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Introduction: Vitamin D3 is one of the important vitamins in calcium metabolism, which increases the active 

transport of calcium and phosphorus in the intestinal epithelium. However, the mechanism by which vitamin D3 

increases the absorption of calcium and phosphorus is not fully understood. The active form of vitamin D3 or 

1,25-hydroxycalciferol is transported to the nucleus of the intestinal cells. In the presence of 1,25-

hydroxycalciferol, a specific RNA is secreted from the cell nucleus, which is translated into a specific protein by 

the ribosomes, thereby increasing the uptake of calcium and phosphorus. The primary role of 1,25-

hydroxyvitamin D3 in vertebrates in regulating calcium homeostasis is the direct action of 1,25-hydroxyvitamin 

D3 on the gut, kidneys and bones by inhibiting the production of parathyroid hormone in the parathyroid glands. 

Vitamin C prevents stress by preventing the release of corticosteroid hormones, which can be effective for bird 

function, egg production and reducing mortality. In the liver, vitamin D3 is converted into 25-hydroxycalciferol, 

which is later converted into calciferol hydroxylase (activated by vitamin C) in the kidneys by the enzyme 25-

hydroxy molecule. This metabolite increases the absorption of calcium and phosphorus from the intestinal wall 

and renal tubules. The aim of this experiment is therefore the effect of vitamin D3 and vitamin C on 

performance, egg quality and hatchability in broilers breeder hen at the end of the production period. 

Materials and Methods: A total of 240 broiler breeder chickens and 24 Ross 308 cockers in a fully randomized 

design using a 2*2 factorial arrangement including two levels of vitamin D (3500 and 5500 IU) and two levels 

of vitamin C (0 and 150 mg/kg) were used in 4 treatments, 6 replicates and for each replicate 10 hens and one 

cock. During the trial, the performance traits production and hatchability were recorded and every 28 days 4 

eggs were evaluated for internal and external quality. 

Results and Discussion: Results showed that the main effect of vitamin D3 significantly affected egg weight, 

reducing egg weight at higher concentrations. But it showed no significant effect on other performance 

parameters. The main effect of vitamin D3 in higher concentrations was to increase the number of hatching 

eggs, shell percentage, shell thickness and specific gravity of the eggs and decrease the percentage of egg 

breakage. However, it was not significant for other parameters. Increasing the level of 1, 25 hydroxycalciferol 

has been shown to significantly increase plasma calcium levels, thereby increasing renal 1-alpha-hydroxylase 

activity and significantly increasing envelope secretion and reducing oocyte rupture. This increased the fertility 

of the hatch. The main effect of vitamin C significantly increased the functional parameters of the production 

percentage and reduced feed conversion and feed consumption per egg. However, it was not significant for other 

parameters. Also, the addition of vitamin C has significantly increased the external characteristics of the eggs, 

shell proportion, shell thickness, shell ash and phosphorus, the number of hatching eggs and reduced the number 

of broken eggs. But it showed no significant effect on internal parameters other than yolk color. The use of 
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vitamin C can be activated by activating the enzyme 25-hydroxycholecalciferol hydroxylase to 1, 25 

hydroxycalciferol. 

This metabolite increases the absorption of calcium from the intestinal wall, thereby reducing the number of 

ruptured eggs. Regarding the interaction of different levels of vitamin D3 and vitamin C, the results showed that 

higher levels of vitamin D3 and the addition of vitamin C increased production percentage, egg mass, number of 

hatching eggs, shell thickness, phosphorus and FCR levels. Intake in the egg removed significantly increased 

and number of broken eggs. 

Conclusion: In general, according to the results of the present experiment, it can be concluded that the use of 

vitamin C in an amount of 150 mg / kg with 5500 IU of vitamin D3 can increase the production percentage, 

increase the mass of eggs and improve the feed conversion ratio. It can also increase shell thickness, increase the 

number of chickens produced weekly and over the period, decrease the number of broken eggs, increase the 

number of hatching eggs, and reduce feed intake per egg and feed intake per chicken at the end of the broiler 

breeder production period. 
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 درآوری در مرغان مادر گوشتیمرغ و جوجهبر عملکرد، کیفیت تخم Cو ویتامین  D3تاثیر ویتامین

 
 5علیایي مجید ،4كیم كیون وو ،3محمدیجان حسین ،*2فركیان الهروح ،1كنعاني رضا

 

 چکیده

. گرفت انجام گوشتی مادر مرغان در درآوریو جوجه مرغتخم کیفیت عملکرد، بر Cویتامینو   D3 ویتامین یرتاث یبه منظور بررس آزمایشی 
 الب طرح کامالًق درهفتگی(  11تا  44هفته )از سن  10به مدت  823 راس سویه گوشتی مادر خروس قطعه 04 و مرغ قطعه 042 تعداد

-یلیم 102و  صفر) Cویتامین  سطح دو و(  المللیینواحد ب 0022و  8022) D3ویتامین شامل دو سطح  0×0 فاکتوریلبه شکل  یتصادف

آزمایش،  صفات  دوره  طول. در استفاده شد قطعه خروس  یکمرغ و  قطعه 12 تکرار هر ازای به و تکرار 1 تیمار، 4 در( کیلوگرم در گرم
 مورد یو خارج یداخل یفیتک یبررس یبرا مرغتخم عدد 4 تعداد تکرار هر ازروز یکبار  03شد و هر  ثبتوری آجوجه در و یدکرد تولعمل
و باعث کاهش وزن  داری تحت تاثیر قرار دادمرغ را به طور معنیوزن تخم D3اثر اصلی ویتامین نشان داد که  نتایج .قرار گرفت یابیارز

مرغ تعداد تخم باعث افزایش  D3واحد  0022در سطح  داریمعنی به طور D3. اثر اصلی ویتامین (P <20/2) باالتر شدمرغ در سطح تخم
 . (P <20/2)شد  مرغدرصد شکستگی تخممرغ و باعث کاهش درصد پوسته، ضخامت پوسته، وزن مخصوص تخمکشی، قابل جوجه

مصرف خوراک به کاهش  و ضریب تبدیل خوراک باعث افزایش درصد تولید و کاهشداری به طور معنی Cگرم ویتامینمیلی 102افزودن 
صد پوسته، در داریبه طور معنیگرم میلی 102به میزان   Cهمچنین افزودن ویتامین .(P <20/2)شد  و هر جوجه مرغازای هر تخم

 های تولیدی به صورت هفتگی و کل دورهداد جوجه، تعکشیمرغ قابل جوجهتعداد تخم، تخم مرغ خاکستر و فسفر پوسته ضخامت پوسته،
نشان داد که  Cو ویتامین  D3اثر متقابل سطوح مختلف ویتامین . (P <20/2)داد  های شکسته را کاهشمرغتعداد تخم را افزایش و 

مرغ تولیدی، ، گرم تخمدرصد تولید داری باعث افزایشبه طور معنی Cویتامین گرم میلی 102و افزودن  D3ویتامین  واحد 0022سطح
تعداد  و مرغ، مصرف خوراک به ازای هر تخمضریب تبدیل خوراککشی، ضخامت و فسفر پوسته و باعث کاهش مرغ قابل جوجهتعداد تخم

 یشافزاتواند باعث یم D3یتامینوالمللی واحد بین 0022و  Cویتامین گرم میلی 102 استفاده از ین(. بنابراP <20/2)شد مرغ شکسته تخم
مرغان  تولید دوره اواخر در تبدیل غذایی ضریب بهبود و مرغ شکستهتعداد تخم کاهش ،پوسته ضخامت مرغ تولیدی،گرم تخم ید،درصد تول

 .باشد مادر گوشتی
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 کلسیم متابولیسم در مهم هایویتامین از یکی  D3 ویتامین
انتقال فعال کلسیم و فسفر را در اپیتلیوم روده باشد که می

دهد. هر چند مکانیسمی که به واسطه آن افزایش افزایش می
صورت میگیرد، کامالً  D3 جذب کلسیم و فسفر توسط ویتامین

هیدوکسی  00و1یا  D3شکل فعال ویتامین  شناخته نشده است.
شود. در یهای روده منتقل مسته سلولبه ه کوله کلسیفرول

ای توسط  ویژه RNA  ،هیدوکسی کوله کلسیفرول 00و1حضور 
ها به پروتئین مخصوصی هسته ترشح شده که توسط ریبوزوم
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شود، بنابراین منجر به افزایش جذب کلسیم و فسفر ترجمه می
در  1aBPC رغم اینکه. علی)Wasserman, 2004د )گردمی

رسد که انتقال کلسیم یک جذب کلسیم دخالت دارد، به نظر می
فرآیند پیچیده بوده و احتماالً مستلزم عوامل دیگری است که به 

(.  1977et alFriedlander ,.)د کننفعالیت می  CaBPهمراه
رسد که کلسیم توسط دو سیستم انتقال فعال و چنین به نظر می

تواند توسط انتشار تسهیل اشباعی که می کانیسم غیر قابلم
های مخاطی جذب شده صورت گیرد، از روده به درون سلول

هستند. مانند  D3 ظاهراً هر دو سیستم وابسته به ویتامین د.شو
بسته به کلسیم و آلکالین فسفاتاز وا  ATPase سایر غشاها، یک

ین پروتئین نیز که یابد. چندفزایش میا D3 در حضور ویتامین
 نقش .اند است گزارش شده D3 ها وابسته به ویتامینساخت آن

 یبرا داراندر مهره 3D یتامینو یدروکسیه-1،00 یاساس
-1،00 یم، بصورت اثر مستق یمکلس یهموستاز یمتنظ

بواسطه  هاو استخوان یهبر روده، کل 3D یتامینو یدروکسیه
 Pikeاست ) یروئیدد پاراتدر غد هورمون پاراتورمون یدمهار تول

., 2007et al زمانی که محتوای ویتامین شده است(. گزارش 

D3 مرغ کم باشد روند جیره مرغ مادر و به تبع آن در زرده تخم
نقل کلسیم و ودر حمل کشی مختل خواهد شد چرا کهجوجه

) et alScott ,. ل ایجاد خواهد کردختالانتقال به پوسته ا

-ای اسرت کره مریز عوامل تغذیرهیکی ا  Cویتامین .1982(

  مرغ مروثر واقرع شرودو نیز کیفیت تخم طیورتوانرد برر عملکرد 
این ویتامین یک ویتامین محلول در آب می باشرد و یکری از 

های اکسیدانی است و در غلظتوظرایف اصلی آن خاصیت آنتی
-های فلزی مریدر حضور مقادیر نسبتاً پائین برخی از یونباال 

ها را از بین ببرد هرای آزاد تولید شده در سلولتوانرد رادیکال
Mc Dowell, 1989) .) استفاده از ویتامینC   در شرایط تنش

کی از زا بسیار مورد مطالعره قررار گرفته است و نتیجه نیز حا
مررغ در اثر مصرف این ویتامین ملکرد و تولید تخرمبهبود ع

اما استفاده  .)1984et al Hornig; Coates, 1984 ,.( باشدمی
از این ویتامین و نقش آن در شرایط طبیعی پرورش همواره 

ترشح با پیشگیری از  C کمترر مرورد توجره بروده است. ویتامین
وز تنش جلوگیری می کند های کورتیکواستروئیدی از برهورمون

مرغ و نیز در د برر عملکررد پرنرده، تولید تخمتوانرکه این می
 (. ( Mc Dowell, 1989کاهش تلفات مروثر واقرع شرود

ها موضعی باعث تغییر ساختار پروتئینهای اکسیداسیونی آسریب
های پانکراس تواند در فعالیت آنزیمین امر مید که اگردنرمی

ایرد از ها پیشگیری نمتظاهر پیدا کررده و از فعالیت صحیح آن
می تواند با  C اکسیدان مثل ویتامینایرن رو وجرود یرک آنتری

ها در اثر اکسیداسیون، یری از غیرر طبیعری شردن پروتئینجلوگ

                                                           
Calcium binding Protein 1 

 ن استفاده از غذا را باال ببردهضم مواد مغذی و در نتیجه رانردما
 ), 2005et al.Ciftici .(   بدلیل مادر گوشتی  مرغ هایدر

استفاده از آن در پوسته  رغ بحث جذب کلسیم ومتولید تخم
مری تواند باعث افزایش  C شرود. اسرتفاده از ویترامینمطرح می

 دد. در کبد ویتامینجذب و به تبع آن افزایش کلسیم خرون گرر

D3  که  شرودهیدروکسی کوله کلسیفرول تبدیل می- 00به
هیدروکسری - 00ها ایرن مراده توسرط آنرزیم بعداً در کلیه

فعال می  C کولره کلسیفرول هیدروکسیالز )که توسط ویتامین
دی هیدروکسی کوله کلسیفرول تبدیل می - 00و 1گردد( بره 

زایش جذب کلسریم و فسرفر از شودکه این متابولیت باعث اف
   1993et al ,.(شود هرای کلیوی میدیرواره روده و نیرز توبول

Franchini(. گزارش شده است که استفاده از ویترامینC  

تواند باعث افزایش وزن، مصرف غذا و بهبود ضریب تبدیل مری
 ). et Kucukددغرذایی در شرایط تنش گرمایی و سرمایی گر

) ., 2003et al; Sahin ., 2003al  گزارش شده است که .
تحت شرایط استرس محیطی تاثیر مفیدی  Cاستفاده از ویتامین 

) et alCheng ,.مرغ دارد بر کیفیت داخلی و خارجی تخم

; Zapata and Gernat, 1995)1990. جذب  با توجه به اینکه
و  D3و ویتامین  یابدکلسیم در اواخر دوره تولید کاهش می

 ینهم به. باشندمیجذب کلسیم   از عوامل موثر بر Cویتامین 
 Cویتامینو   D3 یتامینو تاثیر یشآزما ینهدف از طرح ا یلدل

در مرغان مادر   درآوریو جوجه مرغ تخم کیفیتبر عملکرد، 
.باشدمی یگوشت



 

 

 

 روش و مواد

 قطعه 04 و 823 راس گوشتی مادر مرغ قطعه 042 مجموع در
 طرح قالب درهفته  10هفتگی به مدت  11تا  44خروس از سن 

شامل دو  تیمار 4 در 0×0 یلبه روش فاکتور تصادفی کامالً
 سطح دو و(  المللیینواحد ب 0022و  8022) D3ویتامین سطح 

 ازای به و تکرار 1 ،( یلوگرمدر ک گرممیلی 102 و 2) C ویتامین
خروس در پن های  قطعه یک و مرغ قطعه 12 تکرار هر

 ویتامین پرمیکس. گرفتند ( قرار2m 8×0/1آزمایشی به ابعاد )

D3  (در  المللیبین میلیون واحد 0 هرکیلوگرم پرمیکس حاوی
 Cویتامین پرمیکس  ون(  اکسیداگرم آنتیمیلی 422و  کیلوگرم

 این در( Cگرم ویتامین میلی 102)هرگرم پرمیکس حاوی 
 اساس بر پایه جیره یک ،مورد استفاده قرار گرفت آزمایش
شد سپس افزودنی  تنظیم 0213سال    823 راس سویه توصیه

(. 1های مد نظر جایگزین بخش خنثی جیره شدند )جدول 
 میانگین با سانتیگراد، رجهد 02 تا 01 بین محدوده در پرندگان

 طور شده و به نگهداری آزمایش طول در سانتیگراد درجه 04
 داشته و با مقدار محدود خوراک تغذیه شدند دسترسی آب به آزاد

 یکیساعت تار 12و  ییساعت روشنا 14نوری  برنامه یک و
 به پرندگان همه. شد اعمال آزمایش طول در ها گروه همه برای
 مدیریت راهنمای از پیروی با مشابهی یتیمدیر هایشیوه

 به مجهز آزمایشی سالن. شدند نگهداری  823 راس پرورش
 برای بشقابی دانخوری ها،مرغ برایکانال )تراف(  دانخوری

-جمع برای تخمگذاری هایالنه و نیپل هایآبخوری ها،خروس

 LED هایالمپ توسط مصنوعی نور. بود مرغتخم دستی آوری

-پن در و شده توزین جداگانه صورت به پرندگان. شدیم تامین 

 در بار هفت هامرغتخم آزمایش، دوره طول در. شدند توزیع ها
 11:22 و 14:22 ،10:22 ،11:22 12:22 ،24:22 ،23:22) روز

 کشی،جوجه قابل مرغتخم عنوانبه و شدند آوریجمع( ساعت
 . شدند بندیطبقه شکسته و خورده ترک

 شد،ثبت  پن هر تولیدی مرغتخم وزن و تعداد مایش،آز طول در
)به  تولیدی مرغتخم گرم رایج هایرابطه از استفاده با سپس و

 ،( مرغتخم وزن میانگین در ضرب گذاریتخم درصد صورت
 خوراک تبدیل ضریب و مرغ روز بصورت مرغتخم تولید درصد

 ،(رغمتخم گرم هر ازای به شده مصرف خوراک گرم عنوان)به 
هر قطعه   و مرغعدد تخم هر تولید برای مصرفی خوراک مقدار
 یزهر مرغ ن یبه ازا یدیجوجه تول تعداد همچنین و جوجه

 . شدمحاسبه 

 کیفیت و( مرغتخم شکل شاخص و وزن) مرغتخم خصوصیات
 تخم پوسته وزن مرغ، تخم مخصوص وزن) مرغتخم پوسته

 ،(مرغتخم وستهپ ضخامت و مرغتخم کل وزن به نسبت مرغ
pH و  یدهسفpH  ،زرده درصد و سفیده درصدزرده،  رنگزرده 
 شد. و گیریاندازهروز یکبار  03هر  مرغتخم 4 تکرار ازهر

 به زرده قطر تقسیم از زیر، فرمول طبق نیز زرده شاخص

 (Funk, 1948) شد حاصل 011 ضربدر زرده ارتفاع

×000 

 یررابطه ز طبق(Haugh ,1937)   هاو واحد همچنین

 محاسبه شد

+7.57) 0.37 1.7EW –HU= 100 Log (AH  

=HU  هاوواحد =AH متریلیم برحسب یدهارتفاع سف 

EW =گرم برحسبمرغ تخم وزن 

-)غوطه فلوتاسیون روش از استفاده با مرغتخم مخصوص وزن

 شاخص(. Holder and Bradford, 1979) شد تعیین ور(
 کولیس با مرغ تخم طول و عرض گیریاندازه با مرغتخم شکل
 تعیین برای. شد تعیین طول به عرض نسبت محاسبه برای

 جداگانه صورت به هامرغتخم مرغ،تخم پوسته پارامترهای
 جاری آب زیر در مرغتخم هایپوسته. شدند شکسته و شناسایی

 ساعت 20 مدت به گراد سانتی درجه 80 دمای در و شسته
 دقیق ترازوی در  مرغتخم هایپوسته سپس. شدند خشک

. شد محاسبه هاآن نسبی وزن و توزینگرم  (221/2) دیجیتال
 پوسته ضخامت مرغ،تخم پوسته ضخامت میانگین محاسبه برای
دستگاه میکروسنج مخصوص با  مختلف با ناحیه 8 در مرغتخم

 . شد گیریاندازهمترمیلی 221/2 دقت 

 با مرتبط هایفراسنجه: کشی جوجه با مرتبط هایفراسنجه
سه بار در   شده گذاشته هایمرغتخم از استفاده با کشی جوجه

 تا. گرفت قرار ارزیابی موردیکبار  هفتهطول آزمایش هر چهار 
 حداکثر هامرغتخم ، کشیجوجه دستگاه به مرغتخم ارسال زمان

 14 دمای در) محیطی رلکنت تحت اتاق یک در روز 0 مدت به
( درصد رطوبت نسبی 32 تا 12 و سانتیگراد درجه 01 تا

برای  سینی یکهر تکرار ) یبه ازا مرغتخم 10. شدند نگهداری
)مدل   CASP دستگاه در هامرغتخم. شدند انکوبه( هر تکرار
Mg124، CASP، Amparo، SP، 0/82 دمای در( برزیل 

 هایسینی در بت نسبیدرصد رطو 0/00 و   سلسیوس درجه
 در تصادفی طور به و شدند انکوبه تکرار هر در شده گذارینشانه



 

 

 به هامرغتخم ،13 روز در. شدند توزیع کشیجوجه هایچرخ
( برزیل ،Ug21، CASP، Amparo، SP مدل ،CASP  هچر )

 تا درصد 10 نسبی رطوبت و گرادسانتی درجه 0/81 دمای در
، خارج هچر از هاجوجه. شدند منتقل مرغتخم از خروج زمان

 هایجوجه درصد به صورت درآوریجوجه درصد. شدند شمارش
-جوجه دستگاهگذاشته شده در  هایمرغتخم به نسبت شده هچ

 کیفیت برای بصری صورت به جوجه هر.  آمد بدست کشی
 یا اول درجه جوجه عنوان به و گرفت قرار بررسی مورد جوجه

 تمیز، صورت به درجه یک های جوجه .شد بندی طبقه دوم
 ضایعات بدون) شکل تغییر بدون آلودگی، از عاری خشک،

 بسته، کامالً ناف با و( خوب پا فرم فرم، خوش منقار پوستی،
 et al(2016 ,. شدند تعریف ها جوجه از زرده کیسه بدون

Bueno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه ترکیب شیمیایی جیره دهنده و مواد تشکیل- 1جدول 

Table1- Ingredients and chemical composition of basal diet 

 اجزای جیره
INGREDIENTS 

 
(%) 

 مواد مغذی
NUTRIENTS 

 (%)ANALYSIS آنالیز

 جو
Barley 

5 AMEn(Kcal/kg) 

 )کیلوکالری در کیلوگرم)وساز سوخت قابل انرژی

2800 

 دانه ذرت
Corn, Grain 

60.38 Protein Crude 

 پروتئین خام
13 

 کنجاله سویا
Soy Meal (44%) 

16.58 Crude Fiber 

 فیبر خام
2.563 

 سبوس گندم
Wheat Bran 

4.75 Calcium 

 کلسیم
3.4 

 روغن سویا
Soybean Oil 

2 Total Phosphorus 

 فسفر کل
0.533 

 کلسیم فسفاتدی
Dical. Phos. 

1.09 Avail. Phosphorus 

 ترسفسفر قابل دس
0.32 

 کربناتسدیم بی
NaHCO3 

0.41 Potassium 

 پتاسیم
0.606 

 آهک
Limestone 

3.02 Chlorine 

 کلر
0.18 

 صدف دریایی
Oyster Shells 

5.58 Sodium 

 سدیم
0.23 

 نمک
Common Salt 

0.22 Choline 

 کولین
1.484 

 1رمیکس ویتامینهپ
1Vitamin Premix 

0.25 ARG 

 آرژنین
0.906 

 0معدنی موادپرمیکس 
2Mineral Premix 

0.25 LYS 

 الیزین
0.72 

 متیونین -الدی
DL-Methionine 

0.18 MET 

 متیونین
0.414 



 

 

 الیزین هیدروکلراید -ال
L-Lysine HCl 

0.01 TSAA 

 کل اسیدآمینه گوگردار
0.667 

 %22-کولین کولوراید
Choline Cl -70% 

0.05 THR 

 ترئونین
0.53 

 ترئونین-ال
L-Threonin 

0.01 TRP 

 تریپتوفان
0.183 

 

filler(sand) 

0.2 DCAB(meq/kg) 
 تعادل آنیون کاتیون جیره

210 

 کل
Total 

100   

گرم یمیل K3، 810گرم ویتامین میلی E ،014المللی ویتامینواحد بین D3 ،0111المللی ویتامین واحد بین A ،8022المللی ویتامین واحد بین 10022 جیره حاوی پرمیکس ویتامینه1 
گرم اسید فولیک، میلی 4گرم نیاسین، میلی 42یک اسید، گرم پانتوتنمیلی B12 ،02گرم ویتامین میلی B6 ،21241گرم ویتامین میلی B2 ،010گرم ویتامین میلی B1 ،1011ویتامین

 .گرم یدمیلی 0گرم روی، میلی 122گرم منگنز، میلی 110گرم آهن، لیمی 02گرم مس، میلی 02گرم سلنیوم، میلی 2102پرمیکس مواد معدنی حاوی 0 .گرم بیوتینمیلی 2104
1-Vitamin premix : vitamin A 12,200 IU; vitamin D3 3,500 IU; vitamin E 21.6 IU; vitamin K3 2.9 mg; 
vitamin B1 3.2 mg; vitamin B2 12.6 mg; vitamin B6 5.5 mg; vitamin B12 0.046 mg; pantothenic acid 20 mg; niacin 40 mg; 

folic acid 4 mg; biotin 0.29 mg; 2-Mineral premix selenium 0.20 mg; copper 20 mg; iron 50 mg; manganese 115 mg; zinc 

100 mg; iodine 2mg 

 

 

 

 

 نتایج و بحث

بر عملکرد  مرغان  Cویتامین و   D3 یتامینو  اثرات

 یمادر گوشت

بر عملکرد  مرغان مادر  Cویتامین و   D3 یتامینو اثرات
اثر متقابل سطوح مختلف  .است شده آورده 0در جدول  یگوشت

مرغ، داری بر توده تخمتاثیر معنی Cو ویتامین  D3ویتامین 
مرغ، ضریب تبدیل خوراک، و مصرف خوراک درصد تولید تخم
مرغ و مرغ نشان داد.  که بیشترین توده تخمبه ازای هر تخم

همراه با    D3تولید مربوط به تیمار سطح پایین ویتامیندرصد 
بود. همچنین کمترین ضریب  C گرم ویتامینمیلی 102افزودن 

مرغ در تبدیل خوراک و کمترین مصرف خوراک به ازای هر تخم
اثر اصلی  بود.   Cگرم ویتامین میلی  8022IUD3  +102تیمار 

 باعث افزایشداری معنیدر سطوح باالتر به طور    D3ویتامین 
ضریب تبدیل و کاهش  مرغ تولیدی، درصد تولیدگرم تخم

خوراک، مصرف خوراک به ازای هر جوجه و مصرف خوراک به 
در جیره   D3افزایش سطح ویتامین  اما  شد.مرغ ازای هر تخم

به   11104  از) مرغتخم وزن کاهشباعث واحد  0022به میزان 
 ) Browning and نتایج با  که  (P <20/2گرم(  شد )01013

) Cowieson, 2015 همچنین در آزمایشی  .مطابقت ندارد
 بین واحد 4022 شامل آنها جیره که پرندگانیکه  گزارش شد

 و صفر سطح از که پرندگانی به نسبت بودD3 ویتامین المللی

 در تری سنگین هایمرغتخم دارای شدند تغذیه ویتامین 8022
 .  ) et alKazemifard,.  2010( بودند هفتگی 23 تا 21

 که شد مشاهده یگرد یقیدر تحقهمچنین موافق با نتایج حاضر 
 یرهدر ج 44یال 32سن  در D3 ویتامین IU/Kg 0222 افزودن

 2014al ,.)نداشت  یدبر عملکرد تول یمثبت مرغان تخمگذار اثر
te(Nascimento  .مرغ در سطوح با اینکه درصد تولید تخم

-بیشتر بود اما به لحاظ آماری تفاوت معنی  D3باالی ویتامین

داری بر تاثیر معنی Cداری نشان نداد. اثر اصلی ویتامین 
مرغ، افزایش باعث افزایش توده تخمکه  عملکرد تولید داشت

کاهش مصرف  ،اکدرصد تولید، کاهش ضریب تبدیل خور
 و کاهش مصرف خوراک به ازایمرغ خوراک به ازای هر تخم

می تواند با احیاء آهرن سره ظرفیتری  C ویتامین .شدهر جوجه 
بره دو ظرفیتری باعث افزایش جذب آن از روده شود که بدین 

را افزایش داده و هاادر خواهرد برود مقاومت به عفونتوسیله ق
گردد همچنین خاصیت ملکررد پرنده در نتیجه باعث بهبود ع

 0220) باشداکسیدانی آن نیز در بهبود عملکررد مطرح میآنتی
.et alCiftici , .) 022که افزودن  داده شده استنشانppm 

 مرغ را افزایش دادبه جیره مرغان تخمگذار وزن تخم Cویتامین 
)elil  and Jensen, 1990Benabdelj(  . مشاهده   همچنین

به جیره تاثیر مثبتی بر   Cکه افزودن ویتامین  شده است
Volker and Weiser, 1993  ., et al  (عملکرد پرنده داشت

1995; (Zapata   که با نتایج حاضر مطابقت دارد. در تحقیقی
تحت شرایط طبیعی  C مصرف ویتامینش شده است که گزار

 .) 2002et alAjuwon ,. (ندارد عملکردی تراثیری بر صفات

در شرایط طبیعی مصرف این  گزارش شده است که همچنین



 

 

و نیز ضریب  مرغ، تولید تخمویتامین تراثیری بر مصرف غذا
 ) Newman andردتبدیل غذایی در مرغ های تخمگذار ندا

Newman and ; Keshavarz, 1996; Leeson, 1997

  ;Balnave  and  Zhang, 1992; Leeson, 1999.) 

بر وزن  C که مصرف ویتامیندر تحقیقی گزارش شده است  
) Orban رایط پرورشی طبیعی مفید مری باشردتخم مرغ در ش

)., 1993et al ضمن این که ایرن نکتره نیرز بیان شده است .
تاثیری بر وزن تخم مررغ در شرایط  C که استفاده از ویتامین

اثر اصلی  اما   .)Amaefule et al., 2004)طبیعی نردارد 
مرغ و مصرف خوراک داری بر وزن تخمتاثیر معنی Cن ویتامی

  به ازای هرجوجه نشان نداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبر عملکرد  مرغان مادر گوشت Cویتامین و   D3 یتامینواصلی و متقابل  اثرات  - 2جدول

Table 2 – Main and Interaction Effects of Vitamin D3 and Vitamin C on Performance in Broiler breeder Hens 

 تیمارها

Treatments   

 مرغوزن تخم 

Egg weight 

(g) 

 مرغتوده تخم

Egg mass 

(g) 

 مرغدرصد تولید تخم

Egg 

production(%) 

ضریب تبدیل 
 خوراک

FCR 

مصرف خوراک به 
 هر جوجهتولید  ازای 

Feed per 

chicken(g) 

مصرف خوراک به 
-هر تخمتولید ازای 

 مرغ

Feed per egg 

(g) 

D3 3500 a66.54 48.49 70.72 3.36 2690.52 230.89 

 5500 b65.82 48.87 71.59 3.33 256.46 228.02 

P-VALUE  0.008 0.494 0.205 0.478 0.198 0.192 

SEM  0.150 0.309 0.404 0.021 2.15 1.25 

Vitamin C 0 65.97 b47.95 b70.26 a3.40 a262.24 a232.28 

 150mg  66.39 a49.41 a2.057 b3.30 b254.75 b226.64 

P-VALUE  0.106 0.014 0.014 0.013 0.023 0.015 

SEM  0.174 0.389 0.468 0.026 2.15 1.50 

Interaction   

3500D3×0  C 66.48 b47.15 b68.90 a3.46 267.05 a236.76 

3500 D3×150 C 66.60 a49.83 a72.55 b3.27 253.99 b225.02 

5500D3× 0 C 65.46 ab48.75 a71.63 b3.34 257.42 b227.79 

5500D3× 150 C 66.18 a49.00 a71.55 b3.33 255.51 b228.25 



 

 

 . (P<0.05)دار می باشند میانگین های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی

Means with different superscripts within a column differ significantly (P<0.05). 

SEM: Standard error of the means 

 

 

و  درآوریبر جوجه  Cویتامین و    D3 یتامینو اثرات

  یجوجه در  مرغان مادر گوشت یفیتک

 

 فیتیو ک درآوریبر جوجه Cویتامین و   D3 یتامینو ت-اثرا
اثر  .است شده آورده 8در جدول  یجوجه در  مرغان مادر گوشت

بر  درصد    Cو ویتامین  D3متقابل سطوح مختلف ویتامین 
های تولیدی به ازای هر مرغ به درآوری، تعداد جوجه جوجه

صورت هفتگی وکل دوره و همچنین بر کیفیت جوجه تاثیر 
-کشی و تخمجوجه مرغ  قابلداری نشان نداد. اما بر  تخممعنی

-مرغ قابل جوجهدار بود.  که بیشترین تخممرغ شکسته معنی

مرغ شکسته مربوط به تیمار  سطح باالی کشی  و کمترین تخم
-بود. و کمترین  تخم C همراه با افزودن ویتامین D3ویتامین

مرغ شکسته مربوط به مرغ قابل جوجه کشی و بیشترین تخم
اثر  بود. Cبدون افزودن ویتامین D3تیمار  سطح پایین ویتامین

-مرغ قابل جوجهداری بر  تخمتاثیر معنی  D3  اصلی ویتامین 

کشی) شکسته( نشان داد. اما مرغ غیر قابل جوجهکشی  و تخم
به ازای هر  های تولیدیدرآوری، تعداد جوجهبر درصد جوجه

مرغ به صورت هفتگی وکل دوره و همچنین بر کیفیت جوجه 
گزارش کردند حاضر نتایج مقابل در داری نشان نداد. یتاثیر معن
 ،مادر هایمرغ جیره در D3 یتامینسطوح و یزانم یشکه افزا

 میرومرگ و افزایش را درآوریجوجهدرصد   و مرغتخم تولید
این   . et al.,(Abdulrahim (1979کاهش داد   یزرا ن ینیجن

– 1ای نشان داده شد که تغذیه مطالعهدر حالی است که در 
، مادر  یهامرغ یرههفته در ج 00به مدت  یفرولکلسکولهآلفا

یزان درصد بر م یو اثر نامطلوب هرا جبران کرد D یتامینکمبود و
 منجر به کاهش یبه طور قابل توجه ینداشت ول یو بارور تولید

 یغ براکم مر یاربس ییآن توانا یلشد و دل یدرآورجوجه درصد

 Soaresمرغ گزارش شد به تخم یفرولآلفا کوله کلس - 1انتقال 

, 1979et al.).)  1 میزان افزایش طرفی از -D3(OH)25 

 نتیجه در شود می پالسما کلسیم میزان توجه قابل افزایش باعث

 افزایش باعث و برده باال را کلیوی هیدروکسیالز آلفا-1 فعالیت

 شد خواهد مرغتخم  شکستگی کاهش  و پوسته ترشح داریمعن

) Harmsبردمی باال را درآوری جوجه و باروری میزان امر این که

)1990et al., . که افزودن  شد در پژوهشی گزارش  همچنین
را  ینیجن یرم ومرغان مادر تخمگذار مرگ  یرهبه ج D3 یتامینو

et al ,.یافت  افزایش نیز درآوریصد جوجهکاهش داد و در

2015) (Duarte . گزارش دادند که افزودن در آزمایشی دیگر
 یمرغان مادر گوشت یرهبه ج کلسیفرول هیدروکسیلهکولهمکمل 
 یشترب یزتخم مرغ ن یدتول بخشید ورا بهبود  آوریدرجوجه درصد

تاثیر   Cاثر اصلی ویتامین     . )2010et aloto C ,.( شد
مرغ تخم تعدادکشی،  مرغ قابل جوجهتخم تعداد داری بر معنی

 های تولیدی به صورت هفتگی و کل دوره ، تعداد جوجهشکسته
-باعث کاهش شکستگی تخم  Cنشان داد که افزودن ویتامین 

-تعداد جوجهو افزایش  کشیمرغ قابل جوجهافزایش تخم ،مرغ

اسرتفاده از  شد. های تولیدی به صورت هفتگی و کل دوره 
- 00 از طریق فعال کردن آنزیم  مری تواند C ویترامین

هیدروکسری - 00 هیدروکسری کولره کلسیفرول هیدروکسیالز
دی هیدروکسی کوله کلسیفرول - 00و 1بره را کولره کلسیفرول 

زایش جذب کلسریم از که این متابولیت باعث افکند تبدیل می 
مرغ شده و در نتیجه باعث کاهش تعداد تخم دیرواره روده

اما بر درصد   (.et al  Franchini(1993 ,. شکسته خواهد شد
به ازای هر مرغ به  های تولیدیدرآوری، تعداد جوجهجوجه

صورت هفتگی وکل دوره و همچنین بر کیفیت جوجه تاثیر 
 داری نشان نداد.معنی

 

 

SEM  0.246 0.550 0.662 0.038 3.04 2.13 

P-VALUE  0.237 0.038 0.010 0.035 0.082 0.009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشتی مادر مرغان  در جوجه کیفیت و درآوریبر جوجه Cویتامین و   D3 یتامینو اصلی و متقابل اثرات -3جدول 

 تیمارها

Treatments 

مرغ قابل تخم 
 کشیجوجه

Settable 

eggs(%) 

مرغ غیر قابل تخم
 کشی)شکسته(جوجه

Unsettable 

eggs(%) 

-درصد جوجه

 درآوری

Hatchabilit

y (%) 

 های تولیدیتعداد جوجه
 هفته 10در  هر مرغ 

Chicken per hen 

for 12week 

های تعداد جوجه
 ربهر مرغ تولیدی 

 ههفت

chickens per 

hen/week 

 بندی جوجهدرجه

Chicken Grading(%) 

 درجه یک

Grade 1  

 درجه دو

Grade 2  

D3 3500 b97.12 a2.87 91.20 52.68 4.39 89.50 10.50 

 5500 a97.70 b2.29 90.93 53.47 4.45 91.33 8.66 

P-VALUE  0.001 0.001 0.654 0.217 0.225 0.427 0.427 

SEM  0.106 0.106 0.428 0.439 0.036 1.59 1.59 

Vitamin C 0 b97.05 a2.94 91.20 b52.30 b364. 90.67 9.33 

 150mg a97.77 b2.22 90.94 a53.85 a484. 90.17 9.83 

P-VALUE  0.0001 0.0001 0.672 0.022 0.022 0.827 0.827 

SEM  0.106 0.106 0.428 0.439 0.036 1.59 1.59 

Interaction       

3500 D3×0 C  96.60b a3.40 91.72 51.35 4.28 90.84 9.16 

3500 D3×150 C a97.65 b2.35 90.70 54.01 4.50 88.17 11.83 



 

 

Table 3- Main and Interaction Effects of Vitamin D3 and Vitamin C on Hatchability and Chicken Quality in 

Broiler breeder Hens 

 . (P<0.05)دار می باشند میانگین های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی

Means with different superscripts within a column differ significantly (P<0.05). 

SEM: Standard error of the mean                                                                                                                              

 

 یداخل یفیتبر ک  Cویتامین و   D3اثرات ویتامین 

 .  یمرغ در  مرغان مادر گوشتتخم

 یفیتبر ک Cامین ویتو   D3 یتامیناثرات و به مربوط نتایج
نشان داده  4در جدول  یمادر گوشت مرغانمرغ در تخم یداخل

  Cو ویتامین  D3اثر متقابل سطوح مختلف ویتامین شده است. 
-داری بر هیچ یک از فاکتورهای کیفیت داخلی تخمتاثیر معنی

-اثیر معنیت  D3 یتامینو یثرات اصلمرغ نشان نداد. همچنین

مرغ نشان تورهای کیفیت داخلی تخمبر هیچ یک از فاک  داری
 جیره برD3  یتامینگزارش دادند افزودن ودر تحقیقی  .نداد

-جمله از مرغتخم برکیفیت داریمعنی تاثیر بر تخمگذار مرغان

که با نتایج حاضر  .),et al Mattila(2004 ,.نداشت  هاو واحد
، درصد زرده  یدهبر درصد سف  Cاثر اصلی ویتامین .مطابقت دارد

 ،pH یدهسف ،  pH تاثیر معنی شاخص زرده  وواحد هاو ، زرده-

 از  داری نشان داد.اما بر رنگ زرده تاثیر معنی نداشتداری  
 کیفیت زرده به مربوط صفات مرغتخم داخلی خصوصیات لحاظ

مناسب  صفت یک هاو واحد. باشند می اهمیت حائز سفیده و
 (.( 2001et alDesouza ,. باشد می سفیده یتکیف بیان برای

از  استفاده  تخمگذار هایمرغ جیره که در گزارش شده است
 سفیده کیفیت افزایش باعث می تواند  C 1222 ppm  ویتامین

چنین در تحقیقی هم  .)Keshavarz, 1996( گردد مرغتخم
  که هایی مرغ در مرغ تخم سفیده ارتفاع ت کهگزارش شده اس

 مصرف که هاییآن با مقایسه در کردند مصرف Cویتامین 
که مخالف با  ) 2001et alDesouza ,.( بود نکردند بیشتر

که افزودن  شده استمشاهده در تحقیقی  باشد.نتایج حاضر می
سترس حرارتی کیفیت تحت شرایط ا Cپی پی ام ویتامین  022
که با    ) 1990et alWhitehead ,. (مرغ را بهبود بخشیدتخم

همچنین نشان داده شده است که  نتایج حاضر مطابقت ندارد.
می  C و E هایی نظیر ویتامین هایاکسیداناسرتفاده از آنتری

نبرارداری تواند رنرگ زرده در مرایع تخم مرغ را در طول دوره ا
 .)Tarko,  and Tuszynski, 2006)حفرظ کنرد 

 یتخم مرغ در  مرغان مادر گوشت یداخل یفیتبر ک Cویتامین و   D3 یتامینو اصلی و متقابل اثرات -4 جدول

Table 4 -  Main and Interaction Effects of Vitamin D3 and Vitamin C on the Internal Quality of Eggs in Broiler 

Breeder Hens 

5500 D3× 0 C  a97.50 b2.50 90.68 53.56 4.44 90.50 9.50 

5500 D3× 150 C a7.909 b2.10 91.18 53.68 4.47 92.17 7.83 

SEM  0.150 0.150 0.605 0.621 0.051 2.26 2.26 

P-VALUE  0.042 0.042 0.223 0.085 0.082 0.349 0.349 

 تیمارها

Treatments 

 درصد سفیده 

Albumen 

(%) 

pH  سفیده 

Albumen 

pH 

 واحد هاو

Haugh 

unit 

 درصد زرده

Yolk (%) 

pH  زرده 

Yolk pH 

 شاخص زرده

Yolk index 

 رنگ زرده

Yolk color 

D3 3500  58.72 6.35 83.21 33.03 3.89 22.87 7.83 

 5500 58.71 6.40 85.42 32.52 3.85 22.48 8.04 

SEM  0.275 0.042 1.19 0.247 0.027 0.239 0.102 

P-VALUE  0.983 0.493 0.206 0.162 0.292 0.250 0.167 

Vitamin C 0 58.90 6.38 85.27 32.79 3.86 22.33 b7.75 



 

 

 . (P<0.05)دار می باشند میانگین های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی

Means with different superscripts within a column differ significantly (P<0.05).                                          

SEM: Standard error of the means                                                                                                                         

   

 پوسته یفیتبر ک  Cویتامین و   D3اثرات ویتامین 

  یدر  مرغان مادر گوشت مرغتخم

 یفیتبر ک  Cویتامین و   D3 یتامینو اثراتمربوط به  نتایج
آورده  شده  0در جدول  یدر مرغان مادر گوشت مرغتخم پوسته
داری  تاثیر معنی  D3اثر متقابل سطوح مختلف ویتامیناست. 

-مرغ، وزن مخصوص تخمته، شاخص شکل تخمبر  درصد پوس

مرغ،   خاکستر پوسته و کلسیم پوسته نشان نداد اما بر  
داری داشت. که ضخامت پوسته و فسفر پوسته تاثیر معنی

بیشترین ضخامت پوسته مر بوط به تیمار  سطح باالنر 
بود و کمترین ضخامت  Cهمراه با افزودن ویتامین  D3ویتامین

بدون افزودن  D3مار سطح پایین ویتامیننیز مربوط به تی
  بر دارییمعن یرتاث   D3 یتامینو یاثرات اصلبود.   Cویتامین 

مرغ نشان درصد پوسته، ضخامت پوسته و وزن مخصوص تخم
باعث افزایش درصد پوسته  D3داد که در سطوح باالتر ویتامین

مرغ، خاکستر شاخص شکل تخمبر  اما  و ضخامت پوسته شد
که  داری نشان نداد.، کلسیم و فسفر پوسته تفاوت معنیپوسته 

-موافق با تحقیق حاضر افزایش کیفیت پوسته با تغذیه متابولیت

( و ( 1978et alKaetzeL ,.نیز توسط  D3های  ویتامین 
1988 et al.,Soares )گزارش شده است.  همچنین اثرات ) 

 داریمعنی تاثیر مرغتخم شکل شاخص بر  Dویتامین یاصل
 00و 1غلظت   D3 یتامینو یش. احتماال با افزانشان داد

 یافته یشافزا یمجذب کلس یزانو م یفرولکلسکوله هیدروکسی
باشد یم یمو چون قسمت اعظم پوسته مربوط به کربنات کلس

 مرغمتخ و درصد پوسته  ضخامت پوسته یشسبب افزا ینبنابرا

 افزودن که دادند در تحقیقی گزارش  بطور مشابه ای . شودمی
ضخامت  یشمرغان مادر  باعث افزا یرهبه ج 00OHD3 مکمل

 .  همچنین دریافتند ) 2010et al.Coto ,(شد مرغپوسته تخم
 یرهبه ج  IU/Kg 8422و 0222در سطوح  D3  که افزودن 

 کیفیت بهبود باعث هفتگی 12  سن در گوشتی مادر مرغان
 دادند گزارش ولی .) 2009et al.Torres ,( شد مرغتخم پوسته

-یمعن یرمرغان تخمگذار بر تاث یرهبر ج D3  افزودن ویتامین
 پوسته در کلسیم محتوای و مرغ تخم مخصوص وزن بر داری
 Cاثر اصلی ویتامین .((,2011et al Mattila ,.نداشت  مرغتخم

بر درصد پوسته، ضخامت پوسته، خاکستر داری بر  تاثیر معنی
مرغ ، و فسفر پوسته نشان داد اما بر وزن مخصوص تخم پوسته

داری نشان مرغ و کلسیم پوسته تاثیر معنیشاخص شکل تخم
ممکن بررای های برخی از مطالعات در بر گیرنده راه حل نداد.

مررغ برا اسرتفاده از ل مشرکل ضرعیف برودن پوسرته تخرمحر
ایرن  (.et al Abe(1982 ,. در جیرره مریباشرند  Cویتامین

دی هیدروکسری کولره - 00و  1ویترامین برا افرزایش سراخت 
کلسریفرول جرذب کلسیم از روده کوچک را افزایش داده که 

نرد از ایرن طریق باعث شکل گیری پوسته تخم مرغ و در مریتوا
)  ,Dorr  and  Ballounنتیجه افرزایش کیفیت آن گرردد

کیفیت پوسته   Cدر ایرن تحقیرق مصررف ویترامین. 1976(
( را تغییرر داد. ایرن نتیجره برا و خاکستر )درصد، ضرخامت

برخالف  . نداردمطابقت ( ( 2004et alAmaefule ,.نترایج 
 Cنشان  داده اند که ویتامین  پژوهشگران از برخینتایج حاضر 

 150mg 58.53 6.42 83.35 32.76 3.87 23.01 a8.12 

SEM  0.275 0.042 1.19 0.247 0.027 0.239 0.102 

P-VALUE  0.342 0.890 0.269 0.938 0.831 0.058 0.018 

Ineraction  

3500 D3×0 C 58.93 6.33 84.44 33.08 3.91 22.34 7.66 

3500 D3×150 C 58.51 6.38 81.98 32.97 3.86 22.54 8.00 

5500 D3× 0 C 58.88 6.43 86.11 32.49 3.81 22.33 7.83 

5500 D3× 150 C 58.54 6.36 84.43 32.55 3.88 22.78 8.25 

SEM  0.389 0.059 1.69 0.350 0.038 0.199 0.145 

P-VALUE  0.912 0.340 0.751 0.823 0.145 0.263 0.777 



 

 

 . et Konka (  ) ., 2001et alSahin ; ., 2009al گرددمی رغم تخم مخصوص وزن افزایش باعث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپوسته تخم مرغ در  مرغان مادر گوشت یفیتبر ک  Cویتامین  و  D3 یتامینواصلی و متقابل  اثرات  -5جدول

Table 5 – Main and Interaction Effects of Vitamin D3 and Vitamin C on Egg Shell Quality in Broiler Breeder 

Hens

 تیمارها

Treatments 

 

 درصد پوسته 

Egg shell 

(%) 

 ضخامت پوسته

shell 

thickness 

(mm) 

وزن مخصوص 
 مرغتخم

Egg gravity 

)3(g/cm 

شاخص شکل 
 مرغتخم

Egg index 

 خاکستر
 پوسته

Ash 

(%) 

کلسیم 
 پوسته

Ca (%) 

فسفر 
 پوسته

P (%) 

D3 3500 b768. b0.41 b1.074 75.29 91.64 358.01 1.99 

 5500 a8.24 a0.44 a1.077 75.73 91.87 360.57 2.00 

SEM  0.092 0.004 0.0009 0.501 0.148 2.44 0.099 

P-VALUE  0.0007 0.0001 0.049 0.547 0.279 0.468 0.907 

Vitamin C 0 b8.30 b0.40 1.076 76.06 b91.26 356.03 b1.78 

 150 mg a8.70 a0.44 1.075 74.96 a92.25 362.55 a2.21 

SEM  0.092 0.004 0.0009 0.501 0.148 2.44 0.099 

P-VALUE  0.006 0.0001 0.545 0.137 0.0001 0.074 0.006 

Interaction    



 

 

 . (P<0.05)دار می باشند میانگین های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی

Means with different superscripts within a column differ significantly (P<0.05).     

          SEM: Standard error of the means              

 گیری کلینتیجه

توان به این می حاضر، آزمایش نتایج به توجه با کلی.ور ط به 

 گرممیلی 102 میزان به Cویتامین  از استفادهکه نتیجه رسید 
-می  D3 یتامینو یالملل ینواحد ب 0022همراه با  یلوگرمدر ک

های مرغتخم تعداد  کاهش پوسته، ضخامت تواند باعث افزایش 
افزایش ، کشیمرغ قابل جوجهافزایش تعداد تخم  شکسته،

جوجه درجه یک، افزایش درصد پوسته و همچنین افزایش 
 ر گوشتیماد انمرغ تولید دوره اواخر در مرغکلسیم پوسته تخم

  باشد.
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