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 چکیده
در کیلوگرم جیره بر  Aی ویتامین الملل نیبواحد  32000و  16000، 8000، 4000، 0هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تأثیر پنج سطح 

 مار،یت پنج با یتصادف کامل بلوک طرح قالب دربلدرچین ژاپنی بالغ قطعه  320عملکرد تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی بود. شمار 

استفاده شدند. درصد تولید تخم و  روز 42 مدت به (نر قطعه چهار و ماده قطعه )دوازده تکرار هر در نیبلدرچ قطعه شانزده شمار و تکرار چهار

آزمایشی، وزن خوراک  های جیرهدو هفته پس از تغذیۀ دست آمد.  هفتگی ثبت و میانگین آن برای کل دوره به صورت بههای تولیدی وزن تخم

گیری و در نهایت برای کل دوره منظور شد. در تعیین میزان مصرف غذای روزانه و ضریب تبدیل غذایی اندازه منظور بهها مصرفی بلدرچین

شده از هر  یگردآورچهل عدد تخم بلدرچین  . همچنین،دبررسی شآن  یطور تصادفی انتخاب و صفات کیفتخم به پنجاز هر تکرار پایان دوره، 

در جیرۀ بلدرچین ژاپنی، بر میزان  Aسطوح مختلف ویتامین  کشی انتقال یافتند. های تولیدمثلی به دستگاه جوجهتکرار برای ارزیابی فراسنجه

ی، جوجه درآور(. میزان باروری، P>05/0نداشتند ) داری معنی ریتأثهای کیفی تخم خوراک مصرفی، درصد تولید تخم، وزن و شاخص

 تبدیل ضریب میزان کمترین (.P>05/0)جیره قرار نگرفتند  Aسطوح مختلف ویتامین  ریتأثشده تحت  های تفریخهدررفت رویانی و وزن جوجه

 (.P>05/0) بود A ویتامین المللیبین واحد 32000 سطح به متعلق غذایی

 

 .Aاپنی، تفریخ، کیفیت تخم، ویتامین باروری، بلدرچین ژ کلیدی:های هواژ
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to evaluate the effect of five levels of vitamin A including 0, 4,000, 8,000, 16,000 

and 32,000 international units per kilogram of diet on productive and reproductive parameters in Japanese quail. 320 

adult Japanese quails were used in a complete randomized block design with 5 treatments, 4 replicates and 16 quails 

(12 female and 4 male) in each replicate for 42 days. Percentage of egg production and egg weight were recorded 

weekly and their mean were calculated for total period of experiment. After two weeks of experiment, food intake 

weight was measured to determine the daily food intake amount and food conversion ratio and was extended for total 

period. At the end of experiment, 5 eggs of each replicate were randomly selected for evaluate egg quality 

parameters, and also, 40 eggs from each replicate were incubated for evaluation the reproductive parameters. The 

different levels of vitamin A in diet had no significant effect on food intake, egg production rate, weight and quality 

parameters of eggs (P > 0.05). Fertility, hatchability, and embryonic mortality rates as well as hatched chick weight 

were not affected by different levels of dietary vitamin A (P>0.05). The lowest food conversion ratio was observed in 

32000 IU/kg of vitamin A (P<0.05). 
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 مقدمه

است که رشد سریع دارد، در  ای پرندهبلدرچین ژاپنی 

گذاری باالیی  شود و درصد تخم سن پایین بالغ می

دارد، بنابراین برای کارهای تحقیقاتی مناسب است. 

هفتگی به بلوغ جنسی رسیده و در  6بلدرچین در سن 

آید  ار میگذار به شمروزگی، گله تخم 50محدودة 

((Sahin et al., 2008. پرنده پرورش و مراقبت چنانچه 

 سال در تخم 200 تا تواندیم بلدرچین باشد، مناسب

ی ال 2 حدود پرنده یزندگ ةدور طول. کند دیتول اول

 (. Randall & Bolla, 2008) است سال 5/2

تر کاهش طور مشخص در پرندگان پیر باروری به

گرم  18تا  14در روز حدود بلدرچین بالغ  .یابد می

 ;Randall & Bolla, 2008) کندخوراک مصرف می

Sahin et al., 2008 ویتامین .)A ترین مواد یکی از مهم

صورت  های زنده به مغذی ضروری است و در موجود

که  رتینول و رتینوئیک اسید وجود دارد. درحالی

رتینوئیک اسیدها به اشکال مختلف همپاری )ایزومری( و 

شوند، رتینوئیدها در حالل چربی کونژوگه تبدیل می

ها و دمای باال در شرایط  محلول هستند و به چربی

(. Lin et al., 2002اکسایش )اکسیداتیو( مقاوم هستند )

رتینوئیدها نقش مهمی در رشد و نمو جنین و عملکرد 

اکسیدانی( خود  پاداکسندگی )آنتی تولیدی، به علت اثر

داسیون چربی و توانایی خود برای تقویت در برابر پراکسی

 ;Ayaşan & Karakozak, 2010سامانۀ ایمنی دارند )

Sevimli et al., 2013 ویتامین .)A مرغ در درجۀ  در تخم

عنوان رتینول و میزان کمی رتینیل استات ذخیره  اول به

بسته به میزان  A(. ویتامین Joshi et al., 1973شود )می

 Bulbul, & Ilhanشود )ذخیره میمصرف در کبد طیور 

(. میزان رتینول آزادشده در جریان خون از کبد 2016

از رژیم غذایی بستگی دارد  Aمرغ به محتوای ویتامین 

(West et al., 1992 نقش ضروری ویتامین .)A  در

فیزیولوژی جانوری، از جمله تولیدمثل نر و ماده و 

و بینایی همچنین رشد و نمو جنین، رشد، حفظ ایمنی 

 ;Clagett-Dame & DeLuca, 2002مشخص شده است )

Saari, 1999; Sklan et al., .1994) سطح باالتری از .

های عملکردی و منظور بهبود شاخص به Aویتامین 

گذار گزارش مرغ در مرغان تخم معیارهای کیفیت تخم

مرغ  شده است. افزون بر این، باالترین ارزش تودة تخم

واحد  10000شده با رژیم غذایی همراه با  هبرای مرغ تغذی

به ازای هر کیلوگرم از رژیم غذایی بود اما  Aویتامین 

قرار نگرفت  Aمرغ تحت تأثیر ویتامین  همۀ صفات تخم

(2011 .,et alZang کمبود تغذیه .) ای ویتامینA  باعث

های پیشین  شود. بررسیکاهش باروری در پستانداران می

مرغان  به جیرة Aمکمل ویتامین  نشان داد، افزودن

، تأثیری بر NRCشده  گذار بیش از میزان توصیه تخم

ها در شرایط طبیعی نداشت. با توجه به عملکرد پرنده

طور عادی  محلول در چربی است، به Aاینکه ویتامین 

تواند با ذخیره در کبد و زردة تخم، مورد مصرف پرنده می

 Yuanی نقش داشته باشد )بالغ قرارگرفته و در رشد رویان

et al., 2014 ویتامین .)A  در مقادیر باال ممکن است

سمی بوده و گزارشی از کاهش تولید تخم، اندازة تخم، و 

 Marchگذار وجود دارد ) تخم های مرغدرآوری در  جوجه

et al., 1972 با این وجود، گزارش شده است که .)

شده ویتامین  یهبرابر میزان توص 30توانند تا پرندگان می

A  مقاومت نشان دهند و مشکلی برای عملکرد تولیدی و

 ,.Veltmann et alها ایجاد نخواهد شد )تولیدمثلی آن

(. هدف از این بررسی، ارزیابی تأثیر افزودن سطوح 1986

ای بر عملکرد تولیدمثلی و  جیره Aمختلف ویتامین 

 تولیدی در بلدرچین ژاپنی بود.

 

 هامواد و روش

ن پژوهش در ایستگاه تحقیقاتی دامپروری دانشگاه ای

کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در شهر 

در همۀ مراحل  کیلومتری اهواز انجام شد. 36مالثانی در 

آزاد بوده و نظام  صورت بهآزمایش مصرف آب و غذا 

ساعت  8ساعت روشنایی و  16روشنایی در مرحلۀ تولید 

های چهار طبقه با  ن آزمایش از قفستاریکی بود. در ای

 28متر طول و سانتی 100متر عرض، سانتی 60ابعاد 

نیپلی و  صورت بهها  متر ارتفاع استفاده شد. آبخوریسانتی

برای این منظور،  کانالی استفاده شد. صورت بهها  دانخوری

قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح بلوک  320شمار 

واحد آزمایشی شامل پنج تیمار،  20کامل تصادفی با 

چهار تکرار و دوازده قطعه بلدرچین ماده و چهار قطعه 

روز آزمایش شدند.  42بلدرچین نر در هر تکرار به مدت 

بلدرچین جیرة مورد استفاده بنابر جدول نیازهای غذایی 

بدون  ( تنظیم شد. جیرة پایهNRC, 1994گذار ) تخم
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شامل افزودن  یشیآزما یمارهایتبود.   Aمکمل ویتامین 

، 16000، 8000، 4000، 0به میزان  Aسطح ویتامین  5

ۀ در کیلوگرم به جیره پای یالملل نیواحد ب 32000

های تولیدی هر تکرار  تخم بلدرچین .بلدرچین ژاپنی بود

شد.  ی و شمارشان ثبت میگردآورروزانه  طور بهآزمایشی 

رای لحاظ ها بشدگان روزانۀ پرنده همچنین، شمار تلف

های تولیدی های مربوط به فراسنجه کردن در محاسبه

های  شد. از تقسیم شمار کل تخم بلدرچینثبت می

تولیدشده توسط هر واحد آزمایشی در هفته بر شمار روز 

، درصد 100های زنده آن و ضرب آن در عدد بلدرچین

ی تکرار مربوطه گذار تخمتولید تخم بلدرچین یا درصد 

فته محاسبه شد. با ثبت درصد تولید تخم در طول یک ه

هفتگی در طول شش  طور بهبلدرچین هر واحد آزمایشی 

ها،  هفته آزمایش و در پایان دوره گرفتن میانگین از آن

درصد تولید تخم بلدرچین برای هر واحد آزمایشی در 

یدشدة هر تولهای  کل دوره محاسبه شد. تخم بلدرچین

جداگانه هر روز هفته توزین  رطو بهواحد آزمایشی )تکرار( 

های زنده، ها به شمار بلدرچین شدند. از تقسیم وزن تخم

میانگین وزن تخم بلدرچین آن واحد آزمایشی به دست 

های  آمد و با گرفتن میانگین از وزن تخم بلدرچین

تولیدی، میانگین وزن هر تکرار در هفته مشخص و ثبت 

ر تکرار در طول میانگین نتایج هفتگی ه شد. با محاسبۀ

تخم بلدرچین هر تکرار در کل  شش هفته، میانگین وزن

از هر تکرار در پایان دوره، دورة آزمایشی محاسبه شد. 

 یطور تصادفی انتخاب و صفات کیفتخم بلدرچین به پنج

 ة تخمدیسف تیفیک شاخص ای هاو واحد. بررسی شدتخم 

 :شد محاسبهاز رابطۀ زیر 
HU = 100 Log (H+7.57- 1.7G 0.37

)   
 

 ة غلیظدیسف ارتفاع =H، هاو واحد =UH باال رابطۀ در

 .استبر حسب گرم  تخم وزن =Gو  متربر حسب میلی

سفیده و  pHارزیابی ارتفاع زرده و ضخامت پوسته،  

زرده، طول و عرض سفیده و زرده و نیز قطر زرده و 

، سنج ارتفاعهای سفیده با استفاده از دستگاه

متر و کولیس انجام گرفت. دو هفته  pHسنج،  ضخامت

های آزمایشی، برای بررسی میزان پس از تغذیۀ جیره

مصرف غذای روزانه و ضریب تبدیل غذایی، وزن جیرة 

هفتگی و با لحاظ  صورت بهها توسط بلدرچین شده مصرف

گیری شد. جیرة مورد ، اندازهشده تلفهای کردن پرنده

 گذار تخمایی بلدرچین استفاده بنا بر جدول نیازهای غذ

(NRC, 1994)  تنظیم شد که مشخصات آن در

 40در پایان دورة آزمایش، آمده است.  2و  1 های جدول

شده از هر تکرار در بازة  یگردآورعدد تخم بلدرچین 

کشی  زمانی چهار روزه، انتخاب شد و به دستگاه جوجه

درصد رطوبت  55درجۀ سلسیوس و  7/37خودکار با 

درجۀ سلسیوس  2/37وز مرحلۀ ستر و دمای ر 15برای 

درصد رطوبت برای سه روز مرحلۀ هچر منتقل  65و 

 های تولیدمثلی شامل میزان باروریشدند. فراسنجه

نشده  های تفریخ شده به افزون تخم های تفریخ )شمار تخم

(، 100×شده های انکوبه دارای رویان تقسیم بر شمار تخم

شده تقسیم بر شمار  ریخهای تف تفریخ کلی )شمار تخم

)شمار  های بارور(، تفریخ تخم100×شده  تخم انکوبه

های دارای  شده تقسیم بر شمار تخم های تفریخ تخم

نشده  شده و تفریخ های تفریخرویان که از مجموع تخم

( و 100×دارای رویان پس از شکستن پوسته تعیین شد

 ,Aygun & Sert) ارزیابی شدندشدگان رویانی  تلف

2012 .) 

 
 . مواد خوراکی جیرة پایۀ بلدرچین ژاپنی1جدول 

Table 1. Basal diet in Japanese quail 
% Items 

56.15 Corn 
30.00 Soybean meal 
3.00 Fish meal 
2.95 Vegetable oil 
5.80 Oyster shell 

1.00 Dicalcium phosphate 
0.30 Salt 
0.15 Methionine  
0.05 Lysine  
0.25 Methionine + cysteine 

0.25 Vitamin supplements1 

0.25 Mineral supplements2 

، صفر A. مکمل ویتامینی شامل )مقادیر به ازای هر کیلوگرم جیره(: ویتامین 1

گرم؛  میلی K ،3المللی؛ ویتامین  واحد بین E  ،60المللی؛ ویتامین واحد بین

 B2 ،9گرم؛ ویتامین  میلی B1 ،2امین گرم؛ ویت میلی B12 ،015/0ویتامین 

المللی؛ بیوتین  واحد بین D 2750گرم؛ ویتامین  میلی B6 ،4گرم؛ ویتامین  میلی

گرم؛  میلی1000گرم؛ کولین،  میلی 2/1میکروگرم ؛ فولیک اسید  13/0

 گرم.  میلی 10گرم و پانتوتنیک اسید،  میلی 45نیاسین، 

 2/99هر کیلوگرم جیره(: منگنز،  مکمل معدنی شامل )مقادیر به ازای. 2

 ;گرم یلیم 10مس،  ;گرممیلی 50آهن،  ;گرم یلیم 7/84روی،  ;گرممیلی

 گرم. یلیم 2/0گرم و سلنیوم،  یلیم 1ید، 

1. Vitamin supplements (values per kg of diet): Vitamin A, zero IU; 

vitamn E, 60 IU; vitamin K, 3 mg; vitamin B12, 0.015 mg; vitamin 

B1, 2 mg; vitamin B2, 9 mg; vitamin B6, 4 mg; vitamin D, 2750 IU; 

biotin 0.13 µg; folic acid, 1.2 mg; Colin, 1,000 mg; Niacin, 45 mg 

and Pantothenic acid, 10 mg.  

2. Mineral supplements (Values per kg diet): manganese, 99.2 mg; zinc, 

84.7 mg; iron, 50 mg; copper, 10 mg; iodine, 1 mg and selenium, 0.2 mg. 
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 . ترکیب شیمیایی جیرة پایۀ بلدرچین ژاپنی2جدول 

Table 2. Chemical composition of basal diet in 

Japanese quail 
Amounts Units Nutrients 

2900 Kcal/kg Energy metabolism 
20.04 % Crude protein 
2.5 % Calcium 
0.4 % Available phosphorus 

1.14 % Lysine 
0.59 % Methionine 
0.16 % Sodium 
0.9 % Methionine + cysteine 
 

 تجزیۀ آماری

در قالب طرح بلوک کامل  آمده دست بههای داده

واریانس شد و  ۀتجزی SASافزار آماری با نرم تصادفی

 و در سطح دانکنآزمون  توسطها میانگین ۀمقایس

 .گرفتدرصد انجام  5 احتمال

Yij=μ+ai+bj+εij. 

 μمشاهده مربوط به هر صفت، : Yijهدر این رابط

و  بلوکاثر  bjاثر تیمار آزمایشی،  aiمیانگین صفت، 

εij  .اثر خطای آزمایش است 

 

 نتایج و بحث

 صورت به شده گان تلفدر طول دورة آزمایش، پرند

های تولیدی و در برآورد فراسنجه شده ثبتروزانه 

لحاظ شد. به عبارتی، صفات مورد بررسی بر حسب 

بلدرچین زنده ثبت و در محاسبات منظور شد.  روز

 12/3ها تا پایان دوره کل بلدرچین شدگان تلفمیزان 

بلوک شامل قرارگیری پرندگان در  تأثیردرصد بود. 

دار نشد که داللت بر یکسانی مختلف معنی های طبقه

شرایط آزمایش شامل دما، نور و مدیریت برای 

 دارد. های آزمایشی پرندگان در همۀ بلوک

ای بر مقدار جیره Aتأثیر سطوح مختلف ویتامین 

 خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد تولید تخم

 

آمده است.  3و وزن تخم بلدرچین ژاپنی در جدول 

جز های فوق، بهشود، فراسنجهگونه که مشاهده میهمان

ضریب تبدیل غذایی، تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار 

(. بیشترین و کمترین مقدار ضریب <05/0Pنگرفتند )

تبدیل غذایی به ترتیب مربوط به تیمارهای شاهد و سطح 

 بود. Aگرم در کیلوگرم ویتامین میلی 32000

کاررفته در سطوحی هب Aدر تحقیقی، ویتامین 

داری بر معنی ریتأث NRC شده هیتوصبیشتر از مقادیر 

 در شرایط طبیعی نداشت گذار تخم غانعملکرد مر

Coskun et al., 1998) .)گاندر برابر، هنگامی پرند 

، نتایج ممکن است متفاوت رندیقرار گتحت تنش 

به آب آشامیدنی  Aباشد. برای مثال، افزودن ویتامین 

مادر گوشتی که در معرض تنش گرمایی های مرغ

 & Ferketبودند، عملکرد پرندگان را بهبود دارد )

Qureshi, 1992نکه این پژوهش در (. با توجه به ای

شرایط طبیعی انجام شد، در نتیجه نداشتن تأثیر 

های بر فراسنجه Aکاررفتۀ ویتامین  سطوح به

احتمال بتوان به محیط آزمایش  عملکردی یادشده را به

، رتینول و رتینول استر مرتبط ساخت. در بررسی

 مکمل جیرة غذایی باعث افزایش تولید عنوان به

، مصرف مرغ تخمحال، وزن  شد. با این مرغ تخم

افزودن رتینول و  ریتأثتحت  مرغ تخمخوراک و وزن 

(.  Bulbul, 2016& Ilhanرتینول استر قرار نگرفتند )

. در استضروری  مرغ تخمبرای تولید  Aویتامین 

باعث کاهش تولید  Aبررسی دیگری، کمبود ویتامین 

 (.Mori et al., 2003شد ) گذار تخمدر مرغان  مرغ تخم

ها نشان دادند، مکمل رتینول استر  برخی بررسینتایج 

در سطح مورد نیاز، باعث کاهش  Aحاوی ویتامین 

 گذار تخمدر مرغ پس از اوج تولید افت تولید تخم 

 (. (Coşkun et al., 1998; Lin et al., 2002 شود می

 یب تبدیل غذایی و عملکرد تولیدی در بلدرچین ژاپنیای بر میزان خوراک مصرفی، ضر جیره Aسطوح مختلف ویتامین . تأثیر 3جدول 
Table 3. Effect of different levels of dietary vitamin A on feed intake, feed conversion ratio and production 

performance in Japanese quail 

SEM A32000 A16000 A8000 A4000 A0  

0.96 28.49 28.71 27.78 27.05 28.70 Feed intake (g/day) 

0.07 2.43c 2.56bc 2.64bc 2.66ab 2.86a Feed conversion ratio 

3.41 81.07 67.79 75.26 72.73 76.06 Egg production (%) 
0.25 13.19 12.96 12.92 12.98 13.03 Egg weight (g) 

SEM خطای استاندارد میانگین. تیمارهای :A0، A4000، A8000 ،A16000  وA32000   ،)واحد  32000و  16000، 8000، 4000به ترتیب حاوی سطوح صفر )شاهد

 (. P<05/0باشند )داری میهای با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنیباشد. در هر ردیف، میانگینافزوده در هر کیلوگرم خوراک می Aویتامین  المللی بین

SEM: standard error of mean. A0, A4000, A8000, A16000 and A32000 treatments, contain zero (control), 4000, 8000, 16000 and 32000 IU/kg of 

dietary supplemented vitamin A, respectively. Means with different letters in the same row differ significantly (P<0.05).  
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سطح مورد نیاز اما مکمل رتینیل استات باالتر از 

 Lin et al., 2002; Mori etرا افزایش داد ) مرغ تخمتولید 

al., 2003 در مرغ دارای کمبود  مرغ تخم(. کاهش تولید

(. Bermudez et al., 1993مشاهده شد ) Aویتامین 

واحد در  24000گزارش شده است که اضافه کردن 

م ی بر تولید تخریتأثبه جیرة غذایی  Aکیلوگرم ویتامین 

(. Coşkun et al., 1998نداشت ) گذار تخمهای در مرغ

واحد در  9000به  3000از  Aافزایش سطح ویتامین 

 مرغ تخم، وزن گذار تخمکیلوگرم باعث بهبود عملکرد مرغ 

(. در نتایج Lin et al., 2002و مصرف خوراک شد )

واحد در کیلوگرم ویتامین  10800دیگر، مکمل  بررسی

A مرغ تخمزن باعث افزایش و ( 2016شد .,et alChen  .)

مورد نیاز برای تغذیۀ  Aمشخص شده است که ویتامین 

پرندگان با جیرة غذایی حاوی انرژی باال، برای تولید 

واحد در کیلوگرم است  2200-1650در حدود  مرغ تخم

(Lee, 1966& Shellenberger  ،تولید تخم مطلوب .)

های درآمده در ی و بقای جوجه بلدرچینجوجه درآور

خوراک رخ  Aواحد در کیلوگرم ویتامین  13200سطح 

 2640(. گزارش شده است که Nestler, 1949داده است )

در رژیم غذایی بوقلمون  A واحد در کیلوگرم ویتامین

های بارور مادر برای تولید بهینۀ تخم، جوجه درآوری تخم

(. Stoewsand & Scott, 1961پرورش مرغ کافی است )و 

در جیرة  Aمصرف مکمل ویتامین از  سودمندی ریتأث

با  شده هیتغذاست. پرندگان  گزارش شدهگذار مرغان تخم

 طور به، Aویتامین  ppm10جیرة غذایی حاوی 

ی مصرف خوراک بیشتری نسبت به شاهد توجه انیشا

داشتند. در مقابل، گزارش شده است که مکمل ویتامین 

A  ی در کیلوگرم جیرة الملل نیبواحد  10000در سطح

 غذایی تأثیر ناچیزی بر میزان مصرف خوراک داشت

(AbdoMarwa, 2009; Coşkun et al., 1998; Kaya et 

al., 2001.) سطح شده انجامهای  بنابر نتایج بررسی ،

واحد  3000) شده هیتوصباالتر از دُز  Aویتامین 

ی در توجه انیشا ریتأثی در کیلوگرم جیره(، الملل نیب

گذار در شرایط عادی نداشت های تخمکرد مرغعمل

(Ramalho et al., 2008.)  نشان داده شد، سطح باالی

ی در کیلوگرم جیره( الملل نیبواحد  9000) Aویتامین 

در  مرغ تخمسودمندی بر مصرف خوراک و تولید  ریتأث

 ,.Mohiti-Asli et alمقایسه با گروه شاهد داشت )

دیگر نیز افزایش مصرف  های (. در نتایج بررسی2010

ی در کیلوگرم الملل نیبواحد  3000خوراک در سطح 

 ,.Lin et al., 2002; Mori et alمشاهده شد ) Aویتامین 

ها نشان  از برخی بررسی آمده دست به(. نتایج 2003

 مرغ تخم، وزن A، در سطوح مختلف ویتامین دهد می

که  (. در آزمایش دیگریFu et al., 2000متفاوت بود )

 ریتأثروی بلدرچین صورت گرفت، وزن تخم تحت 

ی در الملل نیبواحد  50000افزایش میزان رتینول به 

در  (.Bardoz et al., 1995کیلوگرم جیره قرار نگرفت )

و  3000شده با سطوح  های غنیهای غذایی مرغجیره

ی در کیلوگرم رتینیل پالمیتات، الملل نیبواحد  9000

 Linافزایش یافت ) مرغ تخمی تولید توجه انیشا صورت به

et al., 2002.)  نتایج تأثیر سطوح مختلف ویتامینA 

ارائه  4ای بر کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی در جدول جیره

کدام از  یچهشود طور که مشاهده می شده است. همان

های کیفی تخم بلدرچین تحت تأثیر سطوح  فراسنجه

(. کبد محل P>05/0قرار نگرفتند ) Aمختلف ویتامین 

درصد کل  80که  طوری است. به Aاصلی ذخیرة ویتامین 

ای بدن در این عضو قرار دارد و ذخیره Aویتامین 

 ,.Yuan et alشود )مرورزمان بر حسب نیاز آزاد می به

دار رسد که نداشتن تأثیر معنی(. بنابراین به نظر می2014

ت آن در طی مد 0، حتی سطح Aسطوح پایین ویتامین 

حدودی  های کیفی تخم را تاروز آزمایش بر فراسنجه 42

به ذخایر پیشین این ویتامین در بدن پرنده مرتبط 

ساخت. احتمال دارد در صورت استفاده از پرندگان با 

یا افزایش مدت آزمایش  Aپیشینۀ محرومیت ویتامین 

 بتوان شاهد نتایج دیگری بود.

تا حد زیادی تواند وزن، شکل، رنگ و اندازة تخم می

 & Hubrechtهای ژاپنی متفاوت باشد )در بلدرچین

Kirkwood, 2010300تواند (. بلدرچین ژاپنی اهلی می 

عدد تخم در سال بدهد. سن در اندازة تخم ایفای نقش 

 Hubrechtگذارد )ی میتر بزرگتر تخم کند، مادة پیرمی

& Kirkwood, 2010 سطح باالتری از ویتامین .)A 

های عملکردی و معیارهای ور  بهبود شاخصمنظ به

گذار گزارش شده است. مرغ در مرغان تخم کیفیت تخم

 10000مرغ در جیرة حاوی  بیشترین ارزش تودة تخم

به ازای هر کیلوگرم جیرة غذایی  Aواحد ویتامین 

مرغ تحت تأثیر ویتامین  مشاهده شد، اما بقیه صفات تخم
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A ( 0112قرار نگرفتند .,et alZang  .)ۀشاخص پوست 

 تیفی، وزن مخصوص، ضخامت پوسته و کمرغ تخم

شده با جیرة  ان تغذیهاز مرغ آمده دست به مرغ تخم ةدیسف

با  یتفاوت Eو  A نیتامیو ای A نیتامیمکمل وحاوی 

 Mendonca et al., 2002; Mori etند )نداشت هیپا ةریج

al., 2003 .)نیتامیو ةریذخ A  که هنگامی مرغ، تخمدر 

بود بهبود  A نیتامیاز و ییز باالدُ دارایمرغ  ییغذا میرژ

 ;Jiang et al., 1994; Squires & Naber, 1993) یافت

Surai et al., 1998 در تحقیقی، افزودن ویتامین .)A  به

داری بر بیشتر معیارهای کیفیت جیرة غذایی تأثیر معنی

های (، که با یافته2017et alHack -El ,.مرغ داشت ) تخم

این بررسی در بلدرچین ژاپنی مغایر است. تفاوت نتایج را 

ای، شرایط و مدت آزمایش توان به اختالف گونهمی

نسبت داد که پژوهش محققان باال در شرایط گرما و به 

مشاهده در واحد هاو  هفته اجرا شد. بهبود قابل 12مدت 

در رشد و  Aممکن است به دلیل تأثیر تحریکی ویتامین 

ها باشد  توسعۀ اندام و وضعیت عملکرد تولیدمثلی ماده

(Fu et al., 2000 بر خالف این بررسی، جیرة غذایی .)

در  Aعنوان یک منبع ویتامین  دارای رتینیل پالمیتات به

واحد بر کیلوگرم  4800و  2400، 1200، 600سطوح 

et Hack -Elمرغ شد ) باعث بهبود معیارهای کیفیت تخم

2017., alمرغ در پرندگان  (. بیشترین درصد پوستۀ تخم

 ppm10در سطح  Aشده با جیرة دارای ویتامین  تغذیه

(. در نتایج پژوهشی AbdoMarwa, 2009مشاهده شد )

های کیفیت  هیچ تأثیری بر فراسنجه Aدیگر، ویتامین 

های گذار ژاپنی نداشت که با یافته تخم در بلدرچین تخم

(. در Bárdos & Merat, 1984ی دارد )این بررسی همخوان

برابر، کیفیت درونی تخم بلدرچین شامل واحد هاو، 

طور  شاخص زرده، آلبومین و درصد زرده به

جیرة غذایی،  Aتوجهی با مصرف مکمل ویتامین  شایان

(. واحد هاو با  et alMarques ,.2011افزایش یافت )

ی ، در جیرة غذایAمصرف استات رتینیل و ویتامین 

گذار تغییر نکرد که همسان با نتایج این مرغ تخم

 ,.Mendonca et al., 2002; Mori et alبررسی است )

(. از سوی دیگر، مشاهده شده است که مصرف 2003

المللی در  واحد بین A (9000مکمل ویتامین 

گذار منجر به افزایش مرغان تخم کیلوگرم( در جیرة

 & Squires) واحد هاو نسبت به گروه شاهد شد

Naber, 1993 وزن مخصوص تخم، ضخامت پوستۀ .)

تخم، وزن پوسته و درصد پوستۀ تخم بلدرچین تحت 

جیره قرار نگرفتند  Aتأثیر سطوح مکمل ویتامین 

(2011 .,et alMarques  که با نتایج این بررسی ،)

همخوانی دارد. محتوای رتینول در زرده ارتباط خطی 

جیرة غذایی پرندگان دارد در  Aبا افزایش ویتامین 

(2011 .,et alMarques  در گزارش نتایج بررسی .)

در زردة تخم بلدرچین در  Aدیگری، غلظت ویتامین 

 ,.Karadas et alارتباط با میزان کاروتن جیره است )

2006.)     
 

 ای بر کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنیجیره A. تأثیر سطوح مختلف ویتامین 4جدول 
Table 4. Effect of different levels of dietary vitamin A on egg quality in Japanese quail 

 A0 A4000 A8000 A16000 A32000 SEM 
Index 78.50 79.57 77.86 77.77 77.71 1.05 

Haugh unit 80.53 80.29 80.29 79.70 79.19 1.23 
Shell (%) 15.19 14.68 14.30 14.74 14.79 0.68 

Yolk (%) 30.63 31.00 31.88 31.86 31.98 0.94 

Albumen (%) 51.18 51.04 49.92 48.91 49.82 0.79 
Eggshell thickness (mm) 0.20 0.20 0.18 0.19 0.20 0.01 

Albumen Weight (g) 6.61 6.62 6.44 6.33 6.56 0.18 

Yolk weight (g) 3.99 4.02 4.12 4.11 4.22 0.11 
Albumen pH  10.51 10.44 10.50 10.62 10.62 0.10 

Yolk pH 6.15 6.22 6.14 6.14 6.23 0.06 
Thick Albumen Diameter (mm) 3.78 3.76 3.73 3.76 3.83 0.08 

Thin Albumen diameter (mm) 5.50 5.52 5.57 5.46 5.53 0.07 

Yolk diameter (mm) 2.80 2.76 2.79 2.81 2.89 0.04 
Albumen height (mm) 3.24 3.48 3.19 3.01 3.07 0.18 

Yolk height (mm) 9.91 10.12 9.90 9.85 10.20 0.16 

Egg mass 9.87 9.48 9.54 10.37 10.54 0.41 

SEMمیانگین. تیمارهای  : خطای استانداردA0، A4000، A8000 ،A16000  وA32000   ،)واحد  32000و  16000، 8000، 4000به ترتیب حاوی سطوح صفر )شاهد

 (. P>05/0داری بین تیمارها یافت نشد )باشد. در هر ردیف اختالف آماری معنیافزوده در هر کیلوگرم خوراک می Aالمللی ویتامین  بین

SEM: standard error of mean. A0, A4000, A8000, A16000 and A32000 treatments, contain zero (control), 4000, 8000, 16000 and 32000 IU/kg of 

dietary supplemented vitamin A, respectively. In each row, significant difference between treatments was not found (P>0.05).  
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ای بر جیره Aنتایج تأثیر سطوح مختلف ویتامین 

مشاهده  5عملکرد تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی در جدول 

های درآوری و وزن جوجه ، جوجهشود. میزان باروریمی

شده  شده( تحت تأثیر سطوح افزوده درآمده از تخم )هچ

(. نداشتن تأثیر سطوح <05/0Pقرار نگرفتند ) Aویتامین 

تواند به دلیل تأمین بر عملکرد تولیدمثلی می Aویتامین 

پیشین نیازها به این ویتامین توسط جیرة غذایی در 

 (.Abd El-Hack et al., 2016پرنده باشد )

های در مرغ، وزن جوجه دیگر تحقیقی درنتایج

المللی  واحد بین 10800حاوی شده در جیرة هچ

توجهی بیشتر از  طور شایان در کیلوگرم به Aویتامین 

مرغ و جوجه  شاهد بود. همچنین کاهش تولید تخم

مشاهده شد  Aدرآوری تحت تأثیر کمبود ویتامین 

(Chen et al., 2016این ن .)های این با یافته غایرتایج م

بررسی در بلدرچین ژاپنی است. دلیل احتمالی این 

ای، مدت اعمال توان به تفاوت گونهمغایرت را می

تیمارها، شرایط آزمایش و میزان ذخیرة پیشین 

 Abd El-Hackدر بدن پرنده مرتبط کرد ) Aویتامین 

et al., 2016; Yuan et al., 2014 .) پژوهش نتایج

شده در بلدرچین ژاپنی نشان داد، میزان  ر انجامدیگ

کاهش یافت، اما  Aهچ کلی در سطوح پایین ویتامین 

تغییری  Aمیزان باروری در مقادیر مختلف ویتامین 

. در تحقیقی، ) Lee, 1966 &Shellenbergerنداشت )

مرغان لگهورن تحت تغذیه با دو نوع جیرة غذایی 

 Aلمللی ویتامین اواحد بین 9000و  0حاوی سطوح 

هفته قرار گرفتند. نتایج نشان  32در کیلوگرم به مدت 

تغذیه با تیمارهای آزمایشی، اختالف  24داد، تا هفتۀ 

های درآوری بین جیره داری در میزان جوجهمعنی

بدون ویتامین و دارای ویتامین مشاهده نشد. اما پس 

درآوری در تیمار بدون  از این مدت، میزان جوجه

(. Bermudez et al., 1993کاهش یافت ) Aمین ویتا

، 15000، 5000دیگر، تأثیر سطوح  در بررسی

 در Aالمللی ویتامین بین واحد 135000و  45000

کیلوگرم جیره بر بازدة تولیدمثلی مرغ مادر گوشتی 

داد، دوازده هفته پس از تغذیه  بررسی شد. نتایج نشان

ها و تفریخ تخمهای آزمایشی، میزان باروری با جیره

هفته از تغذیه،  24تحت تأثیر قرار نگرفتند. اما پس از 

ها در باالترین سطح ویتامین میزان باروری و هچ تخم

A داری بیشتر از کمترین میزان آن بود طور معنی به

(Yuan et al., 2014در پژوهش انجام .)  شده روی

 ای تأثیری برجیره Aهای بالغ، کمبود ویتامین خروس

کیفیت منی نداشت و میزان باروری و جوجه درآوری 

در  (.Lillie, 1973ها نیز تحت تأثیر قرار نگرفتند )تخم

موجب  Aگزارشی، تغذیه با سطوح باالی ویتامین 

درآوری در مرغ شد  کاهش میزان تولید تخم و جوجه

(March et al., 1972 تأثیر کمبود ویتامین .)A  بر

زمان در معرض کمبود  تفعالیت تولیدمثلی به مد

 ,Dame & Knutsonبودن و شدت آن بستگی دارد )

(. تغییر نکردن در عملکرد تولیدمثلی و تولیدی 2011

، Aویتامین  0های ژاپنی حتی در سطح بلدرچین

در  Aاحتمال دارد به دلیل ذخیرة مناسب ویتامین 

کبد بلدرچین باشد که طی مدت آزمایش نیازهای 

رده و شواهدی از کمبود مشاهده پرنده را تأمین ک

 تأثیرنشد. ممکن بود با افزایش طول دورة آزمایش، 

بر صفات مختلف تحت  Aسطوح مختلف ویتامین 

  شد.دار میآزمایش معنی

 
شده  های هچشدگان رویانی و وزن جوجه درآوری، تلف ای بر میزان باروری، جوجهجیره A. تأثیر سطوح مختلف ویتامین 5جدول 

 بلدرچین ژاپنیدر 
Table 5. Effect of different levels of dietary vitamin A on fertility, hatchability, embryonic mortality and hatched 

chick weight in Japanese quail 
 A0 A4000 A8000 A16000 A32000 SEM 

Fertility (%) 86.25 94.72 91.87 89.37 95.62 2.92 

Total hatchability (%) 56.80 68.12 74.37 70.62 71.87 4.70 
Hatch of fertile eggs (%) 66.63 72.25 81.06 79.20 75.26 5.36 

Embryonic mortality (%) 33.35 27.75 18.92 20.78 24.73 5.36 

Hatched weight of chicks  (g) 8.05 8.08 8.10 8.08 8.23 0.26 

SEMنگین. تیمارهای : خطای استاندارد میاA0، A4000، A8000 ،A16000  وA32000   ،)واحد  32000و  16000، 8000، 4000به ترتیب حاوی سطوح صفر )شاهد

 (. <05/0Pداری بین تیمارها یافت نشد )افزوده در هر کیلوگرم خوراک می باشد. در هر ردیف اختالف آماری معنی Aالمللی ویتامین بین

SEM: standard error of mean. A0, A4000, A8000, A16000 and A32000 treatments, contain zero (control), 4000, 8000, 16000 and 32000 IU/kg of 

dietary supplemented vitamin A, respectively. In each row, significant difference between treatments was not found (P>0.05).  
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 گیری کلینتیجه

با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، با افزودن 

واحد  32000و  16000، 8000، 4000سطوح صفر، 

به هر کیلوگرم جیره پایه بلدرچین  Aالمللی ویتامین بین

ژاپنی، مقدار مصرف خوراک، درصد تولید، وزن تخم، 

پارامترهای کیفی تخم، میزان باروری، جوجه درآوری و 

ات رویانی در بلدرچین ژاپنی دارای اختالف آماری تلف

 05/0داری در بین تیمارهای آزمایشی نبودند )معنی

<P .)توان به شرایط این مشاهدات را می احتمالی علت

ای آزمایش و ذخیره هفته 6طبیعی آزمایش، طول مدت 

در بدن پرنده نسبت داد. کمترین و  Aقبلی ویتامین 

ذایی به ترتیب در تیمار حاوی بیشترین ضریب تبدیل غ

در کیلوگرم جیره و  Aواحد بین المللی ویتامین  32000

شود که پیشنهاد می (.<05/0P)شاهد مشاهده شد 

های با سابقه پژوهش مشابه با استفاده از بلدرچین

تر و تحت شرایط ، در مدت طوالنیAمحرومیت ویتامین 

 تنش گرمایی انجام شود.
 

 سپاسگزاری

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی الن مربوط مسئواز 

 این رامین خوزستان به لحاظ فراهم کردن امکانات

 .گرددمی قدردانی، تشکر و تحقیق
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