر این، نتایج مقایسات

که استفاده از مکمل آهن در جیره در مقایسه با گروه شاهد 
میزان آهن سرم را افزایش و داری توانست بطور معنی

 (.=0001/0P) دهدسرم را کاهش  TIBCمیزان 

شود از خونی که معمواًل در طیور مشاهده میمهمترین کم
          است. در این نوع  "هیپوکرومیک میکروسیتیک"نوع 
های قرمز و نیز میانگین ها، میانگین حجم گلبولخونیکم

هموگلوبین در سلول و میانگین غلظت هموگلوبین در سلول 
خونی ناشی از کمبود خونی فقر آهن، کمیابد. کمکاهش می
 خونیو کم 6Bخونی ناشی از کمبود ویتامین فولیک، کم اسید

ها خونیناشی از خونریزی مزمن همگی جزو این گروه کم
ویس و واردروپ )هیپوکرومیک میکروسیتیک( قرار دارند )

2010 .)  
ای گرم مکمل جیرهمیلی 40در آزمایش حاضر، استفاده از 

های سولفات آهن باعث بهبود وضعیت هماتولوژی جوجه
روزه شد. مطابق  42گوشتی در طی یک دوره پرورشی 

گزارش شده است که میزان آهن مورد  حاضرنتایج آزمایش 
نیاز جیره غذایی طیور که بتواند هماتوکریت مناسب را در 

گرم بر کیلوگرم میلی 40تا  35پرندگان بالغ برقرار سازد 
(. در مطالعه دیگری نشان 2010ویس و واردروپ است )
ها هم به فرم ه شد که با افزودن سطوح مکملی ریز مغذیداد
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های گوشتی اثرات معدنی و هم به فرم آلی به جیره جوجه
های هماتولوژی )از جمله داری بر فراسنجهمشابه معنی

های قرمز و های سفید و گلبولمیزان هموگلوبین، گلبول
میانگین غلظت هموگلوبین در سلول( مشاهده گردید 

(. بطور کلی پارامترهای 2009و همکاران  پتروویچ)
 تیاهمهماتولوژی مرتبط با سالمت پرنده هستند و 

 سالمت دارند تیوضع ینیبال یابیدر ارزرا  یصیتشخ
(، به طوری که تغییرات در این پارامترهای 1999گانونگ )

های سفید و خونی از جمله افزایش یا کاهش غیرعادی گلبول
رمز، هموگلوبین و هماتوکریت )که های قکاهش میزان گلبول

های اصلی تعیین کننده سالمتی بدن محسوب از شاخص
خونی و به خطر افتادن سالمت پرنده شوند( موجب کممی

از  یخوب یهاشاخصخواهد شد. همچنین این پارامترها 
 واناتیح یاهیو تغذ کیپاتولوژ ،یکیولوژیزیف تیوضع
 امکان ،یهماتولوژ یدر پارامترها راتییباشند و تغیم

و  یاهیعوامل تغذ ریتأث حیتوض یبرا هااستفاده از آن
را هر موجود زنده  ییغذا جیرهدر  ازیمورد ن یهایافزودن

های افزون بر این، جوجه .(1999گانونگ کنند )فراهم می
گرم از مکمل سولفات آهن با توجه به میلی 80تغذیه شده با 

سرم خون از لحاظ منابع  کل ظرفیت اتصال به آهنمیزان 
گرم میلی 40های تغذیه شده با آهن بدن در مقایسه با جوجه

از این مکمل وضعیت بهتری داشتند. همچنین در آزمایش 
حاضر، استفاده از سطوح افزایشی مکمل سولفات آهن از 

گرم منجر به افزایش سطح آهن سرم خون میلی 80تا  40
سرم خون از جمله  های گوشتی گردید. آزمایش آهنجوجه
های متداول در بررسی اختالالت آهن در حیوانات آزمایش

که مقادیر آهن سرم خون معموالً در  طوریه اهلی است، ب
های التهابی کاهش شرایط کمبود ذخایر آهن بدن و بیماری

 (.2010ویس یابد )می
 

 نتیجه گیری کلی
 چنین توانمی حاضر مطالعه از آمده بدست نتایج به توجه با

که استفاده از مکمل سولفات آهن در سطوح  کرد استنباط
گرم بر کیلوگرم تأثیر چشمگیری بر صفات میلی 80و  40

نداشت، ولی  ایهای مختلف تغذیهعملکرد پرنده در طی دوره
گرم از این مکمل توانست میزان چربی میلی 40استفاده از 

 42ها را در طی یک دوره پرورشی محوطه بطنی جوجه
های گوشتی با روزه کاهش دهد. همچنین تغذیه جوجه

سطوح گرم سولفات آهن با افزایش میلی 80و  40سطوح 
، های قرمزمیانگین حجم گلبولهموگلوبین، هماتوکریت، 
میانگین غلظت هموگلوبین در  ،میانگین هموگلوبین در سلول

کل ظرفیت آهن موجود در سرم و کاهش میزان  ،سلول
ها وضعیت هماتولوژی جوجهتواند می ،سرم آهناتصال به 

های ناشی از های استرس تنفسی و خونریزیدر زمان را
های انگلی( زا )از جمله بیماریای، عوامل بیماریعوامل تغذیه

 بخشد. بهبود و سایر عوامل ناشناخته
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and feeding phases on hematological indices of broilers at 42 day of agesupplement 4 The effects of FeSO -Table 4 

Item1  
RBC (× 

106/µl) 

WBC (× 

103/µl) 
Hb (g/dl) PCV (%) MCV (fl) MCH (pg) 

MCHC 

(%) 

Fe 

(µmol/l) 

TIBC 

(µmol/l) 

Periods           

(1-42 d) 2.35 23.28 9.76 46.30 203.96 42.05 21.09 19.47a 28.50 

(11-42 d) 2.37 22.49 9.60 46.20 203.52 41.39 20.81 18.91b 29.40 

(25-42 d) 2.34 22.98 9.59 45.30 199.56 41.32 21.17 18.54b 29.30 

SEM 0.03 0.60 0.08 0.40 1.76 0.35 0.28 0.11 0.39 

Added Fe (mg/kg)           

40 2.40 22.67 9.68 46.87a 206.46a 41.74 20.68b 18.34b 30.80a 

80 2.31 23.17 9.61 45.00b 198.24b 41.43 21.37a 19.61a 27.33b 

SEM 0.03 0.49 0.07 0.33 1.44 0.28 0.23 0.09 0.32 

Period ×Added Fe          

(1-42 d) ×40  2.44 22.23 10.03a 47.80 210.57 43.26a 21.01 18.73 29.60bc 

(1-42 d) ×80  2.26 24.33 9.48b 44.80 197.36 40.85b 21.16 20.21 27.40cd 

(11-42 d) ×40  2.41 22.57 9.55ab 47.00 207.05 41.18ab 20.36 18.35 30.60ab 

(11-42 d) ×80  2.33 22.41 9.65ab 45.40 200.00 41.59ab 21.27 19.48 28.20bcd 

(25-42 d) ×40  2.35 23.21 9.46b 45.80 201.76 40.78b 20.67 17.95 32.20a 

(25-42 d) ×80  2.32 22.76 9.71ab 44.80 197.36 41.86ab 21.68 19.12 26.40d 

SEM 0.05 0.85 0.11 0.57 2.49 0.49 0.40 0.16 0.55 

                                         P-value 
Period 0.80 0.65 0.28 0.17 0.17 0.27 0.64 0.0001 0.22 

Fe 0.03 0.48 0.45 0.0005 0.0005 0.45 0.04 0.0001 0.0001 

Period × Fe 0.31 0.28 0.004 0.21 0.21 0.004 0.50 0.50 0.005 

 P-value of orthogonal contrast 

Contrast2 0.07 0.22 0.004 0.008 0.008 0.004 0.61 0.04 0.38 

  a,b,c,d Means within a column with unlike superscripts differ significantly (P < 0.05). 

    1. RBC = red blood cell; WBC = white blood cell; Hb = hemoglobin; PCV= packed cell volume; MCV = mean cell volume; MCH = mean 

corpuscular hemoglobin; MCHC = mean corpuscular hemoglobin concentration; TIBC = total iron-binding capacity.   

     2. Contrast:  control vs treatments with Fe. 
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Introduction: Iron is an essential trace element for all living organisms. It plays an important role in 

many metabolic processes and required for synthesis of DNA, RNA and proteins. It is essential for the 

activity of cellular enzymes such as oxidases, catalases, peroxidases, cytochromes, ribonucleotide 

reductases, aconitases, and nitric oxide synthases (Ponka, 1999; Lieu et al. 2001). The iron (Fe) 

requirement of broiler chicks has been reported to range from 40 to 80 mg Fe/kg diet (Vahl and Klooster, 

1987; NRC, 1994). Vahl and Klooster (1987) found that increasing level of dietary inorganic Fe from 0 

to 180 mg/kg increased haematological indices such as Haemoglobin (Hb) and Total iron binding 

capacity (TIBC) in broilers. Also, Yang et al (2011) reported that inclusion of inorganic Fe into broilers 

diet had no effect on growth performance. Therefore, the main objective of this study was to investigate 

the effects of supplementation of iron sulfate as inorganic Fe sources on optimal level of Fe at special 

time periods (1-42, 11-42 or 25-42 days of age) on growth performance, carcass characteristics and 

hematological indices of male broiler chicks. 
Materials and Methods: In this study 350 one-day-old Ross 308 male broiler chicks were randomly 

assigned into one control group in addition to experimental groups (2×3 factorial design including 2 

levels of 40 and 80 mg/kg supplemental Fe (FeSO4.7H2O) at 3 different periods (1-42, 11-42 or 25-42 

days of age). The basal diet included corn-soybean meal with 85.40, 83.72 and 84.37 mg Fe per kg diet 

in starter, grower and finisher feeding phases, respectively. At the end of study period (42 days), final 

body weight, average daily feed intake (ADFI), and average daily weight gain (ADWG) were recorded 

and feed conversion ratio (FCR) was calculated for whole experimental period. Mortality rate was 

recorded daily and used to adjust the FCR. After slaughtering and removal of skin and feather, whole 

carcass, breast muscle, thigh muscle, and abdominal fat were excised and weighed individually. Yields 

were expressed as the percentage of live body weight. At 42 days of age, blood samples were collected 

and stored in EDTA containing vials (obtained via wing vein of five birds in each treatment). The red 

blood cell (RBC) and white blood cell (WBC) counts were determined by a hemocytometer method using 

Natt-Herrick solution; Hematocrit (HCT/PCV) and Hb values were measured by microhematocrit and 

cyanmethemoglobin methods respectively (Kececi et al., 1998). The mean corpuscular volume (MCV), 

mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were 
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computed according to the method of Campbell (1995). Whole serum iron and TIBC were determined 

by previously developed methods of Fairbanks (1999) and Andrews (2010), respectively. 

Results and discussion: Our results showed that supplementing basal diet with 80 mg/kg FeSO4 

significantly (P<0.001) decreased ADFI in broilers from 1 to 42 days of age. However, supplemental Fe 

from dietary groups at different periods had no significant effect on ADWG and FCR. Similar to our 

findings, Mrkaljevic (2014) observed no effect of high levels of iron (140 to 240 mg/kg) on growth 

performance of the birds during 1-42 days of age. It seems that dietary Fe over the recommended NRC 

dosage does not lead to significant effect on production performance, because only limited amount of the 

iron is absorbed and the rest excreted (NRC (1994). Also, addition of ferrous sulfate to the diet 

significantly (P<0.05) increased the yield of thigh and breast muscle of birds during 1-42 and 11-42 days, 

respectively. Feeding birds with 40 mg/kg of iron sulfate compared with 80 mg of this supplement 

significantly (P<0.01) reduced abdominal fat percentage of birds from 1 to 42 days. The control of lipid 

deposition in broilers aimed at efficient lean-meat poultry production is of current interest and any 

reduction in the amount of abdominal fat is considered to be positive by both the producers and the 

consumers (Hermier, 1997). It was reported that the high prevalence of micronutrient deficiencies such 

as iron, zinc, vitamin A, vitamin E and vitamin C might be contributing to the development of obesity 

(Garcia et al. 2013); so, these micronutrients decrease or inhibit the expression of leptin, in both humans 

and animal models (Garcia et al. 2013; Garcia-Diaz et al. 2010). 

Microcytic hypochromic anemia is the most important anemia in poultry. This type of anemia can be 

seen in iron deficiency, when the MCV, MCH and MCHC are reduced lower than the reference rate for 

chickens (Weiss and Wardrop, 2010). Adding 40 mg/kg FeSO4 significantly (P<0.01) increased Hb and 

MCH levels in broilers from 1 to 42 days of age. Moreover, blood hematological indices such as MCHC, 

serum Fe concentration, and TIBC were improved in chickens fed 80 mg Fe/kg of diet (P<0.01). Blood 

parameters are good indicators of physiological, pathological and nutritional status of an animal and 

changes in hematological parameters demonstrate the effect of dietary factors and additives in the diet of 

any living creature (Ganong, 1999). Increased hematological indices such as Hb and HCT, which are the 

main indicators in estimating iron requirements for broiler chickens, indicate the supply of iron 

requirements in broiler chickens and physiologically, they contribute to the health of animal (Ma et al. 

2016). In the current study, the use of iron sulfate supplementation from 40 to 80 mg/kg resulted in an 

increase in serum iron levels in broiler chicks. It has been previously that serum iron typically decreases 

in the state of iron deficiency as well as in inflammatory diseases (Weiss, 2010). 

Conclusion: It was concluded that use of 40 and 80 mg/kg FeSO4 had no significant effect on 

performance of broilers. Dietary supplementation of 40 mg/kg ferrous sulfate resulted in the lower 

abdominal fat deposition and better quality of final product in broilers during 1-42d. Also, 

supplementation of broilers diet by both 40 and 80 mg/kg FeSO4 can improve hematological status by 

elevating Hb, PCV, MCV, MCH, MCHC, and serum iron concentrations and, while reducing TIBC 

value.  
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