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 چکیده

 خمگذار،تصفات کیفی تخم مرغ مرغان  و در جیره بر عملکرد D3ثیر استفاده از سطوح مختلف نانولیپوزوم ویتامین أبه منظور بررسی ت    
 شش پنج تکرار و با چهار تیمار، تصادفی (، در قالب طرح کامالW-80ًی الین هایتجارلگهورن )سویه  گذارتخمقطعه مرغ  120آزمایشی با 

و  D3الملل ویتامین واحد بین 4950و  3300به ترتیب  2و  1تیمارهای آزمایشی  انجام شد. و به مدت شش هفته قطعه مرغ در هر تکرار 
نتایج نشان داد در   راک دریافت کردند.در کیلوگرم خو D3الملل نانولیپوزوم ویتامین واحد بین 4950و  3300به ترتیب  4 و 3تیمارهای 

ها روهگخود دریافت کرده بودند، نسبت به سایر  یدر جیره D3ویتامین واحد بین الملل  4950از  مرغانی کهدوم از آزمایش  یسه هفته
در  . تیاف یشافزا یرهج یتامینغلظت و یشبا افزاداری صورت معنیه بتخم  زرده D3 میزان ویتامین  .تندتری داشمصرف خوراک بیش

گام تخم به هن یکلسترول زرده غلظت . یدزرده گرد یتامینیو یباعث کاهش محتوا یپوزوماستفاده از نانول ،یتامیناز و یمقدار مساو
و صفات ملکرد بر ع یقابل توجه یرثأت D3 یتامینو یپوزومنشان داد استفاده از نانول یجهنت . یافت یشافزا یتامینو نانولیپوزوماستفاده از 
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D3در این و است روز در میکروگرم 20 تا 15 ، حدود 

 از ترکم بسیار ویتامین این یروزانه مصرف که است حالی

 روز در میکروگرم 7 تا 3 حدود در و شده توصیه سطح

 رسدمی نظر به نتیجه در (. Kiely & Black 2012) باشدمی

 زنان جوانان، نوجوانان، نظیر انسانی مختلف هایگروه

 . باشند ویتامین این کمبود خطر در مسن افراد و میانسال
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و کلسیم ب جذ یشافزن ابددر  D3 ویتامینصلی انقش 

کمبود  میباشد.  هاکلیهاز ب آن جذزبادر روده و فسفر 

تواند باعث ایجاد ریکتز )نرمی استخوان( می D3 ویتامین

در کودکان خردسال یا افزایش خطر پوکی استخوان در 

با توجه به مطالب ذکر   .(Holick 2005بزرگساالن شود )

هایی که باعث افزایش مصرف ویتامین شده اتخاذ استراتژی

D3 .گردد الزم و ضروری است 

خصوص ه مرغ و باز بین منابع مختلف غذایی، تخم    

یکی از  و است D3آن دارای محتوای ویتامین  یزرده

در یک جمعیت  D3های افزایش مصرف ویتامین روش

های غنی شده بدون تغییر در عادات غذایی، تولید تخم مرغ

محققین نشان   (.Mattila et al. 2004است ) D3با ویتامین 

مرغان  یدر جیره D3اند به هنگام استفاده از ویتامین داده

صورت خطی ه بمرغ در تخم D3گذار، میزان ویتامین تخم

های ثر چربی و ویتامینیابد که ناشی از انتقال مؤافزایش می

 تخم مرغ است یمحلول در چربی موجود در جیره به زرده

(Mattila et al. 2004.) 

 این انسان، یتغذیه در D3 ویتامین نقش بر عالوه    

 ویتامین  .دارد نیز مرغ زندگی در حیاتی اهیمت ویتامین

D3 دی هیدروکسی کوله  1،25متابولیت فعال آن  یا

در روده، معدنی شدن  کلسیم و فسفر کلسیفرول در جذب

و میزان شته ، تنظیم هورمون پاراتیروئید نقش دااستخوان

 .Garcia et alکند )استخوانی را کنترل می بروز اختالالت

در رشد طبیعی، حفظ کیفیت  D3 ویتامینهمچنین  (. 2013

گذار نقش در مرغ تخمصفات تولیدی تخم مرغ و پوسته و 

 (. Mattila et al. 2004دارد )

 ویتامینجمله از چربی ل در محلوی هاویتامین فیطراز     

D3، وکسیدان مل پراعواید از ه بـحساسی هستند ککیبات تر

، هادر لیپوزوم D3 ویتامین سیوننکپسوالا محافظت شوند. 

 D3 ویتامینتی ت ذاصیاخصوحفظ ای مؤثر برروش  یک

این با ه شدزی غنیسای مکملهالید تواری و طی نگهددر 

مل امقابل عوفیزیکوشیمیایی در مانع و یک ست ویتامین ا

ماوراء  یاشعهیژن یا کسی آزاد، اهارادیکالل مثیدان کساپر

یری و پذپخشبلیت قاهمچنین   .میکند ایجاد بنفش

ی حاملهادن آن در کروارد توسط   D3ایداری ویتامین پ

د میشو د بخشیدهنانو بهبوئیدی در مقیاس کلو

(Considine et al. 2007 .) ،دهقتی ماو مشخص شده است-

 یدهماار مقدد، پوشانی میشودرون حاملها  نانول در فعا ی

آزاد نسبت به حالت ر نتظارد امواری ثرگذاجهت  رد نیازمو

نشان  همچنین  (.Mozafari et al. 2008کاهش مییابد )

)قطبیت کم(،  D3داده شده است با توجه به ماهیت ویتامین 

های چربی حل شده و به این ویتامین در محلول

اکسیداسیون حساس است؛ در نتیجه با کپسوله کردن این 

توان ماندگاری و اثرگذاری آن را افزایش داد ویتامین می

(Mohammadi et al. 2014 .)  با توجه به امکان انتقال و

تخاذ رسد با امرغ به نظر میدر تخم D3ویتامین  انباشت

تدابیری همانند استفاده از فناوری نانو بتوان ضمن استفاده 

گذار، سطح مرغان تخم یبهینه از این ویتامین در جیره

ویتامین را در تخم مرغ باال برد و قدم مثبتی در جهت رفع 

ثانویه  یای انسان به عنوان مصرف کنندهکمبودهای تغذیه

 پوزومینانول یهیته حاضر شیآزما از هدف برداشت. 

 بر رهیج در آن از استفاده ریثأت یبررس و D3 نیتامیو

 زرده D3 نیتامیو یمحتوا مرغ،تخم یفیک صفات عملکرد،

 .ر استگذاتخم مرغان تخم
 

 مواد و روش کار
 Mutalikها با استفاده از روش یپوزومروش نانول ینا در    

 بدین  .شدند تولید اصالح کمی با( 2014و همکاران )

 835/0 یستین،گرم ل 668/1 یحاو یپیدیابتدا بخش ل منظور

فالسک ته  یک در، D3 یتامینگرم و 05/0گرم کلسترول و 

 75/82سپس  . شدند مخلوط هم با یتریلیلیم 100گرد 

گرم  25بعد از افزودن  اتانول به آن افزوده شد.  یترلیلیم

 باال سرعت یزرها در هموژناساکاروز به محلول، نمونه

(UltraTurrax T-25, IKA )سرعت  باrpm 18000  به

حالل،  یسپس جهت جداساز شدند.  هموژن یقهدق 8مدت 

گراد یسانت یدرجه 45 یبا دما یها در اواپراتور روتارنمونه

الزم به ذکر است که  . شدند داده قرار rpm 280و با دور 

 تعییندستگاه  ییلهشده که به وس یدقطر متوسط ذرات تول
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 شد، یریگاندازه( ZEN3600, Englandاندازه ذرات )

همچنین برای بررسی میزان   بود. نانومتر 544 ± 7/25 

 های تولید شده،در نانولیپوزوم D3درون پوشانی ویتامین 

م جهت تخریب کپسول نانولیپوزومی به آن اضافه کلروفر

 rpm 8000با سرعت  شد و محلول به دست آمده

سانتریفیوژ شد و پس از جداسازی فاز باالیی، میزان ویتامین 

D3  موجود در آن با استفاده ازHPLC گیری شد و اندازه

درون  D3میزان کارایی درون پوشانی )نسبت مقدار ویتامین 

اضافه  D3پوشانی شده در نانولیپوزوم به مقدار کل ویتامین 

درصد  82حدود  D3ن ها( ویتامیشده در تولید نانولیپوزوم

 بود. 
 

 طرح آزمایش

سن لگهورن ) گذارتخمقطعه مرغ  صدو بیستتعداد یک    

در قالب طرح ( W-80الین یهای تجار یسویههفتگی،  33

قطعه مرغ در هر  6تکرار و  5تیمار،  4 تصادفی با کامالً

تیمارهای آزمایشی  یهمه انجام شد.  هفته 6تکرار به مدت 

 2و  1ی تیمارهاپایه یکسان تغذیه کردند و  یاز یک جیره

و  D3الملل ویتامین واحد بین 4950و  3300به ترتیب 

 المللواحد بین 4950و  3300 به ترتیب 4و 3تیمارهای 

در کیلوگرم خوراک دریافت کردند  D3نانولیپوزوم ویتامین 

(Table 1.)   1540± 50) هم به نزدیک هامرغمیانگین وزن 

 خوراک و آب به آزاد طور به آزمایش دوره و طی بود (گرم

 یهمه برای محیطی شرایط امکان حد تا و داشتند دسترسی

 صورت به نوردهی یبرنامه و کسانی آزمایشی هایگروه

 . در نظر گرفته شد تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت 16

مدت یک هفته قبل از شروع آزمایش گذار به های تخممرغ

 دهی در شرایط آزمایش قرار گرفتند. عادتجهت 

مرغ، مرغ تولیدی و وزن تخممصرف خوراک، تعداد تخم    

مرغ گیری شد و درصد تولید تخمصورت هفتگی اندازه به

با توجه به مصرف  محاسبه گردید. ( گرم) مرغتخم یو توده

)گرم/ مرغ/  مرغتخم یخوراک )گرم/ مرغ/ روز( و توده

روز( ضریب تبدیل خوراک نیز به صورت هفتگی محاسبه 

 یصورت دو دورهه ها بصفات عملکردی مرغ یکلیه . شد

ای )سه هفته اول، سه هفته دوم( و کل دوره گزارش سه هفته

مرغ، گیری خصوصیات کیفی تخممنظور اندازه به  شدند.

 آزمایش یششم از دوره و های دوم، چهارمدر پایان هفته

مرغ از ، دو عدد تخمها(هفتگی مرغ 39و  37، 35)سنین 

صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه ارسال  هر تکرار به

بر قطر  مرغتخمدر آزمایشگاه با تقسیم قطر کوچک  . شدند

سپس  محاسبه شد.  مرغتخمبزرگ شاخص شکل 

ها با ها شکسته و وزن پوسته، زرده و سفیده آنمرغتخم

مرغ با تخم یضخامت پوسته . گیری شدنددقت اندازه

( آلمان ،Karl Kolb, FE20) ایعقربه سنجضخامت دستگاه

 مرغتخم یاز پوسته نقطه سهمتر در میلی 01/0 با دقت

گیری و میانگین اندازه( انتهای باریک، انتهای پهن و وسط)

  .گرفته شد در نظرضخامت نهایی پوسته  عنوان بهها آن

مکانیکی  مقاومت سنجاستحکام پوسته با استفاده از دستگاه 

(Karl Kolbتعیین شد )ارتفاع سفیده، واحد هاو و   .، آلمان

-EMT) مرغتخمرنگ زرده توسط دستگاه اتوماتیک آنالیز 

5200, Robotmation Co. Ltd., Tokyo, Japan )

ها همانند مرغتخمصفات کیفی  یکلیه گیری شد. اندازه

سه ای )هفته سه یصورت دو دورهه صفات عملکردی، ب

 مقدار هفته دوم( و کل دوره گزارش شدند. سه هفته اول، 

 و Pasinکلسترول زرده مطابق با روش ارائه شده توسط 

پارس آزمون  یمیآنز یتک ییلهو به وس (1998)همکاران 

نانومتر  546با دستگاه اسپکتوفتومتر در طول موج 

با روش  D3 یتامینو حتوایم شد. یریگاندازه

و در آزمایشگاه ( HPLC) باال کارایی با مایع یکروماتوگراف

 مطابق،  LCL-2676-98معیار دانش پارس با شماره گزارش 

  شد. یریگ( اندازه2017همکاران ) و Dunlopبا روش 

ار اکسل ویرایش شده و افزآوری در نرماز جمع ها پسداده

مورد تجزیه تحلیل  1/9نسخه  SASافزار آماری به کمک نرم

و  GLMواریانس از  یبرای تجزیه گیرند. آماری قرار می

میانگین از روش دانکن در سطح  یبرای آزمون مقایسه

 شود.درصد استفاده می 05/0
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Table 1. Composition and calculated analyses of 

the basal diet 
Ingredients Value  

Corn 60.50 
Soybean meal (44%CP) 23.75 
Vegetable Oil 4.00 
Di-calcium phosphate 1.80 
Oyster shell 4.80 
Limestone 4.00 
Salt 0.22 
Sodium bicarbonate 0.23 
Dl-Methionine 0.20 
Vitamin premix1 0.25 
Mineral premix2 0.25 
Calculated analysis 

Metabolisable energy (kcal /kg) 2931.7 
Crude protein (%) 15.71 
Calcium (%) 3.81 
Available phosphorous (%) 0.45 
Methionine + Cystine (%) 0.72 
Lysine (%) 0.80 

1Vitamin premix provided per kilogram of diet: vitamin A 

2.4 mg;  vitamin E  20 mg, vitamin K  2.2 mg, vitamin B1  

1.5 mg, vitamin B2  4.0 mg, vitamin B3  8.0 mg, vitamin 

B5  35.0 mg, vitamin B6  2.5 mg, vitamin B9  0.5 mg, 

vitamin B12  10 μg, and choline, 468 mg.  
2Mineral premix provided per kilogram of diet: Mn 80.0 

mg; Fe 75.0 mg; Zn 64.0 mg; Cu 6.0 mg and Se 0.3 mg. 

 

 نتایج 
و  D3 ویتامینثیر سطوح مختلف أنتایج حاصل از ت    

گذار در طی بر عملکرد مرغان تخم  D3نانولیپوزوم ویتامین 

در سه  گزارش شده است.  Table 2های مختلف در دوره

دوم و کل دوره آزمایش استفاده از  یاول، سه هفته یهفته

درصد بیشتر  50واحد بین الملل( و  3300سطوح حد نیاز )

ثیر أت D3و نانولیپوزوم ویتامین  D3( از ویتامین 4950)

داری بر صفات عملکردی نظیر وزن تخم، درصد معنی

در سه  تخم و ضریب تبدیل خوراک نداشت.  یتولید، توده

مصرف خوراک به هنگام استفاده از  ،دوم از آزمایش یهفته

داری صورت معنیه ب D3واحد بین الملل ویتامین  4950

 ها بود.تر از سایر گروهبیش

 

 

 

 

 Table 2. Effect of different experimental treatments on the performance of laying hens during the 

experimental period 

FCR2 Egg weight (g) Egg production (%) Egg mass (g) Feed intake (g) Treatments1 

First three weeks of experiment 

1.91 58.6 93.3 54.8 104.3 3300 IU VitD 
2.02 57.5 89.5 51.8 104.0 4950 IU VitD 
1.89 58.2 90.8 52.9 99.8 3300 IU NVitD 
1.97 57.9 87.9 51.1 100.7 4950 IU NVitD 
0.30 0.22 0.42 0.35 0.38 P-value 
0.03 0.20 1.19 0.77 1.09 SEM3 

Second three weeks of experiment 

2.05 59.5 87.0 51.7 105.4b 3300 IU VitD 
2.13 63.0 83.8 54.1 110.7a 4950 IU VitD 
2.13 59.3 82.5 48.3 103.8b 3300 IU NVitD 
2.36 58.9 75.2 44.5 103.1b 4950 IU NVitD 
0.37 0.60 0.08 0.21 0.01 P-value 
0.06 1.16 1.77 1.68 1.01 SEM 

Whole experiment period 

1.97 59.0 90.1 53.3 104.8 3300 IU VitD 
2.06 60.3 86.7 52.9 107.6 4950 IU VitD 
2.01 58.8 86.5 50.5 101.8 3300 IU NVitD 
2.14 58.4 81.5 47.8 101.9 4950 IU NVitD 
0.42 0.76 0.11 0.24 0.10 P-value 
0.04 0.60 1.33 1.07 0.95 SEM 

1 VitD= Vitamin D3; NVitD= Nanoliposomes of vitamin D3. 

2Feed conversion ratio. 
3Standard errors of means.  

a-bMeans within a column with different letters differ significantly (P<0.01). 
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و  D3ثیر سطوح مختلف ویتامین أنتایج حاصل از ت    

-مرغان تخمبر صفات کیفی تخم D3ویتامین  نانولیپوزوم

گزارش شده  Table 3آزمایش در  یگذار در پایان دوره

مرغ، رنگ زرده، واحد هاو، درصد زرده، وزن تخم  است.

مرغ و صفات کیفی پوسته نظیر مقاومت درصد سفیده تخم

پوسته به شکستن، درصد پوسته و ضخامت پوسته تحت 

 ثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفتند.أت

 

Table 3. Effect of different experimental treatments on egg quality traits 

SEM2 P-value 
4950 IU 

NVitD 

3300 IU 

NVitD 

4950 IU 

VitD 

3300 IU 

VitD 
Treatments1 

0.37 0.33 60.97 61.41 59.86 59.76 Egg weight (g) 

0.43 0.36 93.96 92.87 91.78 92.60 Haugh unit 

0.17 0.32 26.55 27.32 26.86 26./48 Yolk weight (%) 

0.19 0.11 60.00 59.08 59.62 60.36 Albumen weight (%) 

0.03 0.33 7.89 7.74 7.89 7.86 Yolk colour 

0.11 0.55 13.44 13.58 13.51 13.15 Shell weight (%) 

0.07 0.12 3.16 3.15 2.82 2.86 Shell strength (kg per cm2) 

0.002 0.61 0.40 0.39 0.39 0.40 Shell thickness (mm) 
1 VitD= Vitamin D3; NVitD= Nanoliposomes of vitamin D3. 

2 Standard errors of means. 

 

 

ویتامین و محتوای کلسترول  غلظت Table 4مطابق با     

ثیر تیمارهای مختلف آزمایشی قرار أها تحت تمرغزرده تخم

تیمارهای مرغ تخم یدر زرده D3ویتامین  غلظت گرفتند. 

، 3300و  D3واحد بین الملل ویتامین  4950، 3300حاوی 

به ترتیب  D3الملل نانولیپوزوم ویتامین واحد بین 4950

میکروگرم به ازای هر  735/5و  365/1و  096/6، 897/3

باالترین غلظت ویتامین در گروه استفاده  مرغ بود. تخم

 4950ویتامین و به دنبال آن الملل واحد بین 4950کننده از 

 الملل نانولیپوزوم ویتامین مشاهده گردید. واحد بین

، 3300مرغ در تیمارهای حاوی محتوای کلسترول تخم

واحد  4950، 3300و  D3الملل ویتامین واحد بین 4950

، 88/53، 92/39 به ترتیب D3الملل نانولیپوزوم ویتامین بین

 مرغ بود. ای هر تخمگرم به ازمیلی 38/56و  28/56

، محتوای D3تیمارهای استفاده کننده از نانولیپوزوم ویتامین 

مرغ باالتری نسبت به سایر تیمارها تخم یکلسترول زرده

به  3300در جیره از  D3افزایش غلظت ویتامین  داشتند. 

مرغ از تخم یباعث افزایش غلظت کلسترول زرده 4950

 مرغ شد.زای هر تخمگرم به امیلی 88/53به  92/39

 

 

Table 4. Effect of different experimental 

treatments on the egg yolk vitamin D3 and 

cholesterol content 
Vitamin D3 
(mcg/egg) 

Cholesterol 

(mg/egg) Treatments1 
3.897b 39.92c 3300 IU VitD 
6.096a 53.88b 4950 IU VitD 
1.365d 56.28a 3300 IU NVitD 
5.735c 56.38a 4950 IU NVitD 

0.0001 0.0001 P-value 

0.275 1.052 SEM2 
1 VitD= Vitamin D3; NVitD= Nanoliposomes of 

vitamin D3.  
2 Standard errors of means. 
a-b Means within a column with different letters differ 

significantly (P<0.01). 

 

 بحث 

در  NRC ها درشده برای احتیاجات ویتامینمقادیر ارائه     

، مقادیر حداقلی هستند تا عوارض کمبود 1994سال 

دستیابی به عملکرد بهینه و اگر هدف برطرف گردد و 

باالتر از مقادیر پیشنهاد شده  باشد مقادیر مورد نیاز سالمتی

طبق مطالعات   باشد.به عنوان حداقل احتیاجات می

اگر هدف تقویت سیستم ایمنی و یا بهبود کیفیت  محققین،

های تولیدی نظیر تخم و گوشت در نظر گرفته شود، فراورده

 Hernandez)مقادیر مورد نیاز باز هم افزایش خواهد یافت 
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et al. 2012) .  مقدار مورد نیاز ویتامینD3 برای مرغ تخم-

 300، در حدود 1994در سال  NRC گذار، طبق جداول

ی تجار یهیسو یبرا مقدار نیا که است الملل نیب واحد

در   است. افتهی شیواحد افزا 3300به  W80الین های

حاضر فرض بر این بود که با کپسوله کردن  یمطالعه

تجاری و یا  یویتامین، شاید بتوان با مقادیر حد نیاز سویه

-تر از حد نیاز باعث بهبود عملکرد و غنیدرصد بیش 50

طور که در جداول آمده  اما همان سازی تخم مرغ شد. 

ثیر استفاده از أاست هیچ کدام از صفات عملکردی تحت ت

تنها مصرف   خود ویتامین یا نانولیپوزوم آن قرار نگرفتند.

ثیر افزایش أدوم آزمایش تحت ت یخوراک در سه هفته

، افزایش یافت ولی در کل دوره تحت D3 سطح ویتامین

با نتایج تا حدودی حاضر  ینتایج مطالعه  ر نگرفت.ثیر قراأت

Adhikari  این  هماهنگ است.  2020 در سالو همکاران

مرغ در مرغ و وزن تخممحققین گزارش کردند تولید تخم

تیمارهای حاوی  ثیرأهای آزمایش تحت تتمام هفته

های قرار نگرفت ولی مرغ Dویتامین های مختلف شکل

ویتامین واحد بین الملل  9000حاوی  یتغذیه شده با جیره

D2 داشتند  ، مصرف خوراک کمتریدر کیلوگرم خوراک

(Adhikari et al. 2020) . راستا با نتایج آزمایش حاضر  هم

Akbari Moghaddam Kakhki 2019در سال  و همکاران 

-25مکمل های مختلف غلظتگزارش کردند که افزودن 

میکروگرم بر کیلوگرم(  138یا  69)  D3هیدروکسی ویتامین

در  D3 ویتامینواحد بین الملل  3300 پایه حاوی یبه جیره

های لوهمن مرغ، مرغدر تولید تخم تغییری کیلوگرم خوراک

مغایر با نتایج تحقیق  . مشاهده نشدهفته(  81تا  72الیت )

های که از غلظت 2019 در سال و همکاران Wenحاضر، 

گزارش کردند استفاد کرده بودند،  D3 ویتامینبسیار باالی 

تغذیه شده با  (W36الین )های پرندگانتولید تخم مرغ در 

در کیلوگرم  D3 ویتامینواحد بین الملل  35014 سطح 

های حاوی با جیره های تغذیه شدهمرغدر مقایسه با خوراک 

واحد بین الملل  18348 و D3 (8348سطوح پایین ویتامین 

داری افزایش به طور معنی( در کیلوگرم خوراک D3 ویتامین

های مرغ و ضریب تبدیل خوراک مرغتخم یتودهو  یافت

در  D3 ویتامینواحد بین الملل  35014 با تغذیه شده

 68348 با های تغذیه شدهدر مقایسه با مرغ کیلوگرم خوراک

 .Wen et alبهبود یافت ) در کیلوگرم خوراک D3ویتامین 

رسد سطح باالی استفاده از ویتامین دلیل به نظر می (. 2019

ای در مطالعه  این محققین باشد. یبهبود عملکرد در مطالعه

عملکرد  بیان کردند 2013 در سال و همکاران Persiaدیگر 

 58تا  19از سن  و صفات کیفی تخم مرغ گذارتخم انمرغ

 D3 ویتامینهای باالی های با غلظتجیرههفته تحت تأثیر 

اظهار  این محققین . قرار نگرفت واحد بین الملل( 102200)

ثیری بر أداشتند که گنجاندن مداوم سطح باالی ویتامین ت

 یمرغ در طی دورهگذار یا کیفیت تخمعملکرد مرغ تخم

همسو با نتایج تحقیق   .گذاردهفته نمی 58تا  19تغذیه سن 

 که دادند نشان 2015 در سال همکاران و Plaimastحاضر 

-تخم مرغان خوراک مصرف مرغ،تخم وزن تولید، درصد

 D3 ویتامین مختلف سطوح ثیرأت تحت ایقهوه پوست گذار

در   .نگرفت قرار جیره (المللبین واحد 6000 و 2000)

 نددریافت 1986در سال  و همکاران Ameenuddinمقابل، 

 هایجیرهبا  تغذیه شده های، در مرغمرغکه وزن تخم

در  D3ویتامین الملل واحد بین 200000) باال  D3حاوی

 یجیرهبا  تغذیه شده هایمرغ به نسبت کیلوگرم خوراک(

در کیلوگرم  D3ویتامین الملل واحد بین 960کنترل )

مربوط به باال بودن  که احتماالً کاهش یافته استخوراک( 

به نظر   بیش از حد سطح این ویتامین در جیره است.

ثیرپذیری صفات عملکردی أرسد یکی از دالیل عدم تمی

 D3 حاضر پایین بودن سطح استفاده از ویتامین یدر مطالعه

اند عوامل مختلفی نظیر محققین نشان داده  در جیره باشد.

تفاوت در شکل فیزیکوشیمیایی ویتامین، ساختار مواد 

)تنوع و میزان اسیدهای چرب، فیبر خوراکی،  خوراکی

های حیوانی ، جایگاه این ویتامین در بافتDویتامین غلظت 

ذرات(،  یآوری خوراک و اندازهیا گیاهی، شرایط عمل

های ها یا تسهیل کنندهحضور یا عدم حضور ممانعت کنند

ویتامین، تداخل بین مواد مغذی محلول در چربی موجود 

در مواد خوراکی و عوامل حیوانی نظیر بیماری، سن، شرایط 

های ژنتیکی، دسترسی زیستی ای، چاقی، تفاوتتغذیه
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 & Mauryaدهند )ثیر قرار میأرا تحت ت Dویتامین 

Aggarwal 2017.) 

های مهمی شاخص واحد هاو و )ضخامت( سفیدهرتفاع ا    

همسو با نتایج   مرغ هستند.داخلی تخم برای ارزیابی کیفیت

محققین نشان دادند به هنگام استفاده از آزمایش حاضر 

در  D3ویتامین الملل واحد بین 1500 و 3000)ها غلظت

 5/37+ 1500)آن و اشکال متفاوت ( کیلوگرم خوراک

میکروگرم  75و  D3هیدروکسی ویتامین  -25میکروگرم  

-صفات کیفی تخم ،در جیره (D3هیدروکسی ویتامین  -25

سفیده و ارتفاع زرده تحت  مرغ همانند واحد هاو، ارتفاع

و  Persia همچنین  .(Duffy et al 2017ثیر قرار نگرفت )أت

 مرغهیچ تفاوتی در واحد هاو تخم 2013 در سال همکاران

های تغذیه شده با جیرههای مرغ ،مرغتخم یپوستهو کیفیت 

 102200تا  2200از  D3 ویتامین های مختلفحاوی غلظت

 ؛ددننشان ندا در کیلوگرم خوراک D3ویتامین الملل واحد بین

د که دننشان دا 2005 در سال و همکاران Parkدر حالی که 

الملل واحد بین 20000تا ) جیره D3 ویتامین با افزایش

 یابدواحد هاو کاهش می، (در کیلوگرم خوراک D3 ویتامین

ثیر قرار أتحت ت مرغتخم یقدرت شکستن پوستهولی 

گزارش کردند  2019 در سال و همکاران Wen  .گیردنمی

 68348و  8348های تغذیه شده با مرغ ،مرغواحد هاو تخم

تر از کم در کیلوگرم خوراک D3 ویتامینالملل واحد بین

و  18348 های تغذیه شده باو گروه ،(1681) گروه شاهد

واحد هاو متناقض  هایپاسخ  د.بوالملل واحد بین 35014

به تنوع غلظت  مربوط مختلف هایآزمایشدر مرغ تخم

این که  حاوی این نکته باشد ممکن استجیره  D3 ویتامین

و یا  تمرتبط نیس جیره D3 ویتامین به طور مستقیم با پارامتر

 های ذکر شده ممکن است از نظر بیولوژیکیکه تفاوت این

در آزمایش فعلی، هیچ تفاوتی در وزن .  مرتبط نباشند به هم

مرغ، وزن نسبی پوسته، وزن نسبی زرده، وزن نسبی تخم

مرغ در بین تیمارها مشاهده تخم یضخامت پوسته ون یآلبوم

های حاضر افزودن ایزوفرم یدر راستای نتایج مطالعه . نشد

 -25یا  D3 ، ویتامینD2 ویتامین نظیر ،Dمختلف ویتامین 

داری بر پارامترهای ثیر معنیأت D3 هیدروکسی ویتامین

 Mattila  .(Adhikari et al. 2020مرغ نداشت )کیفیت تخم

مصرف  ، گزارش کردند که2004 در سال و همکاران

-تخم یاستحکام پوستهمرغ، واحد هاو، تخم یخوراک، توده

مرغ های تخموزن مخصوص و کلسیم موجود در پوسته ،مرغ

 های مختلفها و شکلغلظت داری تحت تأثیربه طور معنی

  .ردیگمیهای آزمایشی قرار ندر جیره D ویتامین

در برخی مطالعات نشان داده شده است که کیفیت     

های آن یا متابولیت D3مرغ با افزایش ویتامین تخم یپوسته

اما مقادیر مازاد آن ممکن است اثر  یابد. به جیره افزایش می

تغییرات محتوای  یدامنه یبیشینه منفی بر جای گذارد.

برابر حداقل احتیاجات است  10تا  4طیور  D3ویتامین 

(NRC, 1994).  Wen گزارش  2019 در سال و همکاران

مرغ و قدرت تخم یکردند هر دو شاخص کیفیت پوسته

 D3مرغ، در تیمارهای حاوی ویتامین تخم یشکستن پوسته

باال نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان دادند که افزایش 

 مرغتخم یباعث بهبود کیفیت پوسته جیره D3ویتامین 

مرغ به تخم یهای کیفیت پوستهتفاوت در پاسخ . شودمی

زیاد در مطالعات  D3 حاوی ویتامین های غذاییجیره

 مصرف احتماالً ناشی از تغییر در سن شروعمختلف 

و  Wenاساس گزارش  بر  .های آزمایشی استجیره

های حاوی استفاده از جیره 2019 در سال همکاران

، یا 35014، 8348و  D3 (1681 های باالی ویتامینظتغل

 (در کیلوگرم خوراک D3 ویتامینالملل واحد بین 68348

سبب  )قبل و بعد از شروع تولید( پرورش یدر کل دوره

در   شود.مرغ میتخم یپوسته بهبود در صفات کیفی

های در مرغ مقاومت پوسته به شکستن ای دیگرمطالعه

 ویتامینالملل واحد بین 2400  حاوی یتغذیه شده با جیره

D3 یجیره از کهبود  یهایمرغباالتر از  در کیلوگرم خوراک 

 در کیلوگرم خوراک D3 الملل ویتامینواحد بین 300حاوی 

 همکاران و Plaimast  (.Zang et al. 2011تغذیه کردند )

-واحد بین 6000نشان دادند که استفاده از  2015 در سال

الملل در واحد بین 2000در مقابل  D3 الملل ویتامین

باعث بهبود صفات  ،درصد کلسیم 5/3های حاوی جیره

 ندبود معتقد محققین این  مرغ شد.تخم یکیفی پوسته
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 منفی اثرات واندتمی D3 ویتامین با جیره نکرد مکمل

در مرغ تخم یپوسته یفیتک بردرصد(  5/3) پایین کلسیم

 D3 ویتامین یباال یرمقاد . کند خنثیل دوم تولید را کسی

 D3 ویتامینشکل فعال  یدتول افزایش طریق از است ممکن

باعث  یهفرول( در کلیکوله کلس یدروکسیهید 25و  1)

 (. Plaimast et al. 2015پوسته شوند ) یفیبهبود صفات ک

سنتز  یکباعث تحر کلسیفرول کوله هیدروکسیدی 25و  1

از  یمانتقال کلس یشده که برا یمکلس یباند کننده ینپروتئ

 یسازپوسته یبرا یمانتقال کلس یبرا احتماالً یاو روده  ءغشا

  .(Bar et al. 2008است ) یساز ضروردر غدد پوسته

 D3 ویتامین غلظتدهند طور که نتایج نشان می همان    

 با افزایش سطح ویتامین جیره افزایش مرغتخم یدر زرده

 مشابه نتایج تحقیق حاضر، نشان داده شده است با  یافت.

ز جیره، محتوای ویتامین زرده نی D3افزایش غلظت ویتامین 

همچنین در  (. Wang et al. 2019یابد )افزایش می

 یزرده D ویتامین برابری در محتوای 5/2افزایش ای مطالعه

 افزایش با ای،قهوه تخم یپوسته گذارتخم مرغان مرغتخم

 المللینواحد ب 6000به  2000از  جیره D3 یتامینو سطح

 حاضر یمطالعه در  (.Plaimast et al. 2015مشاهده شد )

مین استفاده از تکنیک نانو لیپوزوم باعث کاهش انتقال ویتا

 به زرده گردید که بر خالف تصورات طراحی آزمایش بود

(Table 4).  ًدمای باال و وجود روشنایی در  احتماال

رپذیری نالیپوزوم ویتامین ثیأهای پرورش طیور و نیز تسالن

D3 م در ترکیب جیره از سایر اقالم جیره از دالیل عد

نشان داده   مطلوب در آزمایش حاضر باشد. یحصول نتیجه

در  D3 نیتامیوپایدار نگهداشتن  یالزمه ،شده است

گراد( و سانتی یدرجه 4مین دمای پایین )أ، تپوزومینانول

این محققین  . (Mohammadi et al. 2014تاریکی است )

یر تغیمعتقد بودند پتانسیل زتا با افزایش دما و در نتیجه 

اد فعال با بنابراین مو ؛یابدساختار بلوری لیپیدها، کاهش می

کنند و پایداری نانولیپوزوم تری نشت میسرعت بیش

  .(Mohammadi et al. 2014) یابدکاهش می

در بین غذاهای با منشأ حیوانی منبع بسیار غنی  مرغتخم    

 یکلسترول و استرهای آن فقط در زرده و کلسترول استاز 

  .(Stadelmann & Cotterill 1995) شوندمرغ یافت میتخم

تحت تأثیر عوامل  مرغمیزان کلسترول موجود در تخم

سن و  گذاریغذایی، شدت تخم یجیرهژنتیکی، ترکیب 

-حاضر، سطح کلسترول موجود در زرده یدر مطالعه . است

در  D3 نانولیپوزوم ویتامین ازمرغ به هنگام استفاده تخم ی

یکی از دالیل افزایش  احتماالً  مرغان، افزایش یافت. یجیره

نانولیپوزوم  یاستفاده از کلسترول در تهیهکلسترول زرده، 

نانولیپوزوم  یمحققین نشان دادند که به منظور تهیه  باشد.

گرم  D3 ،835/0گرم ویتامین  05/0، به ازای هر D3ویتامین 

 یمطالعه . (Mutalik et al. 2014) کلسترول نیاز است

 یدر جیره D3افزایش سطح ویتامین  حاضر نشان داد که با

سطح ، الملل ویتامین(واحد بین 4950به  3300)از  مرغان

مشابه نتایج تحقیق حاضر در   .افزایش یافتکلسترول زرده 

باعث افزایش  Dقیقات انسانی استفاده از مکمل ویتامین تح

 23/3های با چگالی پایین )لیپوپروتئیندار غلظت معنی

و ( Wang et al. 2012) در سرم شد لیتر(گرم بر دسیمیلی

در سال  Mashayekhiو  Talaei این در حالی است که

و سطوح  Dمعکوسی بین سطح ویتامین  یرابطه 2015

های با چگالی گلیسیرید و لیپوپروتئینیکلسترول تام، تر

مستقیمی بین سطوح این ویتامین با  یپایین و رابطه

مشاهده  انسانی یدر جامعه های با چگالی بااللیپوپروتئین

 یجیره هب Dمحققین نشان دادند که افزودن ویتامین   کردند.

برابری غلظت این  26/1گذار باعث افزایش مرغ تخم

، گلیسریدثیری بر غلظت تریأویتامین در سرم گردید ولی ت

های با چگالی بسیار پایین و لیپوپروتئین کلسترول تام

 .(Turgut et al. 2006) نداشت

و  استفاده از مقادیر نیازد که دانشان این تحقیق  نتایج    

در رژیم  D3ویتامین نانولیپوزوم و  D3 ویتامین بیش از نیاز

بر عملکرد تولیدی مرغان  یگذار تأثیرغذایی مرغ تخم

 محتوای ویتامین مرغ ندارد. گذار و صفات کیفی تخمتخم

D3  ،زرده به هنگام استفاده از سطوح باالی ویتامین در جیره

باعث  D3 ویتامین افزایش یافت. استفاده از نانولیپوزوم

زرده تام و افزایش کلسترول  D3 کاهش غلظت ویتامین

  .تری استکه نیازمند مطالعات بیش نسبت به ویتامین شد
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Abstract 
    The present study was carried out to investigate the effect of using nanoliposomes vitamin D3 (NVitD) in diet 

on performance and egg quality of laying hens. One hundred and twenty Leghorn laying hens (Hy-line W-80 

Commercial strain) were used in a completely randomized design with four treatments, five replicates and six hens 

per replicate for six weeks. The treatments consisted of: 1- control with 3300 IU VitD/kg of diet, 2- 4950 IU 

VitD/kg of diet 3- 3300 IU NVitD/kg of diet and 4- 4950 IU NVitD/kg of diet. In the second three weeks of the 

experiment, the hens that received 4950 IU VitD/kg in their diet had the most feed intake in comparison with 

others. The egg yolk VitD content was increased significantly with increasing VitD concentration in hens diet. In 

equal amounts of diet VitD, application of nanoliposomes reduced the VitD content of egg yolk. Egg yolk 

cholesterol concentrations increased when using NVitD. The results of the present experiment showed that the use 

of NVitD did not have a significant effect on the production performance and egg quality traits of laying hens. 
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