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عصارهوD3ویتامینهمراهبهفسفروکلسیممختلفسطوحتأثیر
بريتولکازپسگوشتیمادرمرغاندرمرغتخمکیفیهايویژگیوعملکردبررازیانه

4و سید جواد حسینی2، ابوالقاسم گلیان3، منصور رضایی2حسن کرمانشاهی، 1محمد کاظمی فرد

)mo.kazemifard@gmail.comنویسنده مسوول: ، (و منابع طبیعی ساريدانشگاه علوم کشاورزي،استادیار-1
دانشگاه فردوسی مشهد،و دکترياستاد-4و 2

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،استاد-3
21/6/94تاریخ پذیرش: 21/1/93تاریخ دریافت: 

چکیده
هايویژگیي،کردعملصفاتبرD3ویتامینورازیانه، فسفر، عصارهسطوح مختلف کلسیماثرمقایسهآزمایشاینهدف

دهشاملپنهر. بودبريتولکازپس102تا 96از هفته 308سارتجاريسویهگوشتیمرغ مادردرمرغتخمپوستهکیفی
کلسیم،مختلفطوحس(تیمارهفتشاملتصادفیکامالًطرحیک صورتبهآزمایشاین . بودخروسقطعهیکومرغقطعه
ي دارمعنیاثر /کیلوگرم)گرممیلی50(عصاره رازیانه. شدانجام(پن) تکرارچهاردر) رازیانهعصارهیاD3ویتامینهمراهبهفسفر

پرندهوزنافزایشوسفیدهدرصدپوسته،کیفیتکشی،جوجهبهارسالقابليهامرغتخم،مرغتخمتودهوزن،مرغتخمبر تولید 
اثرشاهدسطحازترکمدرصددهمیزانبهفسفروکلسیمکاهشکهدهدمینشانآزمایشایننتایج.)>05/0p(شتدا

برداريمعنیاثر)درصد20(تر کلسیم و فسفرسطوح پاییناما،)<05/0p(نداشتشدهگیرياندازهمتغیرهايبرداريمعنی
بودنددرصددهمیزانبهفسفروکلسیمکاهشدارايکههاییجیرهبهD3تامینویافزودن. )>05/0p(داشت شدهذکرمتغیرهاي

عالوه بر این، زمانی که جیره . )>05/0p(را افزایش دهد کشیجوجهارسال به ي قابل هامرغتخمومرغتخممیزان تولیدتوانست
ي قابل هامرغتخمو مرغتخمث افزایش درصد تولید باعرازیانهعصارهافزودنبود، ده درصد)کلسیم و فسفر (ترکمحاوي سطوح 

بررازیانهعصارهافزودنکهدهدنشان میآزمایشایننتایجنبود. D3آن همانند ویتامین تأثیرشد اما کشیجوجهارسال به 
میزانکهبوددارمعنییزمانتااثراینوبودداربدن معنی، کیفیت پوسته و افزایش وزنکشیجوجهي قابل ارسال به هامرغتخم

شد.مینأتکافیاندازهبهجیرهفسفروکلسیم

گوشتیمادريهامرغرازیانه،عصاره،D3ویتامینفسفر،کلسیم،کلیدي: هايواژه

مقدمه
انفعاالتوفعلتماموحیاتیاعمالازبسیاريدرفسفر
فسفراحتماالًمتابولیکینظرازودارديمؤثرنقشمتابولیکی

پوستهکیفیت). 30(استبدنمعدنیعنصرترینیکی از فعال
حاويکهغذاییجیرهباپرندگانکهمدتیظرفمرغتخم
کاهش). 17(یافتکاهش،تغذیه شدندکلسیميترکممقدار

وزنيدرصد60یال50کاهشدیتولدورهدرمیکلسزانیم
داشتمراههبهرادیتولزانیمکاهشآنیپدرومرغتخم

نتوانسترهیجدرصد2/2ازباالترمیکلسزانیمشیافزا). 9(
زانیمشیافزابا). 6(شوديگذارتخمزانیمشیافزاباعث
افزایش ). 5(افتیشیافزایخططور بهدیتولزانیممیکلس

واحد 4000تا D3نیتامیو ودرصدچهارسطح کلسیم تا 
ازیشیآزمادر). 1(ردندامرغتخموزنربياثرالمللیبین
بود انهیاسانس از جمله اسانس رازنیکه شامل چندياماده

قابليهامرغتخمزانیکه مدادنشاننتایجو شداستفاده 
قرار گرفت و در بیترکنیاتأثیرتحت یکشجوجهبهارسال

میکلسکاهش). 3(بودباالترآنزانیمشاهدماریبا تسهیمقا
تیفیککاهشباعثرهیجدرصددوبهدرصد5/3ازرهیج

ازیاز نترکمو فسفر می). کاهش کلس26(شدمرغتخمپوسته
میکلسشی). افزا7(گذاردیمیمنفاثرپوستهتیفیکپرنده بر 

يهامرغتخمزانیمچنینهمپوسته نداشت تیفیبر کيتأثیر
سطح تأثیرتحتنازك و وزن پوسته به واحد سطح پوسته

میکلسسطوح). 17قرار نگرفت (D3نیتامیمنبع وو میکلس
). وزن 15نداشت (مرغتخممخصوصوزنبريتأثیر

(باالتر رهیجفسفر قابل دسترس زانیبا ممرغتخممخصوص 
مختلفسطوح). 20نسبت معکوس دارد (درصد جیره)5/0از 

زردهودهیسف). 27(نداشتداریمعناثرپوستهقطربرمیکلس
چنینهموباشدیمرهیجیچربتأثیرتحتبیشترمرغتخم

بااستروژناست،استروژنتأثیرتحتمرغتخمدهیسفترشح
دهیوزن سفشیافزااشباع باعث ریچرب غيدهایاسکردنوارد
ازبیشتردهیسفيبراوزنشیافزانیاکهشودیممرغتخم
در ارتفاع زرده ياهیتغذيهافراسنجه). 34(استزرده

دهیاز عوامل مهم که در ارتفاع سفیکیو ستیگذار نثیرتأ
). 35(باشدیممرغتخمپوستهيهایژگیورییاثرگذار است تغ

م،یکلسمختلفسطوحتأثیرتحتهاوواحدوزردهده،یسف
هاي فرضیه).23(نگرفتقرارآنهامتقابلاثراتوفسفر

دنبال هباند که کاهش جذب کلسیم در رودهبسیاري نشان داده
کاهش استروژن پالسما آغاز شده و به افزایش تجزیه 

سازي کلسیم در فضاي خارج داستخوان و در نتیجه افزایش آزا
این غلظت باالي کلسیم در فضاي شود، بنابرمیمنجر سلولی 

د که شوخارج سلولی باعث مهار ترشح هورمون پاراتیروئید می
دي 25- 1ازباعث کاهش تولید میزان مورد نینهایتاً

هیدروکسی کوله کلسیفرول و پیامد آن کاهش جذب کلسیم 
که استروژن با با توجه به این. شوداز دستگاه گوارش می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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34............................................................................. کیفی هايویژگیوملکردعبرعصاره رازیانهوD3ویتامینهمراهبهفسفروکلسیممختلفسطوحتأثیر

هیدروکسی کوله کلسیفرول باعث دي25- 1سازيفعال
شود و با توجه به افزایش جذب کلسیم در سنین باال می

سی، هاي جنکنش استروژن و کلسیم در تنظیم هورمونبرهم
آزمایش انجام شده به منظور بررسی ارتباط سطوح مختلف 

، کردعملبر D3کلسیم، فسفر، عصاره رازیانه و ویتامین 
ي مادر هامرغدرآوري و جوجهمرغتخمخصوصیات کیفی 

.گوشتی انجام شد

هاروشومواد
تیمار و هفتتصادفی با آزمایش در قالب طرح کامالًاین

ابعاد بههاي مرغ در هر تکرار در پندهعداد تکرار و تچهار
تیمارشاملآزمایشیتیمارهاي. شدانجاممربعمتر1×2

مرغاحتیاجاتاساسبرD3ویتامینوفسفرکلسیم،باشاهد
درکاهشدرصددهشاملدوتیمار؛308راسگوشتیمادر

(مکمل D3ویتامینفاقدودسترسقابلفسفرکلسیم،
کاهشدرصد20شاملسهتیمار،)D3اقد ویتامین ویتامینی ف

دهدارايچهارتیمار،D3ویتامینفاقدوفسفروکلسیمدر
20همراهبهدسترسقابلفسفروکلسیمدرکاهشدرصد
کاهشدرصد20حاويپنجتیمار؛D3ویتامینافزایشدرصد

،D3ویتامینافزایشدرصد20همراهفسفروکلسیمدر
فسفروکلسیمدرکاهشدرصددهشاملحاويششتیمار
درگرممیلی50همراهبهD3ویتامینفاقدودسترسقابل

درصد20حاويهفتتیمار،رازیانهعصارهجیرهکیلوگرم
50همراهبهD3ویتامینفاقدوفسفروکلسیمدرکاهش

گرم از 20. بودندرازیانهعصارهجیرهکیلوگرمدرگرممیلی
درصد 70لیتر اتانول میلی200انه رازیانه آسیاب شده با د

آمده به منظور آزاد سازي دستبهمخلوط شد. سپس مخلوط 
ساعت در دماي یخچال قرار 24ترکیبات فعال به مدت 

آمده به منظور جدا سازي الکل دستبهگرفت. ترکیب الکلی 
، R-14به درون دستگاه چرخاننده تحت خال (روتاري اواپراتور

درجه 40، فالویل، سوئد) با دماي AGبوچی البورتکنیک 
سازي الکل، ترکیب پس از جداگراد تخلیه شد وسانتی
آزمایش مورد استفاده قرار عنوان عصاره رازیانه درهبماندهباقی

پیننس، مایرسن، فنکن، - ). عصاره رازیانه حاوي آ29گرفت (
رانس آنیتول وترانس آنیتول، متیل کاویکول، لیمونون، ت

هاي مختلف از یک باشد که در آزمایشآنیسیک آلدئید می
لحاظاز) 1-جدول(هاجیرهتمامیعصاره الکلی استفاده شد. 

2751(متابولیسمقابلانرژيو) درصد51/14(پروتئین
. بودندسویاوذرتپایهبرومشابههمبا) کیلوگرم/کیلوکالري

حامل استفاده شد. عنوانبهزئولیتاز یرهساخت جبراي
درصد)1/0(یت با زئولگرممیلی50یزانبه میانهعصاره راز

بر یشیآزماهايیرهشدند. جیبترکیرهمخلوط و سپس با ج
افزار و با استفاده از نرم308راس ياساس راهنما
WUFFDAششدر مرغتخمآوري . جمعندشدیمتنظ

.گرفتزظهر صورت نوبت بعدادونوبت صبح و چهارمرحله 
شماره هر پن و تاریخ روي آوريجمعاز هر مرحله بعد

وزنتولید،(درصد يعملکردهايویژگیشد. نوشته مرغتخم
بهارسالقابلمرغتخمومرغتخمتودهوزن،مرغتخم

و ثبت شد. گیرياندازههفتگیصورتبه) کشیجوجه

واحدهردرمرغتخمتعداد/ آزمایشیواحدهرمرغتعداد×100
تولیددرصد= آزمایشی

مرغتخمکلوزن/ آزمایشیواحدهرتولیديمرغتخمتعداد
روزانهمرغتخموزنمیانگین= آزمایشیوحدهرتولیدي

هرمرغتخمتوده= مرغتخموزنمیانگین×تولیددرصد/ 100
آزمایشیواحد
مرغتخمدي = درصد تولیمرغتخمتعداد –/ تعداد کل ضایعات 100

کشیجوجهقابل ارسال به 
) 8(اروپاییانجمنمصوبهاساسبرهامرغتخمبنديدرجه
يهامرغتخمکلهفتهچهارهرپایانیروزدودر. شدتعیین

جزءگرم73باالييهامرغتخموآوريجمعپنهرتولیدي
يهامرغتخمجزءگرم73تا63بزرگ،خیلیيهامرغتخم

ومتوسطيهامرغتخمجزءگرم63تا53رگ،بز
کوچکيهامرغتخمجزءگرم53زیريهامرغتخم

. شدندبنديتقسیم
ماههرآخرروزدوتولیدييهامرغتخمتمامی

آوريجمعمرغتخمکیفیهايویژگیگیرياندازهمنظوربه
بالفاصلهشدهآوريجمعيهامرغتخممخصوصوزن. شدند
:شدمحاسبهزیرفرمولازاستفادهباآوريجمعازپس

هوادروزن/ ]) گرم(هوادروزن–) گرم(مقطرآبدروزن[
مخصوصوزن) = گرم(

خشکهامرغتخممخصوص،وزنگیرياندازهازپس
شدنشکستهازپس. شدندشکستهوتوزیندوبارهوشده
زردهکردنوزنازبلق. شدجدازردهازسفیدههامرغتخم

کاملحذفمنظوربهزردههر. شدجدازردهازپنسباشاالز
. شددادهغلتصافیکاغذرويزردهبهماندهباقیسفیده
مقطرآبباسفیدهماندهباقیشدنبرطرفمنظوربهپوسته
تاگرفتقرارآزادهوايدرروزپنج مدتبهوشووشست
ازپوستهوزنوزردهوزنکسرازسفیدهوزن. شودخشک

باسطحواحدازايبهپوستهوزن. آمددستبهمرغتخموزن
سانتی(مرغتخمسطحبه) گرممیلی(پوستهوزنتقسیم

) 4(کارترفرمولازپوستهسطح. آمددستبه) مترمربع
.استشدهارائهزیردرآنفرمولکهشدمحاسبه

پوستهسطح= 9782/3×)  گرم(مرغتخموزن7056/0
استفادهمخصوصوزنبرايکهییهامرغتخمتمامی

اماي(تسترمولتییکباآنهازرده و واحد هاورنگشدند
. شدسنجیرنگ) ژاپن،توکیو،،5200- تی

توکیو،سانوونگ،(پوستهاستحکامدستگاهباپوستهاستحکام
گذاريشمارهپرندهسه. گرفتقرارگیرياندازهمورد) ژاپن
میزان. شدندتوزینتغذیهازقبلهفتههرپنهرازشده

.شدتنظیمتولیدمیزانووزناساسبرهفتههردانسرانه
ي تولیدي هر هامرغتخماز تقسیم تعداد مرغتخممیزان تولید 

100پن در هفته بخش بر تعداد پرنده همان ضرب در 
محاسبه شد.

آماريبرنامهGLMرویهباآزمایشازحاصلنتایج
SASمقایسهبرايو) 28(گرفتندقرارتحلیلوتجزیهمورد

داريمعنیسطحدردانکنايدامنهچندآزمونازهامیانگین
.شداستفادهدرصدپنج
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هاي آزمایشاجزاي تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره- 1جدول 
Table 1. Ingredient and nutrient composition of experimental diets

تیمار
1234567اجزا جیره (%)

69/1580/2070/2080/2070/2080/2070/20گندم
60/5519/5138/5119/5138/5119/5138/51ذرت
78/1897/1758/1797/1758/1797/1758/17سویا

52/000/165/100/165/100/165/1سبوس گندم
51/001/152/101/152/101/152/1پودر یونجه
75/603/635/503/635/503/635/5سنگ آهک

03/188/070/088/070/088/070/0مونوکلسیم فسفات
25/025/025/025/025/025/025/0نمک

25/025/025/025/025/025/025/0جوش شیرین
125/025/025/025/0I25/0I25/025/0مکمل ویتامینی

225/025/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی
02/002/002/002/002/002/002/0دي ال متیونین

1/01/01/0I1/0I1/01/0II1/0IIزئولیت

100100100100100100100کل
(%)ترکیب شیمیایی محاسبه شده

kcal/kg(2750275027502750275027502750(لیسمانرژي قابل متابو
5/145/145/145/145/145/145/14پروتئین خام

35/032/028/032/028/032/028/0فسفر قابل دسترس
80/252/224/252/224/252/224/2کلسیم

D3)IU(3500004200420000مکمل ویتامین 
10/310/314/310/314/310/314/3فیبر

B1،12گرم ویتامین میلیK3،3/1گرم ویتامین میلیE،7/3المللی ویتامین واحد بینA،100المللی ویتامین واحد بین12000کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوي: هر: 1
گرممیلیB12،25/0ویتامین گرممیلیB9 ،04/0ویتامینمیلیگرمB6،5/1ویتامین رمگمیلی4اسید نیکوتینیک، گرممیلیB3،40ویتامین گرممیلیB2 ،12ویتامین گرممیلی

گرممیلی10روي،گرممیلی100آهن،میلیگرم60منگنز،گرممیلی60) : جیرهکیلوگرم/ گرم(میلیحاويمعدنیمکملهر:2. کلرایدکولینگرممیلیB19،200ویتامین 
سلنیوم.  گرممیلی4/0ید،گرممیلی5/0کبالت،2/0مس،

:Iالملل ویتامین واحد بین4200حاويD3.می باشدII باشدعصاره رازیانه میگرممیلی50: حاوي.

نتایج و بحث
98دهد که میزان تولید از هفته نشان می2نتایج جدول 

). نتایج >05/0pتیمارها قرار گرفت (تأثیرپس از تولک تحت 
مرغتخمدهد که میزان تولید در کل دوره نشان می2ل جدو

کلسیم و فسفر است و با کاهش کلسیم و تأثیربه شدت تحت 
تولید از 308تر از استاندارد راس درصد پایین20فسفر تا 

اضافه کردن چنینهمکاهش یافت و 07/60به 10/74
د ش4ي در تیمار دارمعنیبه جیره باعث افزایش D3ویتامین 

بین تیمارهاي پنج و یک دارمعنیو حتی باعث عدم اختالف 
تأثیرچنین نتایج نشان داد عصاره رازیانه هر چند شد. هم

ي بر میزان تولید نداشت، اما باعث افزایش تولید در دارمعنی
هاي کاهش مقایسه با تیمار فاقد این عصاره شد. اولین نشانه

درصدي وزن 60الی 50میزان کلسیم در دوره تولید کاهش 
). پترسان 9باشد (و در پی آن کاهش میزان تولید میمرغتخم

5/3و 7/2) گزارش کردند کلسیم جیره بین 24و همکاران (
باشد و با توجه درصد تولید ضروري می50درصد براي حفظ 

در تیمار سوم آزمایش از که میزان سطح کلسیم و فسفربه این
تواند یکی از بنابراین می،باشدمیتر بسیار پاییناین سطح

ند ) نشان داد2آدموسون و کاالنگو (علل کاهش تولید باشد.
درصد جیره میزان 5/3تا 2/2با افزایش میزان کلسیم جیره از 

) مشاهده 6یابد. کلونی و همکاران (افزایش میمرغتخمتولید 
درصد جیره 2/2کردند که افزایش میزان کلسیم باالتر از 

ي شود. چادوري و گذارتخموانست باعث افزایش میزان نت

) گزارش کردند که با افزایش میزان کلسیم میزان 5اسمیت (
تولید افزایش یافت. افزودن عصاره رازیانه هم نتوانست در 

کلسیم و فسفر بودند میزان ترکمهایی که حاوي سطوح جیره
دگانی که ) نیز نشان داد پرن34تولید را حفظ کند. وایت هد (

داراي غلظت باالتري از استروژن در خون خود بودند میزان 
تر بود. ي آنها منظمگذارتخمتولید آنها باالتر و 
دهد که تیمارهاي آزمایشی اثر نشان می3نتایج جدول 

) هر چند میزان <05/0pمرغ ندارند (داري بر وزن تخممعنی
حدود یک گرم 1نسبت به تیمار3مرغ در تیمار وزن تخم

دار نبود که شاید دلیل آن کاهش تر بود اما این اثر معنیکم
)، لینولئیک اسید 31اندك میزان وزن پوسته باشد. متیونین (

) جزء عواملی هستند که 17) و پروتئین (10)، چربی (12(
) 16مرغ دارند. کشاورز (ین اثرات را روي وزن تخمبیشتر

D3لسیم، فسفر و ویتامیننشان دادند که سطوح مختلف ک

) 11مرغ ندارد. البته هارمز و والدروپ (اثري بر وزن تخم
داري از میزان طور معنیگزارش کردند که کلسیم اضافی به

کاهد. در راستاي نتایج مرغ و مصرف غذا میتولید و وزن تخم
) گزارش کردند که 18دست آمده لیسون و همکاران (به

درصد جیره نتوانست بر وزن 5/2کاهش میزان کلسیم تا 
طور کلی افزایش کلسیم باالتر از مرغ اثري گذارد. بهتخم

مرغ شد داري در وزن تخمچهار درصد باعث افزایش معنی
به D3چنین این محقق نشان داد که افزایش ویتامین ). هم1(

چنین گزارش مرغ نداشت. همجیره پایه اثري بر وزن تخم
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36............................................................................. کیفی هايویژگیوعملکردبرعصاره رازیانهوD3ویتامینهمراهبهفسفروکلسیممختلفسطوحتأثیر

هایی با کلسیم باال در جیرهD3دن ویتامین شده است که افزو
) 1مرغ شد. ابدل مکسود (درصد) باعث افزایش وزن تخم4(

هایی که حاوي در جیرهD3گزارش کرد که افزودن ویتامین 
میزان زیاد کلسیم و فسفر بودند اثر بخش نبود. اگر چه 

هایی که حاوي سطوح باالي کلسیم و فسفر بودند جیره
کنند که این به علت با وزن زیادتر تولید میهاییمرغتخم

که بین باشد علت اینمرغ میافزایش کلسیم پوسته تخم
و عصاره رازیانه بر D3سطوح مختلف کلسیم، فسفر، ویتامین 

داري وجود ندارد این است مرغ اختالف معنیروي وزن تخم
مرغ تحت تأثیر مقدار انرژي و پروتئین جیره و که وزن تخم

تر باشد باشد و هر چه سن مرغ بیشمرغ میسن 
دلیل رشد تري دارند که بههاي تولید شده وزن بیشمرغتخم

باشد دیگر مرغ میدستگاه تناسلی و بزرگ شدن اندازة تخم
مرغ تحت تأثیر اند که وزن تخممحققان نیز گزارش کرده
).20باشد (نمیD3کلسیم و فسفر و ویتامین 

هاي مادر پس از تولکمرغ (%) مرغو عصاره رازیانه بر تولید تخمD3وح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین اثر سط- 2جدول 
Table 2. Effect of different levels of calcium and phosphorus with vitamin D3 and fennel extract on egg

production(%) in post molted broiler breeder

P SEM
تیمار 7دوره (هفته) 6 5 4 3 2 1

134/0 41/4 82/69 50/67 00/70 14/77 00/65 67/77 16/81 96-94
364/0 25/4 32/67 39/63 42/66 10/74 32/62 17/70 27/73 98-96
008/0 25/3 53/60 c 64/64 bc 85/67 abc 78/76 a 52/58 c 35/65 bc 03/73 ab 100-98
0005/0 35/3 92/53 c 28/69 ab 57/63 bc 32/77 a 46/54 c 35/59 bc 92/68 ab 102-100
023/0 26/3 90/62 b 20/66 ab 96/66 ab 33/76 a 07/60 b 14/68 ab 10/74 a 102-94

،ســـفردرصـــد کـــاهش در کلســـیم و ف10: شـــامل 1کنتـــرل منفـــی -2، 308بـــر اســـاس احتیاجــات راس  D3شـــامل کلســـیم، فســـفر و ویتـــامین-1تیمــار  : 1
بـه همـراه   2کنتـرل منفـی   -D3 ،5در صـد افـزایش ویتـامین    20بـه همـراه   1کنتـرل منفـی   -4،درصـد کـاهش در کلسـیم و  فسـفر    20: شـامل  2کنترل منفـی  -3

رازیانهگرممیلی50به همراه2کنترل منفی -7رازیانه   گرممیلی50به همراه    1کنترل منفی -D3 ،6درصد افزایش ویتامین 20
a-c:05/0داري هستند (هاي هر سطر با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیمیانگینp<.(

4در جدول مرغتخماثر تیمارهاي مختلف بر وزن توده 
هفتگی توده 102تا 98نشان داده شده است. در سنین 

). با کاهش >05/0pتیمارها قرار گرفت (تأثیرتحت مرغتخم
41/52کاهش یافت و از مرغتخملسیم و فسفر میزان توده ک

و به 98-100هفته (تیمار سوم) در 38/41در تیمار کنترل به 
هاي بعد تقلیل یافت و در نهایت در کل هفتههمین ترتیب در 

گرم به ازاي پرنده در روز رسید 52/42به 09/53دوره از 
د که افزودن ده). میانگین تیمار چهارم نشان می4(جدول

) در تیمار >05/0pي (دارمعنیباعث افزایش D3ویتامین 
ویتامین (تیمار دوم) شد. نتایج همین جدول حاکی مشابه فاقد

کاهش مرغتخماز آن است که با گذشت زمان میزان توده 
درصد 20یافت.کاهش کلسیم و فسفر از سطح اپتیمم به 

طور ار است. همانگذاثرمرغتخمآز آن روي وزن توده ترکم
تیمار قرار تأثیرتحت مرغتخمآمده تولید 2که در جدول 

تأثیربا توجه به تولید تحت مرغتخمگرفت بنابر این وزن توده 
تیمار قرار گرفت. بعضی محققان گزارش کردند که میزان 

ي لگهورن با اضافه کردن هامرغدر مرغتخمتولید و توده 
).14استروژن بهبود یافت (

نتایج مربوط به اثر سطوح مختلف کلسیم، فسفر، ویتامین 
D3کشی در هاي قابل ارسال به جوجهمرغبر میزان تخم

در کل 98- 100و 94- 96آمده است. در هفته هاي 5جدول 
). در ابتداي دوره یعنی >05/0pدار بود (دوره اثر تیمار معنی

افت میزان کاهش میزان کلسیم و فسفر باعث 94- 96هفته 
کشی در تیمار یک شد و از هاي قابل ارسال به جوجهمرغتخم
درصد در تیمار سوم کاهش یافت. با 75/90درصد به 45/95

توان دریافت که میزان به خوبی می5نگاهی به جدول 
کشی به عبارتی دیگر هاي قابل ارسال به جوجهمرغتخم

ید نسبت به مرغ در مقایسه با درصد تولکیفیت پوسته تخم
تر است و با کاهش ده درصدي در کاهش کلسیم حساس

مشاهده 2و 1داري بین تیمار میزان این عناصر اختالف معنی
گذاري در این سطح تحت که کاهش میزان تخمشد حال آن

تأثیر قرار نگرفت.

هاي مادر پس از تولکمرغ (گرم) مرغو عصاره رازیانه بر وزن تخمD3اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین - 3جدول 
Table 3. Effect of different levels of calcium and phosphorus with vitamin D3 and fennel extract on egg weight(g) in

post molted broiler breeder
P SEM تیمار

7دوره (هفته) 6 5 4 3 2 1
970/0 900/0 51/70 77/70 81/70 48/70 25/70 42/71 20/71 96-94
954/0 765/0 01/71 10/71 83/70 18/70 62/70 08/71 35/71 98-96
861/0 800/0 07/71 52/71 46/70 70/70 68/70 46/71 84/71 100-98
930/0 990/0 23/71 20/72 16/71 17/71 54/71 20/72 37/72 102-100
951/0 825/0 95/70 40/71 82/70 63/70 77/70 54/71 69/71 102-94

کنتــرل -3،درصــد کــاهش در کلســیم و فســفر10: شــامل 1کنتــرل منفــی -2، 308بــر اســاس احتیاجــات راس D3تــامینشــامل کلســیم، فســفر و وی-1تیمـار  :1
درصـد  20بـه همـراه   2کنتـرل منفـی   -D3 ،5در صـد افـزایش ویتـامین    20بـه همـراه   1کنتـرل منفـی   -4،درصد کـاهش در کلسـیم و  فسـفر   20: شامل 2منفی 

رازیانهگرممیلی50به همراه 2کنترل منفی -7،رازیانهگرممیلی50به همراه 1کنترل منفی -D3 ،6افزایش ویتامین 
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37........ ...........................................................................................................................................1396/ بهار 15تم/ شماره پژوهشهاي تولیدات دامی سال هش

هاي مرغ (گرم/ به ازاي پرنده در روز) مرغتوده تخمو عصاره رازیانه برD3اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین -4جدول 
مادر پس از تولک

Table 4. Effect of different levels of calcium and phosphorus with vitamin D3 and fennel extract on egg mass in
post molted broiler breeder

1تیمار
دوره (هفته)

P SEM 7 6 5 4 3 2 1
071/0 94/2 16/49 76/47 49/49 31/54 65/45 44/55 74/57 96-94
316/0 87/2 76/47 06/45 00/47 95/51 00/44 84/49 27/52 98-96
008/0 35/2 02/43c 21/46 bc 83/47 abc 31/54 a 38/41 c 70/46 bc 41/52 ab 100-98
0005/0 39/2 37/38c 02/50 ab 22/45 bc 99/54 a 97/38 c 85/42 bc 88/49 ab 102-100
014/0 18/2 58/44b 26/47 ab 40/47 ab 89/53 a 52/42 b 72/48 ab 09/53 a 102-94

: شامل 2کنترل منفی -3،درصد کاهش در کلسیم و فسفر10: شامل 1کنترل منفی -2، 308بر اساس احتیاجات راس D3شامل کلسیم، فسفر و ویتامین-1تیمار :1
D3 ،6درصد افزایش ویتامین 20به همراه 2کنترل منفی -D3 ،5در صد افزایش ویتامین 20به همراه 1کنترل منفی -4درصد کاهش در کلسیم و  فسفر   20

گرم رازیانهمیلی50به همراه 2کنترل منفی -7،گرم رازیانهمیلی50به همراه 1کنترل منفی 
a-c:05/0داري هستند (هاي هر سطر با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیمیانگینp<.(

اهش میزان توان این طور نتیجه گرفت که با کمیاحتماالً
این عناصر در جیره کیفت پوسته اولین متغییري است که 

این عناصر درصد بیشترگیرد و کاهش قرار میتأثیرتحت 
دهد. نشان داده شده خود قرار میتأثیري را نیز تحت گذارتخم

در دوره اول آزمایشی اثر D3است که افزودن ویتامین 
کشیجوجهسال به ي قابل ارهامرغتخمي بر میزان دارمعنی

ي قابل ارسال به هامرغتخمداشت و توانست از کاهش میزان 
جلوگیري کند. نتایج همین جدول نشان می دهد کشیجوجه

ي دارمعنینیز داري اثر 6و 5که عصاره رازیانه در تیمارهاي 
) و اثر آن در این دوره بسیار >05/0pبر این متغییر بود (

بود. در دوره سوم آزمایشD3مشهود تر از اثر ویتامین
تیمارها قرار گرفت و با تأثیر) نیز  این متغییر تحت 98- 100(

ي با هامرغتخمکاهش میزان عناصر کلسیم و فسفر از میزان 
D3کیفیت پوسته مناسب کاسته شد و فقط افزودن ویتامین 

توانست از کاهش کیفیت پوسته بکاهد. اثر تیمارها 4در تیمار 
در کل دوره آزمایش به مانند دوره اول آزمایشی بود با این 
تفاوت که نشان داده شده که عصاره رازیانه به اندازه ویتامین 

D3 هیچ 7و 5و 6و 4اثر گذار نیست هرچند که بین تیمار

). بوزکورت و <05/0p(ي وجود ندارددارمعنیتفاوت 
اي که شامل چندین اسانس ) در آزمایشی از  ماده3همکاران (

از جمله اسانس رازیانه بود استفاده کردند و متوجه شدند که 
این تأثیرتحت کشیجوجهي قابل ارسال به هامرغتخممیزان 

ترکیب قرار گرفت و در مقایسه با تیمار کنترل میزان آن باالتر 
) توضیح دادند که با افزایش سن، 19(هستربود. مازوکو و 

جمله ه براي تولید مثل ضروري هستند از هایی کهورمون
یابند و نتیجه آن کاهش  هایش کاهش میاستروژن و گیرنده

است در نهایت به توان جذب کلسیم در  دستگاه گوارش
منجر کلسیم از غدد پوسته ساز به سمت پوسته ترکمانتقال 

گزارش کردند که پرندگان ) 25النته و همکاران (شود. پیزومی
براي تجمع کلسیم در پوسته به میزان کافی کلسیم نیاز دارند 

5/3ین شود. کاهش کلسیم جیره از أمکلسیم جیره تباکه باید 
مرغتخمدرصد جیره باعث کاهش کیفیت پوسته 2درصد به 

کلسیم ) نیز دریافتند که کاهش 7). کاستا و همکاران (26شد (
از نیاز پرنده روي کیفیت پوسته اثر منفی ترکمو فسفر 

گذارد.می

جز بر هدهد که اثر تیمارها بنشان می6نتایج جدول 
بر مرغتخمپوست نازك و قطر پوسته هايمرغتخممتغییر 

). با کاهش <05/0pي نداشت (دارمعنیسایر صفات اثر 
ي پوست نازك اضافه شد هامرغمرغتخممیزان کلسیم میزان 

3درصد در تیمار 959/1درصد در تیمار یک به 208/0و از 
ي از ربه جیره توانست باعث جلوگیD3رسید. افزودن ویتامین 

اي از ي پوست نازك شود و با مقایسههامرغتخمافزایش 
راحتی قابل مشاهده است. هاین مطلب ب5و 4، 3تیمارهاي 

) گزارش کردند کاهش کلسیم و 32طهماسبی و همکاران (
و عصاره ویتانیا که یک گیاه فسفر به همراه فیتاز 

ي بر خصوصیات کیفی پوسته و تأثیراستروژنی است فیتو
ي شکسته و لمبه نداشتند. هارتل هاغمرتخممیزان چنینهم

هاي مادر پس کشی (%) مرغمرغ قابل ارسال به جوجهو عصاره رازیانه برتخمD3اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین -5جدول 
از تولک

Table 5. Effect of different levels of calcium and phosphorus with vitamin D3 and fennel extract settable eggs (%) in
post molted broiler breeder

1تیمار
دوره (هفته)

P SEM 7 6 5 4 3 2 1
017/0 17/1 43/94 a 69/94 a 28/93 ab 53/94 a 75/90 b 83/89 b 45/95 a 96-94
102/0 94/1 87/90 18/94 75/94 84/94 14/90 86/95 18/98 98-96
005/0 48/1 09/86 b 38/86 b 39/85 b 49/91 a 00/83 b 52/86 b 04/91 a 100-98
869/0 29/2 07/90 91/88 60/88 02/91 88/88 00/90 70/92 102-100
034/0 17/1 37/90 bc 04/91 abc 51/90 bc 97/92 ab 19/88 c 55/90 bc 34/94 a 102-94

: شامل 2کنترل منفی -3،درصد کاهش در کلسیم و فسفر10: شامل 1کنترل منفی -2، 308بر اساس احتیاجات راس D3ر و ویتامینشامل کلسیم، فسف-1تیمار :1
کنترل - D3 ،6درصد افزایش ویتامین20به همراه 2کنترل منفی - D3،5در صد افزایش ویتامین 20به همراه 1کنترل منفی -4،درصد کاهش در کلسیم و  فسفر 20

گرم رازیانهمیلی50به همراه 2کنترل منفی -7گرم رازیانه   میلی50به همراه 1منفی 
a-c:05/0داري هستند (میانگین هاي هر سطر با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیp<.(
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مین کلسیم سازي به آرامی با تأ) گزارش کرد که پوسته13(
ذکر کرد که با افزایش فسفر جیره چنینهمافزایش یافت و 

الی 5/2سازي کاهش یافت. براي تشکیل پوسته میزان پوسته
الی 4/3گرم کلسیم الزم است بنابراین باید جیره داراي 5/3
حاوي هامرغتخم). پوسته 33د کربنات کلسیم باشد (درص8/3

درصد کربنات منیزیم، یک یکدرصد کربنات کلسیم، 94
درصد موادي از جنس آلبومین چهاردرصد فسفات کلسیم و 

که افزایش ند) بیان کرد15(و ناکاجیما). کشاورز 22هستند (
محققق این چنینهمي بر کیفیت پوسته نداشت. تأثیرکلسیم 

ست نازك و وزن پوسته ي پوهامرغتخمیان کرد که میزان ب
D3سطح کلسیم و منبع ویتامین تأثیرتحت به واحد سطح

) گزارش کردند سطوح 15(قرار نگرفت. کشاورز و ناکاجیما
مرغ مي بر وزن مخصوص تختأثیردرصد کلسیم پنجباالتر از 

) 20نداشت. بر خالف نتایج این آزمایش مایلز و همکاران (
گزارش کردند که استحکام پوسته در تیمارهاي حاوي 

از تیمارهاي فاقد این ویتامین بود، البته در بیشترD3ویتامین
تیمارهایی که حاوي میزان کلسیم و فسفر در حد کنترل 

) نشان دادند که وزن مخصوص 20بودند. مایلز و همکاران (
معکوس نسبت مرغتخمبا میزان فسفر قابل دسترس مرغتخم

) گزارش کرد که سطوح مختلف کلسیم 27دارد. رودریگوئز (
) 23که رودریگوئز (نداشت حال آندارمعنیبر قطر پوسته اثر 

درصد باعث افزایش قطر 5/3نشان داد که افزایش کلسیم تا 
درصد کلسیم شد. پلیکا و همکاران دوپوسته در مقایسه با 

تأثیرپوسته تحت ) در آزمایشی گزارش کرد که استحکام23(
.سطوح کلسیم قرار نگرفت

ي مادر پس از تولکهامرغمرغتخمو عصاره رازیانه برکیفیت پوسته D3اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین -6جدول 
Table 6. Effect of different levels of calcium and phosphorus with vitamin D3 and fennel extract on egg shell quality

(%) in post molted broiler breeder
1تیمار

Pمتغییرها SEM 7 6 5 4 3 2 1
456/0 409/0 702/0 157/1 473/0 048/1 871/0 742/1 795/0 دفرمه (%)
018/0 315/0 049/1 ab 646/0 a 873/0 a 359/0 a 959/1 b 752/0 a 208/0 a پوست نازك (%)
003/0 575/0 22/30 dc 69/31 abc 16/31 bcd 19/32 ab 33/29 d 69/30 bcd 13/33 a متر)قطر پوسته (میلی
090/0 164/0 74/2 26/3 33/3 90/2 14/3 70/2 04/3 استحکام پوسته (کیلوگرم)
597/0 002/0 07/1 07/1 07/1 07/1 07/1 07/1 08/1 وزن مخصوص

: شامل 2کنترل منفی -3،درصد کاهش در کلسیم و فسفر10: شامل 1کنترل منفی -308،2ر اساس احتیاجات راس بD3شامل کلسیم، فسفر و ویتامین-1تیمار :1
کنترل -D3 ،6درصد افزایش ویتامین 20به همراه 2کنترل منفی -D3،5در صد افزایش ویتامین 20به همراه 1کنترل منفی -4،درصد کاهش در کلسیم و  فسفر20
رازیانهگرممیلی50به همراه 2کنترل منفی -7،رازیانهگرممیلی50به همراه 1فی من

a-d :05/0داري هستند (میانگین هاي هر سطر با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیp<.(

اثر تیمارهاي مختلف بر نسبت وزن زرده، سفیده، واحد 
آمده است. 7سطح در جدول هاو، زرده و وزن پوسته به واحد 

جز هدهد که اثر تیمارهاي مختلف بنتایج این جدول نشان می
ي دارمعنیهاي دیگر اثر ) بر متغیر>05/0pبر نسبت سفیده (

) گزارش کرد که سفیده و 34هد (وایت).<05/0pنداشت (
باشد و چربی جیره میتأثیرتحت بیشترمرغتخمزرده 

تأثیرتحت مرغتخمشح سفیده بیان کرد که ترچنینهم
هاي چرب اوستروژن است، اوستروژن با وارد کردن اسید

شود که این میمرغتخماشباع باعث افزایش وزن سفیده غیر
از زرده است. با توجه به بیشترافزایش وزن براي سفیده 

مرغتخمها منبع اصلی تشکیل دهنده سفیده که پروتیئناین
کننده هاي دریافتگیرندهیان کرد که) ب21هستند، ناکاجیما (

کلسیمی با میانجیگري کوله سیتوکینین اسیدهاي آمینه را 
دهند بنابراین شاید این طور گفت که با کاهش انتقال می

میزان کلسیم جیره انتقال میزان کوله سیتوکنین کاهش در 
نتیجه میزان انتقال اسیدهاي آمینه کاهش که به کاهش وزن 

در آزمایشی گزارش شد افزایش شد.منجر 3ار سفیده در تیم
). 30داشت (مرغتخمفیتاز تمایل به افزایش ارتفاع سفیده 

اي در ارتفاع زرده ) بیان کرد که فاکتورهاي تغذیه35ویلیام (
گذار نیست و یکی از عوامل مهم که در ارتفاع سفیده تأثیر

پلیکا باشد.میمرغتخماثرگذار است تغییر خصوصیات پوسته 
) گزارش کردند که سفیده، زرده و واحد هاو 23و همکاران (

سطوح مختلف کلسیم، فسفر و اثرات متقابل آنها تأثیرتحت 
قرار نگرفت. 

مرغ و افزایش نتایج مربوط به اثر تیمارها بر اندازه تخم

آمده است. تیمارهاي آزمایشی اثر 8وزن بدن پرنده در جدول 
). با کاهش <05/0pمرغ نداشت (ندازه تخمداري بر امعنی

وزن کلسیم و فسفر وزن پرنده افزایش یافت هرچند این اثر 
گرم در تیمار یک به 250دار نبود اما این افزایش از معنی

توانست D3رسید. افزودن ویتامین 3گرم در تیمار 6/366
دار نبود. بااندکی از افزایش وزن بکاهد هرچند این اثر معنی

یعنی تیمارهاي 3و 2اضافه شدن عصاره رازیانه به تیمارهاي 
طور که در مباحث وزن پرندگان افزایش یافت. همان7و 6

هاي مرغقبلی گفته شد در آغاز مرحله تولید میزان تخم
تر کردن این هستند بنابراین براي کمبیشترکبوتري 

ندازند ها بلوغ جنسی را در پرندگان به تعویق می امرغتخم
بستگی مثبتی بین وزن بدن و وزن و ). بنابراین یک هم17(

) بیان کرد که با 16مرغ وجود دارد. کشاورز (اندازه تخم
هاي کبوتري مرغافزایش وزن در ابتداي دوره تولید تعداد تخم

کاهش یافت. بنابراین ارتباط معکوسی بین وزن و اندازه 
مختلف کلسیم و فسفر مرغ وجود دارد. استفاده از سطوح تخم

و عصاره رازیانه اثر معنی داري بر صفات D3به همره ویتامین
مرغ مرغ، وزن توده تخمي از جمله درصدتولید تخمعملکرد

مرغ از جمله خصوصیات کیفی پوسته تخمچنین برداشت. هم
داري هاي پوست نازك و قطر نازك اثر معنیمرغدرصد تخم

مرغ و وزن بدن اثر داشت  ولی بر اندازه تخم
دست آمده استفاده از داري نداشت. بر اساس نتایج بهمعنی

گرم در کیلوگرم جیره توانست میلی50عصاره رازیانه به میزان 
دهکه میزان کلسیم و فسفر، نسبت به جیره شاهد هنگامی

تر بود نتایجی مثبتی از خود نشان دهد.درصد کم
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هاي مادر پس از تولکمرغ مرغعصاره رازیانه خصوصیات کیفی تخموD3یم و فسفر به همراه ویتامیناثر سطوح مختلف کلس- 7جدول
Table 7. Effect of different levels of calcium and phosphorus with vitamin D3 and fennel extract on egg quality

characteristics in post molted broiler breeder
1تیمار

متغییرها
P SEM 7 6 5 4 3 2 1
147/0 52/0 29/32 17/32 00/31 71/30 07/33 04/31 25/31 زرده (%)
034/0 535/0 53/58 bc 25/59 abc 80/60 a 82/60 a 84/57 c 48/60 ab 07/60 ab سفیده (%)
706/0 68/3 12/63 38/58 54/63 80/57 50/62 31/61 04/66 واحد هاو 
177/0 152/0 58/5 50/5 50/5 00/6 83/5 50/5 58/5 شاخص رنگ زرده 
902/0 43/2 27/77 43/76 51/74 53/75 73/78 95/74 29/76 وزن پوسته به واحد سطح

مترمربع)سانتی/گرممیلی(
ــار : 1 ــامین   -1تیم ــفر و ویت ــامل کلســیم، فس ــات راس   D3ش ــاس احتیاج ــی  -308،2بــر اس ــامل 1کنتــرل منف ــیم و فســفر   د10: ش ــاهش در کلس ،رصــد ک
بــه 2کنتــرل منفــی -D3 ،5در صــد افــزایش ویتــامین 20بــه همــراه 1کنتــرل منفــی -4،درصــد کــاهش در کلســیم و  فســفر20: شــامل 2کنتــرل منفــی -3

رازیانهگرممیلی50به همراه 2کنترل منفی -7،رازیانهگرممیلی50به همراه 1کنترل منفی -D3 ،6درصد افزایش ویتامین 20همراه 
a-c :05/0هاي هر سطر با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی داري هستند (میانگینp<.(

هاي مادر پس از تولکمرغ و افزایش وزن مرغو عصاره رازیانه براندازه تخمD3اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین - 8جدول 
Table 8. Effect of different levels of calcium and phosphorus with vitamin D3 and fennel extract on egg size and body

weight gain in post molted broiler breeder
1تیمار

متغییرها
P SEM 7 6 5 4 3 2 1
748/0 95/4 33/18 00/25 50/17 50/17 00/25 50/22 25/16 هاي خیلی بزرگتخم مرغ
764/0 66/6 66/66 50/62 75/68 75/73 50/62 00/70 00/75 هاي بزرگتخم مرغ
832/0 15/4 00/15 50/12 75/13 75/8 50/12 50/7 75/8 هاي متوسطتخم مرغ
043/0 74/59 3/408 ab 1/517 a 0/425 ab 6/241 b 6/366 ab 0/350 ab 0/250 b افزایش وزن پرنده (گرم)

،درصــد کــاهش در کلســیم و فســفر   10: شــامل 1کنتــرل منفــی  -2، 308بــر اســاس احتیاجــات راس   D3شــامل کلســیم، فســفر و ویتــامین   -1تیمــار :1
ــرل منفــی -3 ــاهش در کلســیم و  فســفر 20: شــامل 2کنت ــی -4،درصــد ک ــرل منف ــه همــراه 1کنت ــامین 20ب ــزایش ویت ــر-D3 ،5در صــد اف ــه 2ل منفــی کنت ب

رازیانهگرممیلی50به همراه 2کنترل منفی -7،رازیانهگرممیلی50به همراه 1کنترل منفی -D3 ،6درصد افزایش ویتامین 20همراه 
a-b :05/0(داري هستند هاي هر سطر با حروف غیرمشابه داراي اختالف معنیمیانگینp<.(
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Abstract
The purpose of this experiment was to compare the effects of calcium, phosphorus, and

fennel extract (FE) and vitamin D3 on performance and egg shell quality in post molted Ross
broiler breeders from 96 to 102 weeks. Each pen consisted of 10 hens and 1 rooster. This
experiment was done in a completely randomize design with seven treatments (different levels
of calcium, phosphorus plus fennel extract or vitamin D3) that each treatments assigned to 4
replicates. The addition (50 mg/kg diet) FE had significant affection egg production, egg mass,
settable egg, shell quality, relative albumin weight and body weight gain (p<0/05). The results
of this experiments showed that decrement of the calcium and phosphorus up to 10 percent, did
not significantly affection indicated parameters (p>0/05), but lower levels of calcium and
phosphorus (20%) significantly affect these parameters (p<0/05). Supplementation of vitamin
D3 to the diet with 10 percent less calcium and phosphorus could increase egg production and
percentage of settable eggs.  Additionally, when calcium and phosphorus was 10 percent lower
than control diet, supplementation of FE increased egg production and percentage of settable
eggs but this effect did not was the same as vitamin D3.The results of these experiments
indicated that supplementation diet with FE had significant affect when diets contain 10 percent
lower in calcium and phosphorus.

Keywords: Broiler Breeder, Calcium, Fennel Extract, Phosphorus, Vitamin D3
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