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 1397 آبانتاریخ پذیرش:            1397 مردادتاریخ دریافت: 

 چکیده

افزوده شده به  3D المللی ویتامینواحد بین  ۸۰۰۰و  ۴۰۰۰،  ۲۰۰۰،  ۱۰۰۰صفر،  سطوحمطالعه حاضر، بررسی اثر از هدف  

قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح بلوک  3۲۰ لوگرم جیره پایه بر خصوصیات تولیدی و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی بود. تعدادهر کی

. بعد از کار رفتهروز ب ۴۲مدت ، به(قطعه نر ۴قطعه ماده و  ۱۲)قطعه بلدرچین در هر تکرار  ۱۶تکرار و  ۴تیمار،  ۵کامل تصادفی با 

طور تصادفی تخم به ۵هفته ثبت شد. در پایان دوره از هر تکرار  ۶برای مدت  هاعملکرد تولیدی پرندههای آزمایشی، یرههفته تغذیه از ج ۲

ثیر سطوح أدرصد وزن پوسته، عرض تخم و قطر سفیده رقیق تحت ت ،انتخاب و صفات کیفی تخم بررسی گردید. ضریب تبدیل غذایی

داری با شاهد های کیفی تخم در تیمارهای آزمایشی اختالف معنیند که مقدار این فراسنجه(. هرچP<۰۵/۰قرار گرفتند ) 3D ویتامین

 ۴۱/۱۴ترتیب )به ۸۰۰۰به ( ۶7/۲و  9۰/۱۵ترتیب )به ۴۰۰۰از  3Dنداشتند، اما درصد وزن پوسته و عرض تخم با افزایش سطح ویتامین 

تر از شاهد کم3D (۶۸/3 )واحد ویتامین  ۴۰۰۰ تیماریل غذایی در (. ضریب تبدP<۰۵/۰المللی، کاهش یافتند )واحد بین( ۵۱/۲و 

مقدار خوراک مصرفی، تولید و وزن تخم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نیز (. دیگر صفات کیفی تخم و P<۰۵/۰بود )( ۲۲/۴)

 ۴۰۰۰خصوص در سطح هخم را ب(. نتایج مطالعه حاضر بهبود ضریب تبدیل غذایی و درصد وزن پوسته و عرض تP>۰۵/۰نگرفتند )

 دهد.نشان می بلدرچین ژاپنی در کیلوگرم جیره Dواحد ویتامین 

 3D ویتامین ،بلدرچین ژاپنی، صفات تولیدی کلمات کلیدی:

 s_tabatabaei@ramin.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 ،درآوری جوجه زانیم در رگذاریتاث عوامل از یکی تخم تیفیک       

 یکینتژ و یطیمح عوامل که استآن  یبازارپسند و هاجوجه رشد

 یداخل تیفیک صفات نیترمهم. بگذارند ریتاث آن بر توانندیم

 و دهیسف شاخص زرده، و دهیسف ارتفاع زرده، و دهیسف وزن تخم،

(. 2000و همکاران،  Hartmann) باشدیم هاو واحد و زرده قطر زرده،

 مرغ،تخم پوسته شدن نازک موجب بالغ وریط در D نیتامیو کمبود

 هامرغتخم یدرآور جوجه قدرت آمدن نییاپ و تولید شدن کم

 و پرها یشکنندگ و نهیس استخوان شدن نرم به منجر و دهیگرد

حفظ (. Grunder ،1984و  Tsang) شودیم بال و پا یهااستخوان

داری مرغ وکیفیت پوسته یکی از مسائل مهم در نگهتولید تخم

ه اندازه کنندگذار است. دو ماده مغذی اصلی کنترلهای تخممرغ

مرغ، انرژی و پروتئین هستند. گاهی رفع نیاز کلسیم باعث تخم

گردد. لذا در برخی ویژه از لحاظ میزان انرژی میرقت جیره به

چه مورد تر از آنکلسیم کم در طول فاز اول تولید( )مخصوصاً موارد

 شود و در واقع این تالشی در جهت باالتر نگهنیاز است تغذیه می

این تبعیض  مرغ است.تخم جیره و افزایش اندازه انرژی سطح داشتن

گذار مشهود های تخمهای مرغتر جیرهعلیه کلسیم جیره در بیش

توان است. چون کلسیم یکی از مواد مغذی اصلی است که نمی

 منظور ثابت نگهدرصد آن را در جیره با تغییرات مصرف غذا به

(. Anonymous ،1992) نمود تصحیح کامل طوربه آن مصرف داشتن

کاهش آن موجب کاهش  جیره و کلسیم مقدارتوجه به طرفی عدم از

و  Bucknerکند )کیفیت پوسته شده و خسارت فراوانی ایجاد می

Martin ،1920مرغ (. عوامل مغذی زیادی بر کیفیت پوسته تخم

گذار تأثیر دارند که در این میان، اهمیت کلسیم و در مرغان تخم

در ارتباط با کلسیم  3Dتر است. اعمال ویتامین بیش 3D ویتامین

است. این ویتامین در جذب کلسیم از روده و متابولیسم آن نقش 

 یدروکسیهید 2۵ و 1 یعنی خود فعال شکل در D نیتامیودارد. 

موجب سنتز پروتئین متصل شونده به کلسیم که  ،(3D) ویتامین

)رحم( در  غده پوسته به آن از روده و احتماالً انتقال کلسیم جذب در

نظر (. به201۵و همکاران،  Plaimastشود، دخالت دارد )مرغ می

جیره غذایی و وزن زرده  3Dرسد ارتباطی بین میزان ویتامین می

(. Korver ،2014و  Saunders-Bladesتخم وجود داشته باشد )

 3D ویتامینی دروکسیه ید 2۵ و D، 1 نیتامیو فرم نیترفعال

انجام  اتمطالع تربیش باًیتقر(. 1971و همکاران،  Haussler) است

 در D نیتامیو شدن فعال در هیکل و کبد دخالت از یحاکشده 

 یهاگونه گرید در D نیتامیو ساز و سوخت. است مرغ ای موش

 است قرارگرفته توجه مورد یژاپن نیبلدرچ یاستثنابه دارانمهره

(Henry  وNorman ،197۵.) حاضر جهت ارزیابی تاثیر  مطالعه

در جیره بر کیفیت تخم و خصوصیات  3Dسطوح مختلف ویتامین 

 تولیدی بلدرچین ژاپنی انجام شد.
 

 هاشمواد و رو
 و یکشاورز دانشگاه یدامپرور ستگاهیا در حاضر مطالعه       

 زکیلومتری شهر اهوا 3۵واقع در  خوزستان نیرام یعیطب منابع

 یژاپن نیبلدرچ قطعه 320 تعداد منظور، نیا یبرا. گرفت مانجا

 یتصادف کامل بلوک طرح قالب در شیآزما نیا. شد گرفته درنظر بالغ

 که تکرار هر در نیبلدرچ قطعه 16 تعداد و تکرار 4 مار،یت ۵ با

مان هفته که مدت ز 6 مدتبه ند،بود نر قطعه 4 و ماده قطعه 12

 یمارهایت. شد انجام ت،استناد منابع اسبرای تأثیر تیمارها به کافی

)پریمیکس ویتامین  3Dسطح ویتامین  ۵شامل افزودن  یشیآزما

3D ،۵ صفر،  میزانبهالمللی در کیلوگرم، ایران( میلیون واحد بین

المللی در کیلوگرم به واحد بین 8000، 4000، 2000، 1000

یش تمام مراحل آزما در (.2011و همکاران،  Rafael) بودجیره پایه 

 و طول روشنایی در مرحله هصورت آزاد بودآب و غذا به مصرف

ه هفت 2ساعت تاریکی بود. بعد از  8ساعت روشنایی و  16تولید 

های مهای آزمایشی، تولید روزانه هر قفس و وزن تختغذیه جیره از

 ۵رار از هر تکدر پایان دوره،  .شدثبت هفته  6مدت بهد شده یتول

بررسی تخم  یانتخاب و صفات کیفطور تصادفی تخم بلدرچین به

 لهیوس تخم( سفیده )کیفیت هاو واحد گیریاندازه برای. شد

 دهیسف جاآن در که زرده با دهیسف مرز در را سنج ارتفاع مخصوص

یری گاندازه دهیسف ضخامت و داده قرار داشت را ارتفاع نیترشیب

 اوه دواح مقدار و داده قرار هاو واحد محاسبه فرمول در سپس .شد

 (.1393)ساکی و همکاران،  شد محاسبه دهیسف تیفیک شاخص ای و
HU = 100 Log (H+7.57- 1.7G 0.37(   

بر حسب  غلیظ دهیسف ارتفاع: H ،هاو واحد: UH فوق فرمول در

 .باشدبر حسب گرم می تخم وزن :Gو  مترمیلی

 pHگیری شاخص ارتفاع زرده و ضخامت پوسته، برای اندازه       

چنین قطر زرده ده و زرده، طول و عرض سفیده و زرده و همسفی

 pHهای ارتفاع سنج، ضخامت سنج، ترتیب از دستگاهو سفیده به

های آزمایشی، جیره تغذیه از هفته 2 از بعد کولیس استفاده شد. و متر

ها برای صورت هفتگی وزن جیره مصرف شده توسط بلدرچینهب

گیری غذایی اندازه تبدیل و ضریب روزانه غذای مصرف میزان بررسی

مورد استفاده طبق جدول احتیاجات غذایی بلدرچین  شد. جیره

که مشخصات آن در جداول  گردید تنظیم (NRC ،1994) گذارتخم

های حاصل در قالب طرح بلوک کامل دادهآمده است.  2و  1
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آنالیز واریانس شد ( 1/9)ویرایش  SASافزار آماری با نرم تصادفی

 ۵ احتمال و در سطح دانکنآزمون  توسطها مقایسه میانگین و

  Yij Ti Eij                                   :گرفتدرصد انجام 

  Tiمیانگین صفت، μ مشاهده مربوط به هر صفت، : Yijرابطه این در

 مانده است.اثر تصادفی باقی   Eijاثر تیمار آزمایشی و 
 
 

 اکی جیره پایه در گله بلدرچین ژاپنی: مواد خور۱جدول 

 مواد خوراکی درصد
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2۵2/0 
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 کنجاله سویا

 پودر ماهی

 روغن گیاهی

 پودر صدف

 کلسیم فسفاتدی
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 متیونین

 لیزین
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 لدرچین ژاپنی: ترکیب شیمیایی جیره پایه در گله ب۲جدول 

 A 9000ازای هر کیلوگرم جیره(: ویتامین . مکمل ویتامینی شامل )مقادیر به1

، گرممیلی B1 2ویتامین  ،گرممیلی K3 3ویتامین  ،واحد E 60ویتامین  واحد،

 ،گرممیلی B3 4۵ویتامین  ،گرممیلی B5 10ویتامین  ،گرممیلی B2 9ویتامین 

 B12 01۵/0ویتامین  ،گرممیلی B9 2/1 ویتامین گرم،میلی B6 4ویتامین 

ازای )مقادیر به . مکمل معدنی شامل2 گرم.میلی H2 13/0ویتامین  ،گرممیلی

 ،گرممیلی ۵0 آهن ،گرممیلی 7/84 روی ،گرممیلی 2/99 منگنز جیره(: هرکیلوگرم

 گرم.میلی 2/0گرم و سلنیوم میلی 1ید  ،گرممیلی 10مس 
 

   نتایج

ای بر مقدار خوراک جیره 3Dسطوح مختلف ویتامین تأثیر        

درصد تولید تخم و وزن تخم در  مصرفی، ضریب تبدیل غذایی،

 آمده است.  3جدول 
 

 ای بر مقدار خوراک مصرفی و عملکرد تولیدی در بلدرچین ژاپنیجیره D3: اثر سطوح مختلف ویتامین ۳جدول 

 گرم/کیلوگرم()میلیه افزوده شده به جیره پای D3سطوح ویتامین     

  0 ۱000 ۲000 4000 8000 خطای استاندارد میانگین
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13/0 

34/4 

34/0 

31 

3/96ab 

67/83 

68/12 

2۵/28 

3/68b 

42/84 

77/12 

29 

3/90ab 

99/81 

86/12 

29 

3/92ab 

13/83 

37/12 

30 

4/22a 

0۵/78 

22/13 

 خوراک مصرفی )گرم(

 ضریب تبدیل غذایی

 درصد تولید تخم

 م )گرم(وزن تخ
 (.p<0۵/0باشند )دار میهای با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنیدر هر ردیف، میانگین

 

طور که مشاهده می شود، ضریب تبدیل غذایی تحت همان       

که طوریجیره قرار گرفت. به 3Dتاثیر سطوح مختلف ویتامین 

المللی نواحد بی 4000ضریب تبدیل غذایی در جیره حاوی  میزان

تر از شاهد بود داری کمطور معنیهدر کیلوگرم ب 3Dویتامین 

(0۵/0>p.) 3واقع ویتامین  درD  موجب بهبود ضریب تبدیل غذایی

 برداری تاثیر معنی یشیآزما یمارهادر بلدرچین ژاپنی شد. تی

چنین وزن تخم درصد تولید تخم و هم ی،مصرف خوراک نیانگیم

 .(p>0۵/0تند )نداش یژاپن یهانیبلدرچ

های کیفی تخم نتایج تاثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه       

های کیفی آمده است. از بین فراسنجه 4ژاپنی در جدول  بلدرچین

تخم، فقط درصد وزن پوسته، عرض تخم و قطر سفیده رقیق 

(. نکته قابل توجه این p<0۵/0تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند )

پوسته و عرض تخم با افزایش سطح ویتامین  است که درصد وزن

3D  المللی در هر کیلوگرم جیره، واحد بین 8000به  4000از

  (.p<0۵/0کاهش یافتند )

 واحد مواد مغذی
مقدار تامین شده 

 توسط جیره
 2900 کیلوکالری/کیلوگرم انرژی متابولیسمی

 04/20 درصد پروتئین
 14۵ ..... نسبت انرژی به پروتئین

 ۵/2 درصد کلسیم
 4/0 درصد فسفر در دسترس

 14/1 درصد لیزین
 ۵9/0 درصد متیونین
 16/0 درصد سدیم

 9/0 درصد ینمتیونین + سیستئ
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 ای بر کیفیت تخم بلدرچین ژاپنیجیره D3: اثر سطوح مختلف ویتامین 4جدول 

 (.p<0۵/0باشند )دار میهای با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنیدر هر ردیف، میانگین

 

   بحث

یا مشتقات آن و یا دارای  3Dکه جیره فاقد ویتامین هنگامی       

اختالل  لیوادسترا بتا-17 ولیسممتابدر  ،باشد 3D کمبود ویتامین

ست ا رنتظاا ردمو غمرتخم تولید کاهش نتیجه در و عمل آمدهبه

(Tsang  وGrunder ،1984.) فرد و همکاران مطالعات کاظمی

( در مرغ مادر گوشتی نشان داد که خصوصیات کیفی 1393)

تخم ازجمله نسبت زرده به سفیده و واحد هاو تحت تاثیر سطوح 

المللی در واحد بین 4200و  3۵00)صفر،   Dیتامینآزمایشی و

چنین هیچ دار نبود. همکیلوگرم( قرار نگرفتند و اختالف معنی

داری بین سطوح مختلف تیمارها بر ضخامت پوسته اختالف معنی

و همکاران  Stevensنشد.  آزمایش مشاهده کل دوره و وزن تخم در

 دیتول یرو بر D نیتامیو مختلف سطوح ریتأث یبررس با (1984)

 سطوح شیافزا با مرغتخم یکل دیتول که دگزارش کردن مرغ تخم

در واقع . ابدییم یداریمعن شیافزا مرغ ییغذا رهیج D نیتامیو

 افتیدر رهیج در 3D نیتامیو لوگرمیک در واحد 300 که ییهامرغ

 رتنازک پوسته با و ترسبک مرغتخم یتوجهقابل طوربه بودند کرده

 شد رفع مشکل نیا 3D نیتامیو سطوح شیافزا با که نمودند دیتول

(Stevens 1984 همکاران، و.)  نتایج مطالعه حاضر بر روی بلدرچین

تاثیری بر  3Dکار رفته ویتامین هژاپنی، نشان داد که سطوح ب

 درصد تولید تخم و وزن آن نداشتند.

Turgut        ( تأثیر2006و همکاران ،) لف ویتامین سطوح مخت

D که  بر خصوصیات کیفی تخم را بررسی کردند، نتایج نشان داد

های کیفی تخم شامل شاخص زرده، سفیده، واحد هاو و فراسنجه

طور هتاثیر سطوح افزایشی این ویتامین بضخامت پوسته تحت

Elsherif (2016 ،)نتایج بررسی  مقابل در داری بهبود یافتند.معنی

تخم )شاخص  کیفی هایشاخص توجهی در قابلکه تفاوت  داد نشان

در  3Dزرده، سفیده، واحد هاو و وزن پوسته(، با افزایش ویتامین

 تحت تاثیروزن و ارتفاع زرده مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد. 

تواند داری، تفاوت نژاد و سویه میعواملی از قبیل طول زمان نگه

(، 2014و همکاران ) Nascimentoکم یا زیاد باشد. در مطالعه 

ای موجب تغییر جیره 3Dاستفاده از سطوح مختلف ویتامین 

 دار واحد هاو شد.معنی

چسبندگی  یکی از عوامل مهم در تغییر سفیدهpH  تغییر در       

مرغ طور مدام از تخمد. گاز کربنیک بهباشکیفیت سفیده می و

کربنیک پس  تولید گاز. شودمی pH رفتن الباعث با و شدهخارج 

که خصوص زمانیتر از هر زمان دیگر است بهگذاری بیشاز تخم

 مرغعلت تولید گاز کربنیک از تخمباشد که به الدرجه حرارت با

pH عوامل محیطی ازجمله  سد.رمی ۵/9به  6/7 سفیده افزایش و از

چون با مرور زمان  ،دارد pH یی درالداری اثر بسیار بازمان نگه

 بردمی السفیده و زرده را با pH خارج شده و مقدارگاز کربنیک 

 لوگرم(گرم/کی)میلیافزوده شده به جیره پایه  D3سطوح ویتامین                  

 خطای استاندارد میانگین 8000 4000 ۲000 ۱000 0 

 68/1 76/74 78/77 89/76 39/79 99/74 ایندکس تخم

 14/87ab 1۵/23ab 14/99ab 1۵/90a 14/41b 37/0 درصد وزن پوسته

 41/1 39/30 2۵/32 ۵4/30 09/31 ۵7/31 درصد وزن زرده

 81/1 68/۵0 47/۵2 43/۵0 19/۵0 93/49 درصد وزن سفیده

 66/1 46/78 20/7۵ 0۵/77 83/78 39/7۵ واحد هاو

 0۵/0 36/3 43/3 40/3 31/3 46/3 متر()سانتی طول تخم

 2/۵9ab 2/62ab 2/61ab 2/67a 2/۵1b 04/0 متر()سانتی عرض تخم

 09/0 8۵/2 87/2 90/2 86/2 9۵/2 قطر زرده )میلی متر(

 14/0 00/4 98/3 9۵/3 ۵6/3 89/3 متر()میلی قطر سفیده غلیظ

 ۵/64ab ۵/44b ۵/7۵a ۵/۵7ab ۵/62ab 08/0 متر()میلی قطر سفیده رقیق

 12/2 23/0 21/0 22/0 21/0 19/0 متر()میلی پوسته ضخامت

pH  26/0 34/6 83/6 3۵/6 66/6 83/6 زرده 

pH  2۵/0 11/10 94/9 90/9 96/9 31/10 سفیده 

 44/0 39/9 8۵/9 78/9 20/9 78/9 متر(ارتفاع زرده )میلی

 21/0 93/2 ۵7/2 7۵/2 91/2 ۵7/2 متر(ارتفاع سفیده )میلی
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سفیده  pH(. در مطالعه حاضر، میزان 1394)رنجبر و همکاران، 

کار رفته ویتامین هو زرده تخم بلدرچین ژاپنی تحت تأثیر سطوح ب

D .قرار نگرفتند 

Panda        ( با بررسی سطوح ویتامین 2006و همکاران ،)3D 

الملل در کیلوگرم واحد بین 2400و 1200، 600، 300)صفر، 

که سطوح  های کیفی تخم نشان دادندجیره( بر برخی فراسنجه

داری بر وزن پوسته، ضخامت معنی مختلف این ویتامین تاثیر

ین پوسته و واحد هاو نداشت، اما درصد وزن پوسته تحت تاثیر ا

ترین مقدار مربوط به تیمار که بیشسطوح قرار گرفت، طوری

ملل الواحد بین 1200و  300ترین آن مربوط به تیمار و کم شاهد

بقت در کیلوگرم جیره بود. این نتایج با نتایج تحقیق حاضر مطا

تامین های تغذیه شده با جیره فاقد ویکیفیت پوسته در مرغ دارد.

D (.1392داری کاهش یافت )متقی و هرمزدی، طور معنیبه    

 Saunders-Blade        وKorver (201۵ با بررسی منابع ویتامین )

D  ویتامین(3D  ـ هیدروکسی ویتامین 2۵وD3 در مادر گوشتی )

 های تغذیهمرغ در مرغمسن نشان دادند که درصد آلبومین تخم

مرغ تر بود، ولی ارتفاع سفیده تخمبیش 3Dشده با منبع ویتامین 

تر بیش 3Dـ هیدروکسی ویتامین 2۵های تغذیه شده با در مرغ

ت بود. در مطالعه حاضر، ارتفاع سفیده تخم بلدرچین ژاپنی تح

 قرار نگرفت. 3Dکار رفته ویتامین هتأثیر سطوح ب

ه در های گذاشته شدچون درصد تولید تابعی از تعداد تخم       

زان جیره می 3Dیک دوره زمانی است، بنابراین با افزایش ویتامین 

ه ونی پالسما افزایش یافتجذب کلسیم از روده و غلظت کلسیم ی

 های جنسیو با افزایش کلسیم پالسما افزایش در ترشح هورمون

داد گذاری و افزایش تعبنابراین سبب افزایش تخمک شود.می ایجاد

(. این Scanes ،1979و  Luckتخم مرغ و درصد تولید می گردد )

( در 1986و همکاران )Goodson Williams  هاینتایج با یافته

 و Afsharmaneshمرغ مطابقت دارد. طبق تحقیقات  مورد تخم

Pourreza (1999)  واحد  2400و  2200، 2000که از سطوح

ین بدر کیلوگرم جیره استفاده شده بود،  Dالمللی ویتامین بین

جیره یک رابطه خطی  3Dضریب تبدیل غذا و سطوح ویتامین 

درصد از تغییرات ضریب تبدیل  6/99که طوریوجود داشت به

 وسیله رابطه خطی توجیهبه 3Dدر سطوح مختلف ویتامین  غذایی

گشت. ارتباطی بسیار قوی و منفی بین ضریب تبدیل غذایی می

وجود داشت و با افزایش سطوح ویتامین  3Dو سطوح ویتامین 

3D طور خطی کاهش یافت. نتایج مطالعه ضریب تبدیل غذایی به

 ژاپنی  لت بر بهبود ضریب تبدیل غذایی بلدرچینحاضر دال

 باشد.می Dالمللی ویتامین واحد بین 4000خصوص در سطح هب

 دنوفزا( نشان داد که 201۵و همکاران )  Chaksariمطالعه        

 3Dـ آلفا هیدروکسی ویتامین 1میکروگرم در کیلوگرم  10و  ۵

  کاهش وزگی رو 28 سن از راکخو فمصردار کاهش معنی موجب

 ،گیروز 42 سن در کهیرطوبه شد. گیروز3۵ سن از نبد وزن

 ایبر ترتیببه شاهد وهگر به نسبت راکخو فمصر و نبد وزن

ـ آلفا هیدروکسی ویتامین 1 مگرومیکر 10و  ۵یی که هاهجوج

3D و  8/3و  درصد 9/4و 8/3بودند،  دهنمو یافتدر راکخو در

مللی الواحد بین ۵000ر افزودن از طرف دیگ بود. ترکم صددر 4/۵

های گوشتی وزن بدن را نسبت کلسیفرول به خوراک جوجه-کوله

د. ا نیز بهبود دابه گروه شاهد افزایش و ضریب تبدیل غذایی ر

واحد  4000و  2000مصرف معادل چنین نشان دادند که هم

موجب  3Dـ آلفا هیدروکسی ویتامین 1 از متابولیت  3D ویتامین

مصرف  ،در مقابل .ف خوراک و افت عملکرد شده استکاهش مصر

وجب مکلسیفرول نه تنها -المللی از متابولیت کولهواحد بین ۵000

 Chaksariداشت ) دنبالهب نیز را عملکرد بهبود بلکه ،نشد عملکرد افت

(. در مطالعه حاضر، مقدار مصرف خوراک در 201۵و همکاران، 

 Salvador داری نداشت. تغییر معنی Dسطوح مختلف ویتامین 

 ( گزارش کردند که مصرف خوراک، تولید تخم2009و همکاران )

قرار  Dمرغ تحت تاثیر سطوح مختلف ویتامین مرغ و وزن تخم

پنی های تحقیق حاضر در بلدرچین ژانگرفتند که مشابه با یافته

 است.

Soares        ( چنین گزارش کردند1983و همکاران )  که پس از

 8/6میزان به 3Dـ آلفا هیدروکسی ویتامین 1 ه مصرفهفت 6

مصرف مقدار گذار، های تخممیکروگرم در کیلوگرم خوراک مرغ

 یافت.مرغ کاهش مرغ و کیفیت پوسته تخمخوراک، تولید تخم

میکروگرم از این  1۵و  10چنین گزارش نمودند که مصرف هم

 ادامه گزارش در شد. گذارتخم هایمرغ وزن متابولیت موجب کاهش

دی هیدروکسی  2۵و  1 مصرف متابولیت که تحقیق آمده است این

ـ آلفا هیدروکسی ویتامین 1عوارض منفی مصرف  3Dویتامین 

3D مدت زمان مصرف در که رسدنظر میاین بهرنداشت. بناب را 

ارت عببه .بروز عالئم منفی یا مسمومیت این متابولیت موثر است

تابولیت در سنین مختلف و شرایط دیگر مقدار مصرف این م

 (1983و همکاران،  Soares) فیزیولوژیکی مختلف، متفاوت است

 Atencio و Keshavarz (1996) توسط همدآ ستدبه نتایج با مطابق

 ولکسی کولهکلسیفرروهیدـ 2۵ زا دهتفاـسا (،2006) رانهمکا و

 زنو شت.اند غمرتخم وزن بر یتأثیر ولکولهکلسیفر با مقایسه در

 ،مینهآسیدا ،تئینوپر چونهم یمغذ ادمو تأثیر تحت غتخممر

 (.2008و همکاران،  Safaلینولئیک اسید است ) و متیونین
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، ۵00( که از سطوح 2011و همکاران ) Rafaelدر مطالعه        

در کیلوگرم جیره  3Dالمللی ویتامین واحد بین 1۵00و  1000

فیده، درصد زرده و بلدرچین استفاده کردند، شاخص زرده، س

ده شواحد هاو تحت تاثیر این سطوح قرار نگرفتند. نتایج گزارش 

( نشان دادکه واحد هاو 2001و همکاران ) Hernandezتوسط 

با دو سطح کلسیم باال  3Dهیدروکسی ویتامین  2۵توسط مکمل 

طالعه مو پایین تحت تاثیر قرار نمی گیرد. این نتایج با مشاهدات 

 ارد. حاضر مطابقت د

 3Dدر تحقیق دیگر، استفاده از سطوح مختلف ویتامین        

های دار واحد هاو شدند. در واقع مرغای موجب تغییر معنیجیره

 هاینتایج بهتری در مقایسه با مرغ 3Dتغذیه شده با ویتامین 

 برای واحد هاو 3Dدی هیدروکسی ویتامین  2۵و 1تغذیه شده با 

 2۵های تغذیه شده با شابهی با مرغگزارش شدند، اما نتایج م

عمر کوتاه دهنده نیمهداشتند که نشان 3Dهیدروکسی ویتامین 

 2۵به  روز(، نسبت 6-4) 3Dدی هیدروکسی ویتامین  2۵و1

(. کیفیت Castro، 2011) بود هفته3D (3-2 ) هیدروکسی ویتامین

ر طوبه D های تغذیه شده با جیره فاقد ویتامینپوسته در مرغ

 (. Keshavarz ،1996داری کاهش یافت )یمعن

ل ، اثر متقاب(2001و همکاران ) Afsharmaneshدر مطالعه        

 دار بود. بهمرغ معنیبر صفت پوسته تخم 3Dکلسیم و ویتامین 

ین درصد(، با افزایش ویتام06/3که در سطح پایین کلسیم )طوری

3D داری طور معنیمرغ بهجیره ضخامت و درصد پوسته تخم

درصد کلسیم و  06/3ترین درصد پوسته به افزایش یافت. بیش

اختصاص داشت، که نشان  3Dالمللی ویتامین واحد بین 2400

در افزایش جذب کلسیم جیره است.  3Dدهنده تاثیر ویتامین 

 2000درصد کلسیم و سطح  74/3ترین ضخامت مربوط به بیش

طح سداری با الف معنیبود، ولی اخت 3Dالمللی ویتامین واحد بین

که  دهنده این نکته استالمللی نداشت، که نشانواحد بین 2400

 مقدار کافی تامیندر سطح باالی کلسیم جیره، چون کلسیم به

 تری داشته است.نقش کم 3Dشده پس شکل فعال ویتامین 

مرغان  در جیره 3Dدر آزمایشی که سطوح مختلف ویتامین        

بود. اما  مشابهعملکرد پرندگان یگر مقایسه شد، ا یکدگذار بتخم

درصد  بودند، کرده مصرف  3D ویتامین پرندگانی که سطوح باالتری

(. در Keshavarz ،1996تری داشتند )های شکسته کممرغتخم

میانگین  در داریاختالف معنی (،2007) و همکاران Afshar مطالعه

مرغ با تغذیه ممرغ، وزن و درصد پوسته تخوزن مخصوص تخم

های ویتامینی مختلف مشاهده نشد. هرچند که همبستگی مکمل

وزن مخصوص و درصد پوسته و  3D مثبت بین مقدار ویتامین

اقل توصیه شده داز ح  3D افزایش سطح ویتامین مشاهده شد.

ته گذار تاثیری بر کیفیت پوسدر جیره مرغان تخم NRC توسط

 .مرغ نداشته استتخم

 3Dن یج حاصل از این مطالعه نشان داد مقادیر ویتامینتا       

واحد  4000سطح  خصوصهشده به جیره بلدرچین ژاپنی، ب افزوده

 یبین المللی در کیلوگرم جیره، موجب بهبود ضریب تبدیل غذای

 شود، ولی تاثیری بر درصد تولید و مقدار خوراک مصرفی ومی

ط ی کیفی تخم، فقهاچنین وزن تخم ندارد. از بین فراسنجههم

درصد وزن پوسته، قطر سفیده رقیق و عرض تخم تحت تاثیر 

قرار گرفت. هرچند که مقدار این  3Dسطوح مختلف ویتامین 

دارای  3Dها در تیمارهای حاوی سطوح مختلف ویتامین فراسنجه

خم پوسته و عرض ت وزن نبود، اما درصد داری با شاهدمعنی اختالف

 المللیواحد بین 8000به  4000از  3D با افزایش سطح ویتامین

ده طورکلی، استفاهب داشت. داریمعنی کیلوگرم جیره، کاهش در هر

در جیره  3Dالملل ویتامین واحد بین 4000تا  1000از سطوح 

ه منظور داشتن بهترین عملکرد تولیدی توصیبلدرچین ژاپنی به

 شود.می

 

 تشکر و قدردانی
بیعی طبانی دانشگاه کشاورزی و منابع تحقیق حاضر با پشتی       

ه رامین خوزستان انجام شده است. لذا از مسئولین این دانشگا

 شود.تقدیر و تشکر می
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