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 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه هاي تخمگذار 50-بررسی اثر ماده تجاري اپتومگا

  4، عبدالرحیم رضایی3یباسام ، محمدرضا2 ، ابوالقاسم گلیان2، علیرضا هروي موسوي2، جواد آرشامی1محمد پیله ور
عضو هیأت علمی 3اعضاء هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد،2 کارشناس ارشد فیزیولوژي دام، 1

  .دانشگاه علوم پزشکی مشهد4دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، 
   

  چکیده
به  50-ولید مثلی نیچه هاي تخمگذار از ماده تجاري اپتومگابر روي عملکرد ت n-3به منظور بررسی تاثیر اسید چرب 

-3در این آزمایش از سه جیره با نسبتهاي متفاوت اسید چرب . عنوان نقش مشابه با روغن ماهی در جیره استفاده گردید
n/6-n  5ایشی در هاي آزمجیره. تکرار استفاده شد 6در قالب طرح کامال تصادفی به همراه  2و  6، 10شامل نسبتهاي 

هفته انجام  22گذاري و به مدت این آزمایش در طی دو مرحله پرورش و تخم. سویا تنظیم شدند-مرحله بر پایه ذرت
در جیره به طور معنی داري سبب کاهش اضافه وزن و افزایش ضریب تبدیل  n/6-n-3اسیدهاي چرب  2نسبت . گرفت

ها از نظر درصد تولید در داري در بین تیماراختالف معنی. شده بودنیمچه ها در دوره رشد در مقایسه با سایر تیمارها 
هاي حاوي اپتومگا همچنین مصرف جیره. و وزن اولین تخم مرغ در سن بلوغ جنسی مشاهده نشد 22و  21هفته هاي 

 2سبت استفاده از سطح باالي اپتومگا در جیره داراي ن). <05/0P(هیچ تاثیري بر وزن نسبی اجزاي الشه نداشت 
شده ) <05/0P(و وزن اویداکت ) P>05/0(هاي زرد بزرگ اسیدهاي چرب، باعث کاهش وزن تخمدان، تعداد فولیکول

هاي تخمگذار باعث در جیره دوره رشد نیمچه n-3نتایج این بررسی نشان داد که مصرف سطوح باالي اسید چرب . بود
  .ایجاد اثرات منفی در دوره تخمگذاري می شود

 . 50-، نیمچه تخمگذار، عملکرد تولید مثلی، اپتومگاn-3اسید چرب : لیديکلمات ک

  
  مقدمه

در روغن ماهی  n-3چرب هاياجزاي اصلی تشکیل دهنده اسید) DHA(و دکوزاهگزانوئیکاسید ) EPA(ایکوزاپنتونئیک 
، (PGs)ها ل پروستاگالندینپیش ساز ایکوزانوئیدها مث (PUFAs)اشباع با چند پیوند دوگانه اسیدهاي چرب غیر. هستند

 n-6 و n-3مثل) PUFAs(چندپیوند دوگانه اسیدهاي چرب غیراشباع با. هستند (TXs)وترومبوگزانها  (LTs) ها لکوترین
بنابراین عملکردهاي اندوکرینی . کنندهاي متابولیکی متفاوت از هم تولید میایکوزانوئیدهاي مختلفی را از چرخه

ذرت، روغناي بین روغندر مقایسه )3) (2004(دهند گوو وهمکاران تی را از خود نشان میوپاسخهاي ایمنی متفاو
هایی که روغن ذرت مصرف کرده بودند جوجه توسط گلبولهاي سفید خونی در PGE2ماهی مشاهده نمودند که تولید 

اشی از آراشیدونیک اسید که کاهش محصوالتی ن .ماهی  بودههاي با تیمار روغنداري بیشتر از جوجهبه طور معنی
گزارشات زیادي در  .ماهی استهاي حاوي روغناز مزایاي جیره 4لکوتراین  و  PGE2دهند مثل التهاب را افزایش می

بعضی از محققان ). 1(مورد ارتباط فیزیولوژیکی دستگاه تولید مثلی در آغاز بلوغ جنسی در طیور ماده بیان شده است 
- اي در آغاز تولید تخم در مرغادي از فاکتورهاي شرکت کننده که باعث مشاهدات متغیر قابل توجهاند که تعدنشان داده

، تغذیه، شوند ناشی از محیط، ژنتیک و فاکتورهاي فیزیولوژیکی شامل دوره نوريها و بلدرچین ژاپنی میها، بوقلمون
تعداد شش . طول توالی تخمگذاري وابسته بودبا ) LYF(تعداد فولیکولهاي زرد بزرگ  .ترکیب بدن و سن پرنده است

 .)8(مرغ است الی هشت فولیکول زرد بزرگ در اولین سیکل تخمگذاري مرغ تخمگذار نشان دهنده تولید باال تخم
گذار مقایسه حیوانی را در طیور تخمماهی و روغنذرت، روغناثرات سه منبع، روغن) 7( )1991(ویتهد و همکاران 
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هدف از انجام . گرددمرغ، سفیده و زرده میماهی سبب کاهش وزن تخمیافتند که اثر جیره حاوي روغنآنها در. کردند
بر روي عملکرد تولید مثلی ) درصد روغن ماهی سالمون 50حاوي ( 50-این آزمایش بررسی اثر ماده تجاري اپتومگا

  .نیمچه هاي تخمگذار در اوایل بلوغ جنسی می باشد
  

 هامواد و روش

قطعه  216. انجام گرفت )هفتگی  22الی  18(و تخمگذاري ) هفتگی  18الی  1(آزمایش در دو مرحله پرورش این 
جوجه در  12( تکرار   6تیمار و  3در قالب طرحی کامالً تصادفی شامل  -36Hy-Line Wجوجه پولت یک روزه نژاد 

قرار گرفتند که تیمارها وتکرارها در هر یک از  در داخل قفسها طوري جوجه ها . مورد آزمایش قرار گرفتند) هر تکرار
 3و2و تیمارهاي ) 10برابر  n/6-n-3نسبت اسیدهاي چرب ( n-3بدون منبع اسیدچرب  1تیمار . طبقات توزیع گردند

به ) kcal/kg5250و انرژي متابولیسمی % 5، پروتئین خام %50روغن ماهی سالمون (50-بوسیله روغن سویا و اپتومگا
سویا -هاي بر پایه ذرتجیرههمچنین . بدست آید 2و  6در آنها به ترتیب  n/6-n-3نس گردیدند که نسبت نحوي باال

 6- 9(، رشد )هفتگی 0-6(هاي آغازین اي تنظیم شدند که بتوانند تمامی احتیاجات جوجه پولت ها را در طی دورهبگونه
بر اساس ) تولید% 5-%50(و تخمگذاري ) هفتگی 16- تولید% 5(، پیش از تخمگذاري )هفتگی 9- 16(، پایانی)هفتگی
 (2008-2007)ها توسط راهنماي توصیه شده شرکت مواد مغذي و انرژي تمام جیره. تأمین کنند) 4(هاي مربوطه توصیه

Hy-Line w-36 در طول دوره آزمایش تمام . تنظیم و در اختیار پرندگان در طول دوره پرورش و تخمگذاري قرار گرفت
ها عملکرد پرنده .ها به آب و خوراك، آزادانه دسترسی داشتندپرنده. یریتی و محیطی استاندارد اعمال شدشرایط مد

 .گیري شدنداندازه تنها براي دوره پرورششامل اضافه وزن بدنی، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك، 

-عه نیمچه در قفسهاي انفرادي ویژه تخمها به سالن تخمگذاري انتقال داده شدند و هر قطپرورش، نیمچه 15در هفته 

گیري شد مرغ آن اندازهگذاري براي هر قطعه مرغ در هر تکرار مشخص و وزن تخمزمان اولین تخم. گذاري قرار گرفتند
در هر تکرار آزمایشی . براي هر یک از تیمارهاي آزمایشی تعیین شد 22و 21هاي مرغ در هفتهدرصد تولید تخم .)5(

پس از . گیري قطعات الشه انتخاب وکشتار شدبراي انداره) بلوغ جنسی(گذاري غ پس از اولین تخمیک قطعه مر
کل لوله گوراش . جداسازي قطعات الشه، قلب، کبد، طحال، کل دستگاه گوارش و سنگدان به صورت مجزا وزن شدند

-سازي اندامهاي تولیدجدا. وزن شدند) راکبد و صف(از ابتداي مري تا مقعد همراه با پانکراس، بدون احتساب ضمائم آن 

 .انجام شد) 5) (2001(مثلی مطابق روش رینما و همکاران 
 

  نتایج و بحث

در جیره استفاده شده و  n-3درصد اسید چرب  5/1از  n/6-n-3از اسیدهاي  چرب  2در این آزمایش براي ایجاد نسبت
ایش ضریب تبدیل نیمچه ها در دوره رشد در مقایسه با این نسبت به طور معنی داري سبب کاهش اضافه وزن و افز

در ) گرم 67/43( 10مرغ تولیدي در تیمار داراي نسبت همچنین وزن اولین تخم ).1جدول(سایر تیمارها شده بود 
غن تاثیر مصرف اپتومگا در جیره بعنوان نقش مشابه رو). <05/0P(تر بود پایین) گرم 72/39( 2مقایسه با تیمار با نسبت 

هاي گوشتی اختالف ماهی در جیره مرغآنها با استفاده از روغن. شدبامی) 2(ماهی در جیره، مخالف آزمایشات دیگران 
- با توجه به تفاوت بین این دو آزمایش ممکن است  که نیمچه. داري در ضریب تبدیل پایان دوره مشاهده نکردندمعنی

هد و ویت. هاي گوشتی در برابر روغن ماهی در جیره داشته باشندگذار پاسخ متفاوتی را نسبت به مرغهاي تخم
-مرغ ایجاد میماهی اثر منفی روي تولید و وزن تخمگذاري مشاهده کردند که روغندر دوره تخم) 6) (1993(همکاران 

رات هورمونی در گیري هورمونهاي تولید مثلی خون دریافتند که این اثر منفی در نتیجه این تغییآنها با اندازه. کند
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هاي حاوي اپتومگا هیچ تاثیري بر وزن نسبی اجزاي الشه مصرف جیره. باشدگذار میهاي تخمپالسماي خون مرغ
اي که مشاهده شد، میانگین وزن نسبی باالتر سنگدان و دستگاه گوارش در تنها تفاوت قابل مالحظه). <05/0P(نداشت 

  .باشدرده بودند، میرا مصرف ک  2هایی که تیمار نسبت نیمچه
ولی اپتومگا ) <05/0P( گذاري تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتها در سن اولین تخممیانگین وزن زنده نیمچه

بدین صورت که ). >05/0P(داري در وزن تخمدان و تعداد فولیکولهاي زرد بزرگ شد باعث ایجاد اختالف معنی
، وزن تخمدان و تعداد فولیکولهاي زرد 10برابر  n/6-n-3ولی تیمار با نسبت هر دو باعث کاهش،  6و  2مصرف نسبت 

هایی که تیمار شاهد را مصرف کرده بودند نسبت وزن اویداکت در نیمچه. داري افزایش داده بودبزرگ را به طور معنی
   ).P=09/0(اي داشتند به دو تیمار دیگر افزایش قابل مالحضه

 
The Effects of Optomega-50 on Reproductive Performance of Pullet Chicks 

M. Pilevar,1* J. Arshami,1 A. Heravi Moussavi,1 A. Golian,1 M. R. Basami2 and A. R. Rezaee3 
ِ1Department of Animal Science, 2Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi university of mashhad, Khorasan Razavi, 

Iran and 3Mashhad University of Medical Sciences, Khorasan Razavi, Iran 
  

Abstract 
In this experiment we investigate the effect of dietary supplemented with n-3 fatty acid, using optomega-
50, on reproductive performance of leghorn pullet chicks. We assign 3 dietary ratio of n-6/n-3 (10, 6 and 2) 
and 6 replicate in CRD design. This experiment was performed in two periods of growing and laying until 
22 wk. Dietary ratio of 2 significantly increased FCR and decreased BWG at growing period as compared 
to other ratio. There were no significant differences in egg production at 21&22 and the weight of first egg. 
Also, diets supplemented with optomega-50 had no effect on carcass characteristic. The weight of oviduct 
and number of large yellow follicles (LYF) were reduced by Optomega diet significantly (P<0.05). 
Therefore, it is likely that feeding high n-3 PUFA to pullet on the growing period decreased reproductive 
organs weight and yield at sexual maturity due to PGF and estrogen decreases. 
Key Words: N-3 fatty acids, Pullet chick, Reproductive performance, Optomega-50. 
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    Optomega-50عملکرد دوره پرورش و تخمگذاري نیمچه هاي تغذیه شده با سطوح مختلف ماده تجاري  -1جدول 

 (%)تولید تخم مرغ         

مصرف خوراك   n-6/n-31نسبت 
 2) گرم(

) گرم(اضافه وزن 
2 

ضریب تبدیل 
 2) گرم:گرم(

وزن تخم مرغ 
 3) گرم(

زمان تخم  
 4) روز(گذاري 

 22هفته  21هفته 

10 5324 a1181 b8 67/43  2/12 95/50 12/77  
6 5235 ab1150 b55/4  01/42 5/14 07/48 9/78 

2 5384 b1108 a86/4  72/39 8/14 04/34 66/64 

SEM 91/72 18/15 05/0 53/1 16/1 06/6 86/5 

P Value 371/0 013/0 001/0 202/0 269/0 145/0 202/0 
abc 0/05( ا حروف متفاوت مشخص شده اند اختالف معنی داري دارند در هر ستون میانگین هایی که ب <P.( 

 .1/5به  3=2، 0/5به  3=6، 0/29به  3=10 1
  .روز بعد از تحریک نوري تا سن بلوغ جنسی 4 .وزن اولین تخم مرغ در سن بلوغ جنسی 3 .هفتگی 18الی  1از سن  2
 
 

 
 

در سن اولین  n-6/n-3مچه هاي تغذیه شده با نسبتهاي مختلف اسیدهاي چرب خصوصیات الشه و عملکرد تولید مثلی نی -2جدول 
 تخمگذاري

     n-6/n-3نسبت   

  10 6 2 SEM P Value 
 843/0 82/75 1281 1331 1263 )گرم(وزن زنده در اولین تخم گذاري 

 379/0 81/0 45/14 04/16 68/14 (%)سینه 

 228/0 51/0 57/16 37/17 87/15 (%)ران 

 904/0 41/0 37/4 2/4 14/4 (%)چربی حفره بطنی 

 631/0 013/0 34/0 33/0 33/0 (%)قلب 

 152/0 074/0 88/1 71/1 69/1 (%)سنگدان 

 146/0 29/0 85/4 7/4 34/4 (%)دستگاه گوارش 
 141/0 33/0 47/1 92/1 65/2 )گرم(طحال 

 751/0 4/1 47/23 11/23 71/24 )گرم(کبد 

 094/0 03/4 39/39 61/45 07/55 )گرم(اویداکت 

 b03/37 ab18/28 b04/19 12/4 01/0 )گرم(تخمدان 

 809/0 65/0 63/3 5/3 13/4 )گرم(استروما 

 706/0 03/1 66/3 33/4 5 )تعداد(فولیکول زرد کوچک 
 a6/7  b5/4 b42/5 71/0 049/0 )تعداد(فولیکول زرد بزرگ 

 209/0 58/0 86/7 8 52/6 )گرم(بزرگترین فولیکول 
abc 0/05( در هر ردیف میانگین هایی که با حروف متفاوت مشخص شده اند اختالف معنی داري دارند <P( 

 .1/5به  3=2، 0/5به  3=6، 0/29به  3=10 1

 
 
 
 
 
 
 
 


