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چكيده
با ويتاميني مكملهـاي تأثير منظور بررسـي مي نمايند. به ايفـا را بارزي نقش طيور متابوليكي بدن اعمـال در هـا ويتاميـن
از نظر متفاوت ولـي يكسـان پروتئين و انرژي با جيرههائي تجارتي، مرغان تخمگـذار ويتامين بـر عملكرد مختلـف سـطوح
مرغ قطعه ۸ و (بلوک) تكرار ۳ و تيمار ۸ بـا آماري بلوك كامل تصادفي طرح آزمايشـي با در و تنظيم ويتامينـي مكمل هـاي
هاي ميانگين شـدند . تغذيه هفته ۱۳ مدت الين» به «هاي ـ آميخته تجارتي سـفيد، لگهورن نژاد از تكرار هـر در تخمگـذار
عبارت پژوهش مورد ويتاميني مكمل هاي گرديد. مقايسـه دانكن اي دامنه آزمون چند اسـتفاده از با مورد بررسـي صفات
دام امور پشتيباني پيشنهاد شركت ،NRC پيشنهادي مقادير ۲ برابر ،NRC پيشنهادي مقادير برابر ۱/۵ ،NRC (1994) از: بودند
ديگر مكمل دو و الين» ـ «هاي پرورشي راهنماي پيشـنهاد ايران، صنعتي تحقيقات و اسـتاندارد مؤسسه پيشنهاد كشـور،
نتايج بود. شده ساخته كشور دام امور پشتيباني شركت پيشـنهاد با مطابق كشور مكمل سازي داخل كارخانه كه توسـط دو
مرغ، مخصوص تخم وزن روزانه، مرغ توليد تخم مـرغ، تخم توليد روزانه، درصد مصرفي خوراك د اد كه نشـان پژوهش ايـن
تبديل امـا ضريب ،(p>۰ /۰۵ ) ند اشـتند معنيداري تفاوت تيمارها بين در درصد  پوسـته و وزن مرغ، تخم داخلـي كيفيـت
و بهترين .(p>۰ /۰۵ ) داشـتند تفاوت معنيد اري مرغ تخم كيلوگرم توليد هر براي خوراك هزينه و مرغ تخـم وزن خـوراك،
پائين .(۲ /۲ مقابل در ۱ /۹۸ ) بود NRC و NRC برابـر ۲ مکمل ويتاميني به مربوط ترتيب بـه خوراك تبديل ضريـب بدتريـن
براي خوراک هزينه بيشـترين و کمترين بود. NRC برابر ۱ و ۵/ NRC ويتامينـي هاي مكمل به مربوط مرغ وزن تخـم تريـن
كه نشـان داد نتايج اين پژوهش بود. NRC NRC و برابر ۲ ويتاميني به مکمل مربوط ترتيب تخم مرغ به کيلوگرم يک توليد
عملكرد بر عالوه و نموده بهتر تأمين را تخمگذار مرغان ويتاميني احتياجـات NRC برابر ۲ مقد ار ويتاميني به سـطوح تأميـن

مي دهد. كاهش را نيز مرغ كيلوگرم تخم توليد يك خوراك جهت هزينه مطلوب،

عملكرد تخمگذار، مكملهاي ويتاميني، مرغان کليدي: کلمات

تخمگذار مرغان عملكرد بر ويتاميني مكملهاي تأثير بررسي

E-mail: afshar@hotsheet.com

تهران جهاد كشاورزي طبيعي منابع مركز تحقيقات کشاورزي و علمي هيأت مجيد افشار، عضو •
تهران دانشگاه كشاورزي د انشكده دامي علوم گروه استاد شيوازاد، محمود •
تهران دانشگاه كشاورزي دانشكده دامي علوم گروه دانشيار آشتياني، ميرائي سيدرضا •
كشور دامي تحقيقات علوم علمي مؤسسه هيأت عضو • جواد توكليان،
۱۳۸۴ ماه شهريور ماه ۱۳۸۳      تاريخ پذيرش: تير دريافت: تاريخ

 در
۱۳۸۵ ۷۳، زمستان شماره آبزيان دام و امور



۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۱۶۳ و د ام امور در

مقدمه
خوراك را پرورش د رصد هزينههاي ۷۰ ۷۵ ـ مرغ پرورش واحدهاي در
مواد كل از مغذي ماد ه ۱۳ ويتامين ها مقدار اين از كه ،(۱) ميدهد تشكيل
هزينه ــد از درص ۲ و خوراك وزن از د رصد ــور، ۰۸/ ۰ طي ــذي مورد نياز مغ
متابوليكي اعمال در مهم اما به دليل نقش بسيار ميگيرند ، بر د ر را خوراك
.(۱۰) مي باشند طيور تغذيه و نويسي  در جيره ويژهاي توجه نيازمند بدن
طبيعي براي حفظ كم مقاد ير به هستند كه آلي ويتامينها مولكولهاي
طبيعت توسط مواد در اين ــتند (۱۱). هس نياز مورد بدن متابوليكي وظائف
بعضي توسط نيز آنها از بعضي و ميشوند ساخته گياهان و ميكروارگانيزمها
بدون ويتامينها صنعت، در .(۹) ــوند مي ش توليد يافته تكامل ــداران جان از
ــوند. عليرغم ميش توليد ميكروبي و ــيميائي ش فرآيندهاي توسط ــتثناء اس
اين ــدهاند ، ــناخته ش عنوان مواد مغذي مخصوص ش به ويتامينها كه ــن اي
نقشهاي و وظائف مشترك، غير شيميائي ساختمان داراي آلي مولكولهاي

.(۱۱) ميباشند متفاوت عمل نحوه و متنوع فيزيولوژيكي
ميدهد نشان شده انجام (۲) همكاران و Bermudes توسط كه بررسي
باروري تخم مرغ، توليد كاهش ــر ب A عالوه ويتامين كمبود ــرايط ش در كه
قابل ميزان به ــرغ م تخم درآوري جوجه قابليت همچنين و ــه ــش يافت كاه
مختلف از سطوح ــتفاده اس (۱۵) با Naber Squires و ميآيد. پائين توجهي
كيلوگرم هر د ر و ۱۶۰۰۰ واحد بينالمللي ۸۰۰۰ ،۴۰۰۰ ،۰) A ــن ويتامي
جيرههاي با مرغان هنگامي كه مرغ تخم توليد كردند كه ــاهده مش جيره)
دوازدهم كاهش ــه هفت بودند بعد از ــده ش تغذيه A ويتامين مكمل ــدون ب
در ۸۰۰۰ واحد بين المللي و ۴۰۰۰ ــد ار مق وقتي كه صورتي در بود، ــه يافت
طرف از آمد، د ست مرغ به تخم توليد ــده بود حد اكثر ش تغذيه هر كيلوگرم

۱۶۰۰۰ واحد مكمل با ــد ه ش تغذيه مرغان در تخم مرغ توليد كاهش ديگر،
بود. مشخص كامًال در هر كيلوگر A ويتامين المللي بين

تخمگذار در جيره مرغان D۳ كه سطوح مختلف ويتامين ــي آزمايش در
مشابهي عملكرد داراي پرندگان كه شد مشاهد ه ــدند، مقايسه ش با يكديگر
وجود معنيداري تفاوت ــته تخم مرغهاي شكس درصد در تنها ــند و ميباش
كردهاند د رصد مصرف D ۳ ويتامين باالتري ــطوح س كه پرندگاني و ــت داش
در D ۳ ويتامين ذخائر تخليه .(۶) ــتند داش كمتري ــته شكس مرغهاي تخم
ــط توس D ۳ ويتامين مكمل بدون جيرههاي تغذيه بعد از هفته ۴ تا ۲ طول

است. شده گزارش (۱۴) همكاران و Shen

در توكوفرول آلفا ـ ــردن مكمل ب كار به ــكاران (۱۹۹۲) با هم و Frigg

مرغ، وزن تخم توليد خوراك، ــرف مص بر معني داري مختلف، تأثير ــطوح س
.(۴) مشاهده نكردند وزن زرده يا مرغ تخم

مرغ تخم پوسته تشكيل مرغ، تخم توليد بر تأثيري همكاران و Lavelle

با جيرههاي فاقد  ساير معيارهاي توليدمثلي هنگام تغذيه مرغان تخمگذار و
.(۷) K مشاهده نكردند ويتامين مكمل

مضري ــرات اث ــت اس ممكن B گروه ويتامين هاي ــر كدام از كمبود ه
اين به با توجه ــند. داشته باش بدن روي متابوليسم بر ــيعي وس محدوده د ر
ــلولهاي س براي انرژي اوليه منبع عنوان به كربوهيدراتها ــم متابوليس كه
را عصبي بيماريهاي از ــي تنوع غالبًا اين ويتامينها ــت، كمبود اس عصبي
طيور ــاي جيرهه در كه عمومًا ــويا س كنجاله و غالت دانه ــود. ــث ميش باع
تمام عاد ي، بنابراين در شرايط ميباشند. تيامين ميشوند غني از ــتفاده اس
وجود آن ــزودن اف به نيازي و دارند ــن تيامي كافي طيور مقدار ــاي جيرهه
(۱۶) Naberو Squires مشاهده نميشود (۱۱). نيز كمبودي عالئم و ندارد
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The effect of vitamin supplements on laying hens performance  

By: M. Afshar, Member of Scientific Board of Agricultural and Natural Resources Research Center of Tehran,
M. Shivazad, Animal Science Department, Agricultural College University of  Tehran, S. R. Miraei Ashtiani, Animal 
Science Department, Agricultural College University of  Tehran, J. Tavakolian, Member of Scientific Board of Animal 
Science Research Institute
This study was conducted to consider the effect of vitamin supplementation on laying hens performance. Commercial 

egg type Hy-Line hens were used in a randomized complete block design with 8 treatments and 3 blocks for 13 weeks 

period. The levels of different vitamin supplements (treatments) were: NRC (1994), 1.5 times NRC, 2 times NRC, 

Supporting of Livestock Affairs Limited (S.L.A.L. ), Standards and Industrial Research Institute of Iran, Hy-Line 

management guide and two vitamin premix provided on the basis of S.L.A.L. recommendation by two factories. 

Feed consumption, egg mass, egg production, egg specific gravity, Haugh unit, shell weight, percent  shell were not 

significantly influenced by dietary treatments. However egg weight, feed conversion ratio and feed cost per kg of egg 

were affected (P< 0.05). The best and worst feed conversion ratio were related to treatment of  2 times NRC and NRC, 

respectively (1.98 vs. 2.20). The lowest  egg weight was related to treatment of NRC and 1.5 times NRC. The lowest 

and highest  feed cost per kg of egg were related to treatment of  2 times NRC and NRC, respectively. The results of 

this experiment suggested that supplemental vitamin levels in twice NRC, not only improved the performance of hens, 

also reduced feed cost per kg of egg. 

Key words: Vitamin supplements, Laying hens, Performance
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تأثير تخم مرغ توليد بر جيره د ر ريبوفالوين مدت دريافتند كه كمبود كوتاه
در ــش مييابد، كاه ــرعت س تخم مرغها به درآوري جوجه ولي نميگذارد
ميدهد كاهش را مرغ تخم توليد تنها نه مد ت ــي كمبود طوالن كه صورتي

مييابد. كاهش نيز مرغ بدن وزن و مرغ تخم وزن بلكه
مقدار به نياسين مكمل از ــتفاده اس كه دريافتند (۸) همكاران و Leeson

و ذرت ــاس اس پايه بر خوراك كيلوگرم هر د ر ۱۳۲ ميلي گرم و ۶۶ ،۴۴ ،۲۲
نخواهد بدن نهائي وزن خوراك و مصرف مرغ، وزن تخم بر تأثيري سويا كنجاله
در ميليگرم از ۲۲ بيشتر جيره حاوي نياسين با مرغ توليد تخم اما ــت گذاش

يافت. بهبود نيز كيفيت پوسته و افزايش يافت خوراك كيلوگرم هر
ــويا، س ذرت ـ كنجاله پايه بر خوراكهاي د ر B۶ موجود ويتامين ميزان
مرغ هاي در ميكند (۱۲). تخمگذار را تأمين احتياجات مرغان اعظم قسمت
اسيد گذار به تخم مرغان با ــه مقايس در آوري در افزايش جوجه جهت مادر
بيشتر جنين ويتامين، اين كمبود هنگام بنابراين است نياز بيشتري فوليك

.(۱۹ ،۱۲) ديد خواهد صدمه مرغ از
تخم توليد حداكثر كه دادند نشان آزمايشي د ر (۱۷) Naber و Squires

ميكروگرم ۸ محتوي جيره كه هنگامي د رآوري جوجه و مرغ تخم وزن مرغ،
است. آمد ه بوده به دست جيره در هر كيلوگرم B۱۲ ويتامين

بيوتين مقدار ــت اس ممكن كامل، خوراك هاي ــيميائي تجزيه ش هنگام
در برخي غالت اندك آن بودن ــتفاده اس قابل اما ــد، برس نظر به كافي آنها
به آن نياز به افزودن بنابراين ــود، ش ويتامين كمبود اين به ــد منجر ميتوان

.(۱۲) ميباشد مكمل صورت
انگيز بحث موضوع تخمگذار ــان مرغ جيره احتياج كولين در ــن تعيي

ــت. گزارشهائي وجود  اس بوده متمادي ــالهاي س براي آميزي جد ل و
عملكرد و داده اند مثبت ــخ پاس كولين مكمل به تخمگذار مرغان كه دارد
مصرف دارد كه ــود وج نيز ــواهدي ش ــت. اس گرفته تأثير قرار تحت آنها
بر عملكرد تأثيري تخمگذار ــان مرغ كولين در با ــده ش تكميل جيره هاي
جداگانه ــش آزماي دو (۱۳) در Smithو Pourreza ــت. اس ــته نداش آنها
ــان تخمگذار تغذيه مرغ در مكمل كولين ــزودن اف از متفاوتي ــج نتاي به
مكمل جوان، افزودن مرغان تخمگذار آزمايش در يك يافتند. در ــت دس
آزمايش در داد اما ــش افزاي جزئي ــبت نس به را مرغ توليد تخم ــن كولي
ــيدهاي اس و پروتئين كه ــي جيرههائ در كولين ــل مكم ــر، افزودن ديگ
تحت مرغ تخم و وزن ــرغ م تخم توليد بود، پائين آن ــرددار گوگ ــه آمين

نگرفت. قرار تأثير
طيور ويتاميني احتياجات (NRC)۱ تحقيقات ملي انجمن كلي طور به
د اد ه ــرح ش كمبود عالئم از جلوگيري براي نياز مورد مقدار حداقل واژه با را
احتياجات برابر ۱۰ ــا ت ۲ كاربردي، تغذيه متخصصين كه ــي حال ــت، در اس
يا وجود اما ميكنند (۱۰) جيرهها اضافه به را NRC ــط توس ــده ش توصيه
ابهام پرده هنوز در ــاالي ويتامين ب مقادير بردن كار به ضرورت وجود ــدم ع
با ويتاميني ــاي مكمل ه تأثير ــي بررس اين آزمايش، از هد ف لذا ــد . ميباش

مرغان تخمگذار ميباشد. عملكرد مختلف ويتامين بر سطوح

و روشها مواد
با ــند، خالص نميباش صد د ر ــد ويتامينها ص ــه ك اين به توجه ــا ب
ــب حس بر ويتامينها تمامي مقادير ويتامينها خلوص درجه از ــتفاد ه اس

شده كامپيوتري نوشته برنامه از ــتفاده اس با جيره كيلوگرم در ۱۰۰ گرم
سازي مكمل كارخانه در گرم ۰ /۰۰۰۱ د قت با ترازوئي توسط و محاسبه
همراه به هر مكمل براي ــده ش توزين ويتامينهاي ــپس ــد. س ش توزين
مقدار ۱۲۵ به آنتي اكسيدان افزودن گندم) و ــبوس (س ــب حامل مناس
هر و ــد ش داده قرار كوچك مخلوط كن د ر (ppm) ميليون در ــمت قس
مكملهاي و گرديد كامًال مخلوط دقيقه ۲۰ مدت ــه ب ويتاميني مخلوط

شد. تهيه درصد ويتاميني ۰/۵
ــورد تحقيق م ــن اي در كه ــده ش ــاخته س ــي ويتامين ــاي مكمله
ويتاميني ــات احتياج -۱ ــد از: بودن ــارت عب ــد، گرفتن ــرار ق ــتفاده اس
مقادير برابر ۱ /۵ -۲، NRC(۱۹۹۴) ــنهاد پيش طبق تخمگذار ــان مرغ
ــنهاد پيش -۴ ،NRC ــنهادي مقادير پيش برابر ۲-۳ NRC ــنهادي پيش
و استاندارد ــه پيشنهاد مؤسس (۵ ــور، كش امور دام ــتيباني پش ــركت ش
الين» «هاي ـ پرورشي راهنماي ــنهاد پيش (۶ ايران، تحقيقات صنعتي
د و كارخانه ــده توسط ش ــاخته س ويتاميني مكمل دو -۸ و ۷،(۱۹۹۵)
دام امور پشتيباني ــركت مطابق پيشنهاد ش كشور داخل ــازي مكمل س
جدول در مكمل ها از يك ــر ه د ر مختلف ويتامينهاي مقادير ــور. كش

شد ه است. داد ه نشان شماره ۱
ــي نويس جيره از نرمافزار ــتفاد ه ــا اس ب و كامپيوتر ــط توس پايه ــره جي
NRC) تخمگذار ــان غذائي مرغ ــات احتياج جدول ــاس اس ــر ب و UFFDA

۲ شماره جد ول د ر ــده ش ــتفاد ه اس تركيب جيره پايه ــد. ش تنظيم (۱۹۹۴
است. شده داده نشان

اي قطعه ۸ آزمايشي واحدهاي انتخاب منظور به آزمايش پيش مرحله
اصلي آزمايش شروع از قبل هفته ۳ مدت به مرغ تخم توليد يكسان با مرغ
تخمگذار مرغ قطعه ۱۹۲ سپس تعد اد ــد و ش مرغ انجام ۴۸۰ قطعه بر روي
۱۳ مدت به آزمايشي و جيرههاي الين» انتخاب ـ «هاي تجاري از آميخته
بررسي مورد تكرار ۳ در يك تيمار، هر شامل ۸ آزمايشي واحد ۲۴ د ر هفته

گرفت. قرار
خوراك، تبد يل ــب ضري مصرفي، خوراك ــد ار مق آزمايش اين ــي ط در
ــته، پوس وزن روزانه۲، مرغ تخم توليد ــرغ، تخم م وزن تخمگذاري، ــد درص
(واحد مرغ ــم داخلي تخ كيفيت مرغ، تخم ــته، وزن مخصوص پوس ــد درص
تخم كيلوگرم هر توليد ازاء نهايت هزينه خوراك به د ر و اندازهگيري ــاو۲) ه
هاو) از مرغ (واحد تخم داخلي كيفيت ــبه محاس براي ــد. ش ــبه محاس مرغ

شد(۱۸). استفاده زير فرمول
۱۰۰ = واحدهاو Log [H - G(۳۰ W۰/۳۷– ۱۰۰)/۱۰۰ +۱/۹] 

ميلي حسب بر غليظ ــفيده س ارتفاع از ــت عبارت اس H فرمول اين در
مي باشد. گرم مرغ برحسب تخم وزن W با ۲/ ۳۲ و است برابر G متر،

تصادفي با كامل بلوك طرح تحقيق اين در ــتفاده اس مورد آماري طرح
بود: رياضي زير مدل

Xij = μ + ai + bj + εij

اثر ai جمعيت، ــن ميانگي μ ،ــاهد ه مش مقدار هر Xij مدل فوق د ر ــه ک
باشد. مي آزمايش خطاي اثر ij تيمار، اثر bj بلوک،

SAS آماري ــزار از نرماف ــتفاد ه اس ــده با ش جمعآوري آماري اطالعات
دامنهاي چند آزمون از صفات ميانگين مقايسه براي و شدند تحليل و تجزيه

گرديد. استفاده دانكن

تأثير مكملهاي ويتاميني... بررسي
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ويتامين واحد
ويتاميني∗ مكملهاي

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

A بينالمللي واحد ۳۰۰۰ ۴۵۰۰ ۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۸۰۰ ۷۷۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰

D۳ بينالمللي واحد ۳۰۰ ۴۵۰ ۶۰۰ ۲۵۰۰ ۱۶۰۰ ۲۷۵۰ ۲۵۰۰ ۲۵۰۰

E بينالمللي واحد ۵ ۷/۵ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۶/۶ ۱۰ ۱۰

K۳ ميليگرم ۰/۵ ۰/۷۵ ۱ ۲/۲ ۲/۲ ۰/۵۵ ۲/۲ ۲/۲

تيامين ميليگرم ۰/۷ ۱/۰۵ ۱/۴ ۱ ۱ ـــ ۱ ۱

ريبوفالوين ميليگرم ۲/۵ ۳/۷۵ ۵ ۴ ۴/۴ ۴/۴ ۴ ۴

پانتوتنيك اسيد ميليگرم ۲ ۳ ۴ ۸ ۱۰ ۵/۵ ۸ ۸

نياسين ميليگرم ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۲۶ ۲۲ ۲۰ ۲۰

B۶ ميليگرم ۲/۵ ۳/۷۵ ۵ ۲ ۱۵ ـــ ۲ ۲

فوليك اسيد ميليگرم ۰/۲۵ ۰/۳۷۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۶ ۰/۱۱ ۰/۵ ۰/۵

B۱۲ ميليگرم ۰/۰۰۴ ۰/۰۰۶ ۰/۰۰۸ ۰/۰۱۵ ۰/۰۰۷ ۰/۰۰۸۸ ۰/۰۱۵ ۰/۰۱۵

بيوتين ميليگرم ۰/۱ ۰/۱۵ ۰/۲ ۰/۱۵ ۰/۱۱ ـــ ۰/۱۵ ۰/۱۵

كولين ميليگرم ۱۰۵۰ ۱۵۷۵ ۲۱۰۰ ۴۰۰ ۳۵۰ ۲۷۵ ۴۰۰ ۴۰۰

(د رصد) خوراكي مواد
۶۸/۵۷ذرت

سويا ۱۳/۰۷كنجاله
ماهي ۵/۰۰آرد

طيور ۲/۰۰روغن
۹/۲۹صدف

فسفات كلسيم ۰/۷۶دي
معدني ۰/۵۰مكمل

ويتاميني .۵/.مكمل
۰/۲۰نمك

ال ـ متيونين ـ ۰/۰۴دي
۰/۰۷ليزين

آزمايش زمان در كيلوگرم)- هر ازاء به (ريال ۲۰۴۵قيمت
(درصد) خام ۱۵پروتئين

كيلوگرم) بر (كيلوكالري ازت براي شده تصحيح متابوليسم قابل ۲۹۰۰انرژي

مرغان تخمگذار جيره در مورد تحقيق ويتاميني مكملهاي در ويتامين مختلف ۱ـ مقادير جدول

امور پشتيباني شركت پيشنهاد (۴ ،NRC مقادير پيشنهادي برابر ۲(۳ NRC پيشنهادي مقادير برابر ۱/۵(۲ NRC پيشنهاد (۱۹۹۴) طبق تخمگذار مرغان ويتاميني احتياجات (۱*
كارخانه د و توسط ويتاميني ساخته شده دو مكمل (۸ و ۷ (۱۹۹۵) الين» ـ «هاي پرورشي راهنماي پيشنهاد (۶ ايران، تحقيقات صنعتي و استاندارد پيشنهاد مؤسسه (۵ كشور، دام

كشور. د ام امور پشتيباني شركت پيشنهاد مطابق كشور د اخل سازي مكمل

آزمايش در شده استفاده جيره متشكله مواد درصد ۲ـ جدول



۱۶۶ آبزيان و د ام امور در

بحث و نتايج
حكايت ــه ــد ك نظر معني دار نش صفات مورد مورد تمام د ر ــوك اثر بل
تمام در ــذار تخمگ مرغان براي ــت مد يري نور و دما، ــرائط ــي ش يكنواخت از

بلوكهاي آزمايشي دارد.
لحاظ از جيرههاي مختلف د ر ــش مورد آزماي صفات ميانگين ــه مقايس

است. شد ه آورده ۳ شماره جد ول در ويتامينها مقدار

نكرد ند. مشاهده تخمگذار مرغان خوراك
ويتامينها مختلف ــطوح س تأثير تحت نيز درصد تخمگذاري ــن ميانگي
ويتاميني مكمل به مربوط تخمگذاري درصد كمترين چند كه هر نشد. واقع
توليد تخم حداكثر (۱۵) Naber و Squires ــود. ب درصد) ۷۴ /۷) ۱ ــماره ش
كيلوگرم جيره) بينالمللي در ــد (واح ۸۰۰۰ و ۴۰۰۰ از ــتفاد ه اس با را مرغ

A مشاهده كردند. ويتامين

مكملهاي ويتاميني
 متغير 

۱۲۳۴۵۶۷۸

(گرم) روزانه مصرفي ۱۰۱/۴۹۹/۲۹۸/۴۱۰۰/۱۹۹/۲۹۸/۹۱۰۳/۱۱۰۰/۱خوراك

تخمگذاري ۷۴/۷۷۷/۴۸۰/۰۷۹/۲۷۹/۱۷۸/۲۸۰/۴۷۹/۰درصد

غذائي تبديل ۲/۲۰ضريب a۲/۱۰ ab۱/۹۸ b۲/۰۳ ab۲/۰۳ ab۲/۰۶ ab۲/۰۳ ab۲/۰۴ ab

(گرم) مرغ تخم ۶۱/۳وزن b۶۱/۴ b۶۲/۴ ab۶۲/۷ ab۶۲/۱ ab۶۲ /۸ ab۶۳/۲ ab۶۳/۸ a

به (گرم روزانه مرغ تخم توليد
مرغ) روز ازاء

۴۶/۶۳۴۷/۴۷۴۹/۹۳۴۹/۶۳۴۹/۱۱۴۸/۳۱۵۰/۸۳۵۰/۳۸

مرغ تخم داخلي ۸۰/۲۲۷۸/۲۸۸۰/۳۲۷۷/۲۶۸۱/۰۱۷۸/۰۳۷۸/۴۰۸۰/۹۴كيفيت

مرغ تخم مخصوص ۱/۰۸۰۷۱/۰۸۰۶۱/۰۷۹۸۱/۰۸۱۴۱/۰۸۱۲۱/۰۸۱۷۱/۰۸۰۲۱/۰۸۰۹وزن

(گرم) پوسته ۵/۲۴۵/۳۰۵/۱۷۵/۴۳۵/۰۹۵/۳۲۵/۳۵۵/۲۸وزن

۸/۳۵۸/۶۴۸/۲۸۸/۶۴۸/۲۱۱۰/۶۲۸/۴۷۸/۲۸درصد پوسته

هر توليد براي خوراك هزينه
(ريال) مرغ تخم كيلوگرم

۴۵۷۴a۴۳۸۱ ab۴۱۴۸ b۴۲۰۶ ab۴۲۱۲ ab۴۲۵۲ ab۴۲۲۸ ab۴۲۰۹ ab

همانطور ــد اد. ن ــان را نش تفاوت معنيداري مصرفي خوراك ــن ميانگي
به ــوط مرب مصرفي خوراك ــترين بيش ــود ميش ــاهده مش ۳ جدول در كه
به ــوط مرب مقدار كمترين و ــرم) گ ۱۰۳ /۱) ۷ ــماره ش ــي ويتامين ــل مكم
كه ــن اي به توجه ــا ب ــد. مي باش گرم) ۹۸/۴ ) ۳ ــماره ش ــي ويتامين ــل مكم
با و ــد بودن ــان يكس ــم قابل متابوليس انرژي از لحاظ ــي ــاي آزمايش جيرهه
خود انرژي ــاز ني تأمين براي را ــوراك خ طيور ــه كه فرضي اين ــتناد به اس
خود را ــاز مورد ني انرژي غذا ميخورند كه ــداري مق به ــرف مي كنند و مص
حرارت محيط ــه درج جيره و حجم نظير ــل ديگري و عوام نمايند ــن تأمي
از كه اي ــه نتيج لذا ــود، ب ــابه مش نيز دارند تأثير ــوراك خ مصرف بر ــه ك
آمده ــت دس به مصرفي خوراك ويتامين ها بر ــف ــطوح مختل س تأثير عدم
ويتامين هاي ــود كمب ــت اس ــده ش بيان كه چند هر ــت. نيس انتظار از دور
تأثير ــتها) (اش مصرفي ــر خوراك ب و...) ــين نياس آب (تيامين، در ــول محل
آب در ــول محل ويتامينهاي مقدار ــل حداق تحقيق اين در اما ــذارد. ميگ
مصرفي خوراك بر تأثيري د ر نتيجه ــت و ــده اس تأمين ش تخمگذار مرغان
همكاران و Frigg ،(۶) Keshavarz،(۱۵) Naber و Squires نشد . مشاهده
مصرف بر را E تأثيري و D۳، A ويتامين مختلف ــطوح س از ــتفاد ه اس با (۴)

عدم (۷) همكاران و Lavelle و (۴) همكاران و Frigg ،(۶) Keshavarz

مرغ تخم توليد روي بر را K۳ و E و D۳ ويتامينهاي مختلف ــطوح س تأثير
تنظيم شده سويا كنجاله ـ ذرت ــاس اس كه بر در جيرههائي كردند. گزارش
محلول ويتامينهاي مختلف سطوح تأثير عد م مختلف آزمايشهاي در اند،

است. شده توليد تخم مرغ گزارش بر آب در
از تغذيه حاصل غذائي تبديل ضريب ميانگين بين ــالف معنيداري اخت
.(p<۰/۰۵ ) ــت اس ــته داش وجود ويتامين مقد ار نظر متفاوت از جيرههاي با
روي بر را D۳ تفاوتي ويتامين سطوح مختلف از با استفاده (۶) Keshavarz

نقيضي و ضد نتايج نيز ديگر محققين نكرد. ــاهده مش غذائي تبد يل ضريب
بين متقابل اثر ــد به تفاوت مي توان كه علت گرفتند آزمايش ــن نتيجه اي ــا ب
به ۳ شماره در مكمل ويتامينها تحقيق اين در كه مربوط باشد ويتامينها

است. بوده برقرار آنها بين توازن و اند يافته افزايش يكسان مقدار
با تغذيه مرغ وزن تخم ميانگين بين نيز (p<۰/۰۵) اختالف معنيد اري
است. مقادير ــته وجود داش ويتاميني مكمل هاي لحاظ متفاوت از جيرههاي
تأثيري ــده ش انجام آزمايشهاي در چربي در محلول ويتامينهاي مختلف
مشاهد ه (۱۶) Naber و Squires اما ــت اس ــته نداش مرغ تخم وزن روي بر

ويتامينها مقدار نظر از مختلف جيرههاي در آزمايش مورد صفات ميانگين مقايسه ۳ـ جدول

درصد (p<۰/۰۵) است. ۵ سطح در معنيدار تفاوت نشاندهنده رديف در هر مشابه غير حروف

تأثير مكملهاي ويتاميني... بررسي
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تأثير مي گذارد مرغ وزن تخم روي ريبوفالوين بر مختلف مقاد ير كه ــد كردن
از ــتفاده همچنين اس ــود. تخم مرغ ميش وزن كاهش باعث آن كم مقدار و
افزايش (۱۲) موجب NRCــنهاد ي پيش مقدار از بيش B۱۲ ويتامين ــل مكم

ميشود. مرغ تخم وزن
در ويتامين ــف مختل ــطوح س تأثير تحت گرم به روزانه مرغ تخم ــد تولي
انجام با آزمايشهاي آزمايش اين نتيجه است. نگرفته ويتاميني قرار مكملهاي
تأثير عدم بر مبني (۵) همکاران Harms و و (۶) Keshavarz ــط توس ــه گرفت

دارد. مطابقت مرغ روزانه تخم توليد روي ويتامينها بر مختلف سطوح
مكملهاي ــر تأثي تحت ــز (واحد هاو) ني ــرغ م تخم داخلي ــت كيفي
آزمايشهاي ــج با نتاي ــه نتيج اين ــت(۶). نگرف ــرار ق ــي مختلف ويتامين
ــطوح تأثير س عدم ــي بر مبن (۶) Keshavars و (۱۵) Naber و Squires

ــتدارد. ــن مطابق ــايD۳،AوE  و كولي ــفويتامينه مختل
وزن مرغ، تخم ــوص نيز بين ميانگين وزن مخص ــي داري معن ــالف اخت
ــاهده مش مختلف مكملهاي ويتاميني با تغذيه مرغ تخم ــته پوس درصد و
(مكمل D۳ ويتامين باالترين مقدار بين مثبت كه همبستگي نشد. هر چند
پوسته وجود دارد. و درصد مخصوص بيشترين وزن و ــماره ۶) ش ويتاميني
را تخمگذار احتياج مرغان ــي آزمايش كليه مكملهاي د ر D۳ ويتامين مقدار
ــته پوس درصد و وزن مخصوص، از نظر وزن تفاوتي نتيجه در كرده، تأمين
که افزايش ــت اس مشهود در اين آزمايش است. ــده نش ــاهده مش مرغ تخم
مرغان در جيره NRC ــط توس ــده ش حد اقل توصيه از D۳ ويتامين ــطح س
اين نتايج که ــت اس ــته ــته تخم مرغ نداش کيفيت پوس بر تاثيري تخمگذار
، (۳) Hossain و Bretchini ــط توس گرفته انجام آزمايش هاي ــا آزمايش ب
به خوراك هزينه د ارد. مطابقت (۶) Keshavarz و (۱۴) ــکاران هم و Shen

قرار ويتامينها متفاوت مقاد ير تأثير تحت مرغ تخم كيلوگرم هر ــد تولي ازاء
تعيين در .(p>۰/۰۵) است داده نشان را معنيداري اختالف ــت و اس گرفته
به ــد، باش بايد مورد توجه اقتصادي منفعت ــي بررس غذائي، جيره ــن بهتري
را هزينهها و درآمد ها بين اختالف كه د ارند مطلوبيت جيرههائي كه طوري
مرغان تغذيه مربوط به خوراك هزينه باالترين تحقيق اين در نمايد. حداكثر
هزينه كمترين ــد و ميباش (NRC) ۱ ــماره ش ويتاميني با مكمل تخمگذار
تخمگذار مرغان به تغذيه مربوط مرغ تخم هر كيلوگرم توليد براي ــوراك خ

مي باشد . (NRC ۲ برابر) ويتاميني شماره ۳ مكمل با

پاورقيها
1- National Research Council 

2 - Egg Mass 

3 - Haugh Unit 
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