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هاي مادر گوشتیبر عملکرد و جوجه درآوري مرغکنژوگه اسید لینولئیکتاثیر سطوح مختلف 

3عیسی دیرندهو2زربخت انصاري پیرسرایی، 1فردمحمد کاظمی 

چکیده
هاي مادر گوشتی مرغدردرآوريو جوجهمرغتخمبر تولید CLA)(هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اسید لینولئیک کنژوگه  

با چهار تکرار انجام ) درصد جیره5/0و 25/0صفر، (CLAاین آزمایش در قالب یک طرح کامال تصادفی با سه سطح مختلف . بود
. نجام شدبه مدت چهار هفته ا50این آزمایش در هفته . بود) 308سویه راس (قطعه مرغ مادر10هر واحد آزمایشی شامل . شد

صورت هفتگی درآوري و تلفات جنینی به، جوجهمرغتخم، توده مرغتخمهاي تولیدي، وزن مرغتخمدر طول آزمایش تعداد 
در انتهاي دوره مورد مرغتخمکه، ارتفاع زرده، قطر زرده، ضخامت پوسته و وزن پوسته، و نمایه شکل گیري شد در حالیاندازه

ي سبب افزایش ارتفاع دارمعنیبه طور % 5/0به میزان CLAنتایج تحقیق حاضر نشان داد که اضافه کردن. ارزیابی قرار گرفت
در جیره CLAگیري کلی این آزمایش نشان داد که استفاده از نتیجه. درصد  شد25/0آلبومین و زرده در مقایسه با سطح  

.نداشتاثر درآوري گوشتی بر صفات عملکردي و جوجههاي مادر مرغ

مرغ مادر گوشتیعملکرد، درآوري، ، جوجهکنژوگهاسید لینولئیک: هاي کلیديواژه

مقدمه
تواند در که میفردبهیکی از اسیدهاي چرب منحصر

کنژوگه لینولئیکاسید تغذیه طیور مورد استفاده قرار گیرد، 
در طبیعت واست اسید لینولئیکاز باشد که ایزومر خاصی می

از بیوهیدروژناسیون ناقص اسیدهاي چرب غیراشباع 
. شودجیرهغذایی در شکمبه حیوانات نشخوارکننده ایجاد می
هايبنابراین منبع عمده آن محصوالت لبنی استو روغن

ي این نوع اسید هاي خوراکی و سبزیجات حاوگیاهی، دانه
CLAهاي ترین جنبهتوجهیکی از جالب. نیستندچرب مغذي

توانایی آن در کاهش چربی و باال بردن توده بدون چربی بدن 
). 5(باشد می

زیادي براي هايآزمایشCLAبا توجه به اثرات مفید 
سازي محصوالت غذایی و استفاده از فواید فیزیولوژیکی غنی

در حیوانات نشخوارکننده ). 3،12،14(آن انجام شده است 
CLAطریقازواسط بیوهیدروژناسیونمحصول حد

هاي شکمبه است و در محصوالت دامی و بدن حیوان باکتري
اسید لینولئیک.یابدیشتر از حیوانات تک معده تجمع میب

جیره و CLAود در محصوالت طیور یا ناشی از موجکنژوگه 
.باشدمی) C18:1(غیراشباع سازي اسید اولئیک حاصل از یا 

دلیل تمایل ه بمرغتخممیزان انتقال اسیدهاي چرب به زرده 
ذخیره . به حفظ هموستازي در متابولیسم چربی محدود است

در محصوالت عملی نیست زیرا مصرف زیاد CLAمناسب
یولوژیکی موجب رب با تاثیر در وضعیت غشاي فیزاسید چ

میزان اسید CLAتغذیه مقادیر زیاد . شوداثرات نامطلوبی می
افزایشرا هاي چرب اشباع کاهش، اسیدرا مرغتخمیک ئاول

تغییراتی در تبادل مواد معدنی بین زرده و باعث و داده است
CLAکهگزارش کردند)3(ایدین و کوك . )2،3(نشدسفیده 

جنین . شودها میچربی، افزایش ایمنی در جوجهباعث کاهش
احتیاجات انرژي خود را براي رشد از %90پرندگان بیش از 

مقدار نسبی میزان .کنندسیداسیون لیپیدهاي زرده فراهم میاک
. ون زیاد استیچربی استفاده شده از زرده در هفته آخر انکوباس

با وارد کردن چربی به جیره تغییر پروفیل اسیدهاي چرب زرده 
پذیر است که این یک روش خوب براي تعیین تغییرات امکان

یکی . چربی زرده بر متابولیسم چربی در جوجه پرندگان است
پالسماي خون و جلوگیري LDLکاهش CLAدیگر از فواید 

برخی از محققان گزارش ). 11(باشداز تصلب شریان می
دانی است که این اثر بیشتر داراي اثر ضد اکسیCLAکردند 

زه اثر بوتیل هیدروکسی تولوئن لفاتوکوفرول و به انداآاز 
CLA.ببخشداثر ضد سرطانی تواند به آن میباشد که می

جیره با بافت چربی و فسفولیپیدهاي غشا ترکیب شده و ذخیره 
بستگی در جیره و مدت زمان  مصرف آن اشآن به میزان 

CLAمتفاوتی در خارج از کشور روي هاي آزمایش).1(دارد
یکئلینولتوان به تاثیر اسیدجمله میانجام شد که از آن

درآوري  بلدرچین ژاپنی ه روي اسیدچرب زرده و جوجهگکنژو
ه بر جوجه تازه تفریخ گکنژواسید لینولئیک، تاثیر میزان )3(

جیره بر خصوصیات کیفی CLA، تاثیر )11(شده و رشد آن
، تاثیر )1(در زمان نگهداري در یخچال دار هاي نطفهمرغتخم

و یکئلینولیک، ئه با اسید اولگکنژواسید لینولئیکسازي مکمل
تاثیر ،)10(یت تخم و ذخیره چربی در زرده لینولنیک روي کیف

CLAو ترکیب روغن سویابا ) 5(جیره بر ترکیب چربی زرده
CLA جیره به منظور کاهش اثرCLAرادرآوريبر جوجه
لذا با توجه به موارد گفته شده هدف از مطالعه ،)13(نام برد
ه بر گبررسی تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک کنژوحاضر

.هاي مادر گوشتی بوددرآوري مرغعملکرد و جوجه

هامواد و روش
به صورت یک طرح کامال تصادفی اجرا شد پژوهشاین 

چهاربا)جیره%5/0وCLA)0 ،25/0شامل سه سطحکه 
مورد استفاده در این آزمایش از CLAروغن .بودتکرار

: تهیه شد که آنالیز شیمیایی آن شاملBASFشرکت آلمانی 
سیس - 10درصد ترانس 30و 11ترانس - 9درصد سیس 30
2درصد اسید استئاریک، 4اولئیک، درصد اسید22و 12

)mo.kazemifard@gmail.com: نویسنده مسوول(استادیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -1
دانشیار و استادیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3و 2

2/12/93: تاریخ پذیرش24/3/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

76.................................................................................................1395پاییز و زمستان / 14شماره / پژوهشهاي تولیدات دامی سال هفتم

هاي مادر گوشتیبر عملکرد و جوجه درآوري مرغکنژوگه اسید لینولئیکتاثیر سطوح مختلف 

3عیسی دیرندهو2زربخت انصاري پیرسرایی، 1فردمحمد کاظمی 

چکیده
هاي مادر گوشتی مرغدردرآوريو جوجهمرغتخمبر تولید CLA)(هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اسید لینولئیک کنژوگه  

با چهار تکرار انجام ) درصد جیره5/0و 25/0صفر، (CLAاین آزمایش در قالب یک طرح کامال تصادفی با سه سطح مختلف . بود
. نجام شدبه مدت چهار هفته ا50این آزمایش در هفته . بود) 308سویه راس (قطعه مرغ مادر10هر واحد آزمایشی شامل . شد

صورت هفتگی درآوري و تلفات جنینی به، جوجهمرغتخم، توده مرغتخمهاي تولیدي، وزن مرغتخمدر طول آزمایش تعداد 
در انتهاي دوره مورد مرغتخمکه، ارتفاع زرده، قطر زرده، ضخامت پوسته و وزن پوسته، و نمایه شکل گیري شد در حالیاندازه

ي سبب افزایش ارتفاع دارمعنیبه طور % 5/0به میزان CLAنتایج تحقیق حاضر نشان داد که اضافه کردن. ارزیابی قرار گرفت
در جیره CLAگیري کلی این آزمایش نشان داد که استفاده از نتیجه. درصد  شد25/0آلبومین و زرده در مقایسه با سطح  

.نداشتاثر درآوري گوشتی بر صفات عملکردي و جوجههاي مادر مرغ

مرغ مادر گوشتیعملکرد، درآوري، ، جوجهکنژوگهاسید لینولئیک: هاي کلیديواژه

مقدمه
تواند در که میفردبهیکی از اسیدهاي چرب منحصر

کنژوگه لینولئیکاسید تغذیه طیور مورد استفاده قرار گیرد، 
در طبیعت واست اسید لینولئیکاز باشد که ایزومر خاصی می

از بیوهیدروژناسیون ناقص اسیدهاي چرب غیراشباع 
. شودجیرهغذایی در شکمبه حیوانات نشخوارکننده ایجاد می
هايبنابراین منبع عمده آن محصوالت لبنی استو روغن

ي این نوع اسید هاي خوراکی و سبزیجات حاوگیاهی، دانه
CLAهاي ترین جنبهتوجهیکی از جالب. نیستندچرب مغذي

توانایی آن در کاهش چربی و باال بردن توده بدون چربی بدن 
). 5(باشد می

زیادي براي هايآزمایشCLAبا توجه به اثرات مفید 
سازي محصوالت غذایی و استفاده از فواید فیزیولوژیکی غنی

در حیوانات نشخوارکننده ). 3،12،14(آن انجام شده است 
CLAطریقازواسط بیوهیدروژناسیونمحصول حد

هاي شکمبه است و در محصوالت دامی و بدن حیوان باکتري
اسید لینولئیک.یابدیشتر از حیوانات تک معده تجمع میب

جیره و CLAود در محصوالت طیور یا ناشی از موجکنژوگه 
.باشدمی) C18:1(غیراشباع سازي اسید اولئیک حاصل از یا 

دلیل تمایل ه بمرغتخممیزان انتقال اسیدهاي چرب به زرده 
ذخیره . به حفظ هموستازي در متابولیسم چربی محدود است

در محصوالت عملی نیست زیرا مصرف زیاد CLAمناسب
یولوژیکی موجب رب با تاثیر در وضعیت غشاي فیزاسید چ

میزان اسید CLAتغذیه مقادیر زیاد . شوداثرات نامطلوبی می
افزایشرا هاي چرب اشباع کاهش، اسیدرا مرغتخمیک ئاول

تغییراتی در تبادل مواد معدنی بین زرده و باعث و داده است
CLAکهگزارش کردند)3(ایدین و کوك . )2،3(نشدسفیده 

جنین . شودها میچربی، افزایش ایمنی در جوجهباعث کاهش
احتیاجات انرژي خود را براي رشد از %90پرندگان بیش از 

مقدار نسبی میزان .کنندسیداسیون لیپیدهاي زرده فراهم میاک
. ون زیاد استیچربی استفاده شده از زرده در هفته آخر انکوباس

با وارد کردن چربی به جیره تغییر پروفیل اسیدهاي چرب زرده 
پذیر است که این یک روش خوب براي تعیین تغییرات امکان

یکی . چربی زرده بر متابولیسم چربی در جوجه پرندگان است
پالسماي خون و جلوگیري LDLکاهش CLAدیگر از فواید 

برخی از محققان گزارش ). 11(باشداز تصلب شریان می
دانی است که این اثر بیشتر داراي اثر ضد اکسیCLAکردند 

زه اثر بوتیل هیدروکسی تولوئن لفاتوکوفرول و به انداآاز 
CLA.ببخشداثر ضد سرطانی تواند به آن میباشد که می

جیره با بافت چربی و فسفولیپیدهاي غشا ترکیب شده و ذخیره 
بستگی در جیره و مدت زمان  مصرف آن اشآن به میزان 

CLAمتفاوتی در خارج از کشور روي هاي آزمایش).1(دارد
یکئلینولتوان به تاثیر اسیدجمله میانجام شد که از آن

درآوري  بلدرچین ژاپنی ه روي اسیدچرب زرده و جوجهگکنژو
ه بر جوجه تازه تفریخ گکنژواسید لینولئیک، تاثیر میزان )3(

جیره بر خصوصیات کیفی CLA، تاثیر )11(شده و رشد آن
، تاثیر )1(در زمان نگهداري در یخچال دار هاي نطفهمرغتخم

و یکئلینولیک، ئه با اسید اولگکنژواسید لینولئیکسازي مکمل
تاثیر ،)10(یت تخم و ذخیره چربی در زرده لینولنیک روي کیف

CLAو ترکیب روغن سویابا ) 5(جیره بر ترکیب چربی زرده
CLA جیره به منظور کاهش اثرCLAرادرآوريبر جوجه
لذا با توجه به موارد گفته شده هدف از مطالعه ،)13(نام برد
ه بر گبررسی تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک کنژوحاضر

.هاي مادر گوشتی بوددرآوري مرغعملکرد و جوجه

هامواد و روش
به صورت یک طرح کامال تصادفی اجرا شد پژوهشاین 

چهاربا)جیره%5/0وCLA)0 ،25/0شامل سه سطحکه 
مورد استفاده در این آزمایش از CLAروغن .بودتکرار

: تهیه شد که آنالیز شیمیایی آن شاملBASFشرکت آلمانی 
سیس - 10درصد ترانس 30و 11ترانس - 9درصد سیس 30
2درصد اسید استئاریک، 4اولئیک، درصد اسید22و 12

)mo.kazemifard@gmail.com: نویسنده مسوول(استادیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -1
دانشیار و استادیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3و 2

2/12/93: تاریخ پذیرش24/3/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

76.................................................................................................1395پاییز و زمستان / 14شماره / پژوهشهاي تولیدات دامی سال هفتم

هاي مادر گوشتیبر عملکرد و جوجه درآوري مرغکنژوگه اسید لینولئیکتاثیر سطوح مختلف 

3عیسی دیرندهو2زربخت انصاري پیرسرایی، 1فردمحمد کاظمی 

چکیده
هاي مادر گوشتی مرغدردرآوريو جوجهمرغتخمبر تولید CLA)(هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اسید لینولئیک کنژوگه  

با چهار تکرار انجام ) درصد جیره5/0و 25/0صفر، (CLAاین آزمایش در قالب یک طرح کامال تصادفی با سه سطح مختلف . بود
. نجام شدبه مدت چهار هفته ا50این آزمایش در هفته . بود) 308سویه راس (قطعه مرغ مادر10هر واحد آزمایشی شامل . شد

صورت هفتگی درآوري و تلفات جنینی به، جوجهمرغتخم، توده مرغتخمهاي تولیدي، وزن مرغتخمدر طول آزمایش تعداد 
در انتهاي دوره مورد مرغتخمکه، ارتفاع زرده، قطر زرده، ضخامت پوسته و وزن پوسته، و نمایه شکل گیري شد در حالیاندازه

ي سبب افزایش ارتفاع دارمعنیبه طور % 5/0به میزان CLAنتایج تحقیق حاضر نشان داد که اضافه کردن. ارزیابی قرار گرفت
در جیره CLAگیري کلی این آزمایش نشان داد که استفاده از نتیجه. درصد  شد25/0آلبومین و زرده در مقایسه با سطح  

.نداشتاثر درآوري گوشتی بر صفات عملکردي و جوجههاي مادر مرغ

مرغ مادر گوشتیعملکرد، درآوري، ، جوجهکنژوگهاسید لینولئیک: هاي کلیديواژه

مقدمه
تواند در که میفردبهیکی از اسیدهاي چرب منحصر

کنژوگه لینولئیکاسید تغذیه طیور مورد استفاده قرار گیرد، 
در طبیعت واست اسید لینولئیکاز باشد که ایزومر خاصی می

از بیوهیدروژناسیون ناقص اسیدهاي چرب غیراشباع 
. شودجیرهغذایی در شکمبه حیوانات نشخوارکننده ایجاد می
هايبنابراین منبع عمده آن محصوالت لبنی استو روغن

ي این نوع اسید هاي خوراکی و سبزیجات حاوگیاهی، دانه
CLAهاي ترین جنبهتوجهیکی از جالب. نیستندچرب مغذي

توانایی آن در کاهش چربی و باال بردن توده بدون چربی بدن 
). 5(باشد می

زیادي براي هايآزمایشCLAبا توجه به اثرات مفید 
سازي محصوالت غذایی و استفاده از فواید فیزیولوژیکی غنی

در حیوانات نشخوارکننده ). 3،12،14(آن انجام شده است 
CLAطریقازواسط بیوهیدروژناسیونمحصول حد

هاي شکمبه است و در محصوالت دامی و بدن حیوان باکتري
اسید لینولئیک.یابدیشتر از حیوانات تک معده تجمع میب

جیره و CLAود در محصوالت طیور یا ناشی از موجکنژوگه 
.باشدمی) C18:1(غیراشباع سازي اسید اولئیک حاصل از یا 

دلیل تمایل ه بمرغتخممیزان انتقال اسیدهاي چرب به زرده 
ذخیره . به حفظ هموستازي در متابولیسم چربی محدود است

در محصوالت عملی نیست زیرا مصرف زیاد CLAمناسب
یولوژیکی موجب رب با تاثیر در وضعیت غشاي فیزاسید چ

میزان اسید CLAتغذیه مقادیر زیاد . شوداثرات نامطلوبی می
افزایشرا هاي چرب اشباع کاهش، اسیدرا مرغتخمیک ئاول

تغییراتی در تبادل مواد معدنی بین زرده و باعث و داده است
CLAکهگزارش کردند)3(ایدین و کوك . )2،3(نشدسفیده 

جنین . شودها میچربی، افزایش ایمنی در جوجهباعث کاهش
احتیاجات انرژي خود را براي رشد از %90پرندگان بیش از 

مقدار نسبی میزان .کنندسیداسیون لیپیدهاي زرده فراهم میاک
. ون زیاد استیچربی استفاده شده از زرده در هفته آخر انکوباس

با وارد کردن چربی به جیره تغییر پروفیل اسیدهاي چرب زرده 
پذیر است که این یک روش خوب براي تعیین تغییرات امکان

یکی . چربی زرده بر متابولیسم چربی در جوجه پرندگان است
پالسماي خون و جلوگیري LDLکاهش CLAدیگر از فواید 

برخی از محققان گزارش ). 11(باشداز تصلب شریان می
دانی است که این اثر بیشتر داراي اثر ضد اکسیCLAکردند 

زه اثر بوتیل هیدروکسی تولوئن لفاتوکوفرول و به انداآاز 
CLA.ببخشداثر ضد سرطانی تواند به آن میباشد که می

جیره با بافت چربی و فسفولیپیدهاي غشا ترکیب شده و ذخیره 
بستگی در جیره و مدت زمان  مصرف آن اشآن به میزان 

CLAمتفاوتی در خارج از کشور روي هاي آزمایش).1(دارد
یکئلینولتوان به تاثیر اسیدجمله میانجام شد که از آن

درآوري  بلدرچین ژاپنی ه روي اسیدچرب زرده و جوجهگکنژو
ه بر جوجه تازه تفریخ گکنژواسید لینولئیک، تاثیر میزان )3(

جیره بر خصوصیات کیفی CLA، تاثیر )11(شده و رشد آن
، تاثیر )1(در زمان نگهداري در یخچال دار هاي نطفهمرغتخم

و یکئلینولیک، ئه با اسید اولگکنژواسید لینولئیکسازي مکمل
تاثیر ،)10(یت تخم و ذخیره چربی در زرده لینولنیک روي کیف

CLAو ترکیب روغن سویابا ) 5(جیره بر ترکیب چربی زرده
CLA جیره به منظور کاهش اثرCLAرادرآوريبر جوجه
لذا با توجه به موارد گفته شده هدف از مطالعه ،)13(نام برد
ه بر گبررسی تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک کنژوحاضر

.هاي مادر گوشتی بوددرآوري مرغعملکرد و جوجه

هامواد و روش
به صورت یک طرح کامال تصادفی اجرا شد پژوهشاین 

چهاربا)جیره%5/0وCLA)0 ،25/0شامل سه سطحکه 
مورد استفاده در این آزمایش از CLAروغن .بودتکرار

: تهیه شد که آنالیز شیمیایی آن شاملBASFشرکت آلمانی 
سیس - 10درصد ترانس 30و 11ترانس - 9درصد سیس 30
2درصد اسید استئاریک، 4اولئیک، درصد اسید22و 12

)mo.kazemifard@gmail.com: نویسنده مسوول(استادیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -1
دانشیار و استادیار، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3و 2

2/12/93: تاریخ پذیرش24/3/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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باقیمانده مربوط به درصد 6درصد اسید لینولئیک و 
مرغ 10در هر پن . می باشداسیدهاي چرب مرهاي دیگر وایز

چهاربه مدت هفته50سن با)308راس تجاري سویه (مادر
به غذا پرندگاندسترسیوندگرفتهفته مورد استفاده قرار 

به منظور حفظ رطوبت بستر دسترسی پرندگان به . محدود بود
ساعت در روز، از زمان 11(شدآب با زمان سنج کنترل می

دقیقه 60تناوبی صورتبعد به دهی تا اوج تولید وخوراك
متر 2×1(در هر پن).شددقیقه خاموش دنبال می90روشن و 

خروس امکان (ها یک تراف براي تامین دان مرغ)مربع
خوري آویزان براي و یک دان) استفاده از دان مرغ را نداشت

کان استفاده از دان خروس را مرغ ام(تامین دان خروس 
دو آشیانه براياي و و همچنین یک آبخوري زنگوله) داشتن

چوب ها با پوشال بستر تمامی پن. وجود داشتگذاري تخم
،شدجز سامانه غذادهی که با دست انجام میبه،پوشانده شد

در . تمامی شرایط با استانداردهاي تجاري قابل مقایسه بود
هاي مرغتخمهاي تولیدي، مرغتخمداد طول آزمایش تع

، جوجه درآوري، تلفات مرغتخمتوده ،مرغتخممعیوب، وزن 
، ضخامت قطر زردهزرده، ارتفاع جنینی و تلفات در هر روز، 

، درازا و نمایه شکل پهناواحد هاو، پوستهاستحکامپوسته و 
نمایه .گرفتاي دوره مورد ارزیابی قرار در انتهمرغتخم
که بر اساس فرمول ذیل محاسبه شاخصی استمرغتخم
:شودمی

مرغتخمنمایه )= مرغتخمعرض /مرغتخمطول (×100
Eggscaleتوسـط دسـتگاه  مـرغ تخـم نمره  (Ogawa Seiki

Co, Ltd) کـه بیـانگر میـزان نرمـال بـودن شـکل       شدتعیین
هـا در ابتـداي دوره بـه    تخاب مـرغ نا.باشدتولیدي میمرغتخم
تولیـدي و  مـرغ تخـم که از لحاظ تـوده  گرفتاي صورت گونه

تمـامی  . وزن ابتدایی کمترین اختالف را با هـم داشـته باشـند   
ها داراي انرژي و پروتئین یکسانی بودند کـه بـر اسـاس    جیره

هاي غـذایی و ترکیـب   جیره. فرموله شدند308راهنماي راس 
.آمده است1شیمیایی محاسبه شده آنها در جدول 

(%)هاي آزمایش دهنده و ترکیب شیمیایی جیرهاجزاي تشکیل- 1جدول
Table 1.Chemical composition of experimental diets (%)

3جیره 2جیره 1جیره (%)اجزاء جیره 
60/4980/4980/49ذرت
00/2000/2000/20گندم

45/1645/1645/16کنجاله سویا
76/156/156/1سبوس گندم

33/233/233/2یونجه
10/710/710/7کربنات کلسیم

95/095/095/0مونوکلسیم فسفات
25/025/025/0نمک

025/05/0کنژوگهک یاسید لینولئ
175/05/0روغن سویا

125/025/025/0مکمل ویتامینه
225/025/025/0مکمل معدنی

02/002/002/0دي ال متیونین
1/01/01/0لیزین

100100100کل
(%)ترکیب شیمیایی محاسبه شده

275327492752انرژي قابل متابولیسم
49/1449/1451/14پروتئین خام

37/037/037/0فسفر قابل دسترس
85/285/285/2کلسیم

27/027/027/0متیونین
76/376/377/3فیبر

گرم میلیB1 ،12گرم ویتامین میلیK3 ،3/1گرم ویتامین میلیE ،7/3واحد بین المللی ویتامین A  ،100واحد بین المللی ویتامین 12000: کیلوگرم جیره حاويهر -1
گرم ویتامین میلیB12 ،25/0گرم ویتامین میلیB9،04/0گرم ویتامینمیلیB6 ،5/1گرم ویتامین میلی4نیکوتینیک، گرم اسیدمیلیB3 ،40گرم ویتامین میلیB2،12ویتامین 

B19 ،200گرم کولین کلرایدمیلی
.  گرم سلنیوممیلی4/0ید، گرممیلی5/0کبالت، 2/0گرم مس، میلی10گرم روي، میلی100میلیگرم آهن، 60گرم منگنز، میلی60: هر کیلوگرم جیره حاوي-2

مرغتخمصفات عملکردي و خصوصیات کیفی 
صورت دستیهها بمرغتخمبار در طول روز شش 

میزان تولید،. شدندن یوزتآوري و در پایان روز جمع
ها مرغتخم، ترك مویی، دوزرده و وزن بدشکلهاي مرغتخم

و میزان مرغتخمري، وزن گذامیزان تخم. شدروزانه ثبت 
تگیهفهاي قابل ارسال به جوجه کشی به صورتمرغتخم

دوره روز آخر هر هاي تولیدي دو مرغتخمتمامی . گزارش شد
مرغتخمصوصیات کیفی گیري خاندازهبه منظورآزمایشی

از ها سفیدهمرغتخمپس از شکسته شدن . شدندآوري جمع
قبل از وزن کردن زرده، شاالز با پنس از زرده .زرده جدا شد

به منظور حذف کامل سفیده باقی مانده از زرده از . جدا شد
پوسته به منظور برطرف شدن باقی . کاغذ صافی استفاده شد

روز در پنجشو و به مدتو سفیده با آب مقطر شستمانده
یده از کسر وزن وزن سف. هواي آزاد قرار گرفت تا خشک شود

گیري براي اندازه. دست آمدهبمرغتخمزرده و پوسته از وزن 
، میتویوتا، 500سري (ضخامت پوسته از میکرومتر دیجیتال 

گیري ضخامت پوسته سه براي اندازه.استفاده شد) توکیو، ژاپن
که شامل نوك تیز، نوك پهن و مرغتخمقسمت از پوسته 

"هاو"واحد . گیري قرار گرفتبود مورد اندازهمرغتخممیانه 
.محاسبه شد) 7(و همکاران ایسن به کمک معادله 
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Log100) ارتفاع سفیده× 56/7-7/1× مرغتخموزن 37/0(
واحد هاو=

گیري و کنترل و همچنین تنظیم دان به منظور اندازه
از گذاري شده از هر پن هر هفته قبلمصرفی سه پرنده شماره

میزان سرانه دان هر هفته بر اساس وزن و . تغذیه توزین شدند
.میزان تولید تنظیم شد

:از فرمول زیر محاسبه گردیدمرغتخمتوده 
مرغتخمتوده ) = گرم(مرغتخموزن × (%)مرغتخمتولید 

جوجه درآوري
هاي قابل ارسال مرغتخممنظور بررسی جوجه درآوري به 

چهارهاي بارور،مرغتخمدرآوريجوجهکشی و به جوجه
آوري و به ها جمعمرغتخمو هر بار به مدت یک هفته مرتبه
ها به مرغتخمپس از ارسال . کشی ارسال شدندجوجه
هایی که در مرغتخمبندي شدند و ها درجهکشی، تخمجوجه

بعد مرغتخم36. شدندر شکسته یا معیوب شده بود حذف مسی
کشی قرار درون سبدهاي مخصوص جوجهکشی از وزن
جیمزوي مدل (ها درون دستگاه سترمرغتخم. گرفتند

62/29و دماي تر15/37با دماي خشک ) 100- میکروپی تی
ند و پس از پایان روز قرار گرفت18به مدت درجه سلسیوس 

به منظور مشخص . هاي هچر منتقل شدندبه سینی18روز 
دوره 10روز نطفه در بیدار وهاي نطفهمرغتخمشدن 

پس از قرارگیري . ها کندل شدندمرغتخمانکوباسیون، 
درآوري هاي هچري تا زمان جوجهها در درون سینیمرغتخم

دماي تر و44/36در هچر قرار داشتند که دماي خشک آن
در انتهاي دوره هچري .تنظیم شددرجه سلسیوس18/32آن 

هاي هچري یسینهاي جوجه نشده از درونمرغتخم
سپس . آوري و شماره هر پن یاداشت و شمرده شدندجمع

ها شکسته و تلفات جنینی به سه دوره تقسیم مرغتخمتمامی 
تلفات ابتداي دوره نطفه، این مراحل شامل بی. و ثبت شدند

انتهاي ، تلفات )روزگی16-8(ات میان دوره، تلف)روزگی1-7(
نوك زده یا زنده که هايو جوجه) روزگی21- 17(دوره 

. ون آمدن پیدا نکردندفرصت بیر
آنالیز آماري
ر قالب یک طرح کامال تصادفی دهاي آزمایش کلیه داده

)درصد جیره5/0و CLA)0 ،25/0سطح مختلف با سه 
رد تجزیه موSASافزاربا استفاده از نرمداراي چهار تکرار 

ها از آزمون میانگینایسه مقبراي.تحلیل آماري قرار گرفت
.شداستفاده 05/0داري اي دانکن در سطح معنیچنددامنه

نتایج و بحث
CLAاسـتفاده از   ،دهدنشان میدوگونه که جدول همان
مـرغ تخـم پهنـاي  روييدارمعنیاثرمادر، هايمرغدر جیره 

باعث تغییر در وضعیت کنژوگه اسید چرب ). >05/0P(نداشت
ـ با تغییر در جا(شدهء پوستهفیزیولوژیکی غشا جـایی مـواد   هب

مـرغ تخـم که بـر کیفیـت   )مرغتخممعدنی بین زرده و سفیده 
کـه ایـن   داردمخصوصا خصوصیات تولید مثلی تاثیرات منفـی  

یک و افزایش اسیدهاي چـرب اشـباع   ئاثر را با کاهش اسید اول
ارتفـاع  جـدول دو  هـاي  اسـاس داده بـر ). 10(کننـد اعمال می

زرده در تیمـار شــاهد، بــه طــور  آلبـومن، واحــد هــاو و ارتفــاع  
5/0داري بیشتر از مرغان مادر تغذیه شده با جیره حـاوي  معنی

%CLAاز طرفی دیگر تفاوت آن بـا مرغـان مـادر تغذیـه     بود
اسـاس تحقیقـات   بر. دار نبودمعنیCLAدرصد25/0شده با  

ــکومبات و  ــاران ساس ــتفاده از ) 18(همک ــف اس ــطوح مختل س
CLA) روغنCLAو 11تـرانس  -9درصد سیس 30: شامل

4درصد اسـیداولئیک،  22و 12سیس -10درصد ترانس 30
درصـد  6درصـد اسـید لینولئیـک و    2درصد اسید اسـتئاریک،  

در جیـره  ) باقیمانده مربوط به ایزمرهاي دیگر اسیدهاي چـرب 
واحـد  و بر ارتفـاع آلبـومن  داري ، تاثیر معنیگذارهاي تخممرغ

داري بـین سـطوح مختلـف    معنـی گونه تفاوتهیچ.داشتوها
CLA  هـاي مختلـف و کـل دوره    در دورهمـرغ تخـم بر تولیـد

) 4،9(تحقیقات مختلف انجام گرفتـه  ). 3جدول(مشاهده نشد
در مـرغ تخـم پذیري تولیـد  نابا نتایج این تحقیق در مورد تاثیر

در . مطابقـت دارد CLA%5/0مادر تغذیـه شـده بـا    هايمرغ
بیان شده اسـت  ) 17،18(محققان ازسويدست آمده هنتایج ب

هاي مـادر و  مرغتخمبر تولید CLAکه افزایش سطح مصرف 
ه با نتیجـه ایـن تحقیـق    گذارد کاثر منفی میمرغتخمکیفیت 
در سطوح مختلف مصـرف  مرغتخمپذیري تولید ناتاثیر درباره 
CLAمغایرت دارد.

مرغتخمبر صفات کیفی CLAتاثیر سطوح مختلف -2جدول
Table 2. Effect of different levels of CLA on the egg quality characteristics

ویژگی
تیمارها

P-Value 123
37/0321/0±37/001/0±36/001/0±01/0)مترمیلی(پوسته ضخامت

92/5268/0±74/510/0±87/514/0±16/0)گرم(وزن پوسته 
49/4288/0±56/402/0±53/402/0±03/0)مترسانتی(پهناي تخم 
92/5369/0±91/504/0±93/504/0±05/0)مترسانتی(درازاي تخم 

88/75234/0±54/7756/0±54/7623/0±73/0نمایه شکل تخم 
30/4073/0±92/309/0±06/411/0±14/0نمره تخم

ab31/0±10/6b36/0±37/5a44/0±63/6013/0)مترمیلی(ارتفاع آلبومن 
54/75056/0±98/6516/4±02/7398/2±39/2واحد هاو

65/1±02/0)مترسانتی(ارتفاع زرده  abb02/0±60/1a02/0±68/1008/0
47/4456/0±43/404/0±43/405/0±05/0)مترسانتی(قطر زرده 
49/37144/0±19/3648/0±24/3760/0±44/0نمایه زرده

).P>05/0(داري هستند هاي هر سطر با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیمیانگین
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نشـان  ) 3جـدول  (مرغ بر وزن تخمCLAتاثیر سطوح مختلف 
ــ ــهیم ــد ک ــتفاده ده ــطح CLAاز اس ــور %5/0در س ــه ط ب

در مــــرغتخــــموزن ي میــــل بــــه کــــاهش دارمعنــــی
در کـل  مـرغ تخـم اما این کاهش وزن ،اي از زمان داشتبازه

و سـل  چامروسـپلرت در آزمایشـی مشـابه،   .دار نبودمعنیدوره 
مادر هايدر جیره مرغCLA%5/0دریافتند که استفاده از ) 4(

پایـان دوره آزمـایش نداشـته    مرغتخموزن ي بردارمعنیتاثیر 
بـه  CLA%5/0با اضـافه کـردن   مرغتخمکاهش وزن .است

بـه  . مطابقـت دارد )17(همکـاران شانگ و جیره، با تحقیقات 
، CLA)0 ،1که آنها بیان کردند که با افـزایش سـطح   طوري

و مـرغ تخـم تولیـد  مـرغ،  جیره، وزن تخمبه ) 6%، 5، 4، 3، 2
در تحقیقی مشـابه  .یابدبازده خوراك به طور خطی کاهش می

در سـطح  مـرغ تخـم بیان کردند که تولیـد  ) 9(جانزو همکاران 
استفاده از سـطوح  .یابدکاهش میCLAجیره % 5/0مصرفی 
اثـري  مـرغ تخـم مادر بر تـوده  در جیره مرغانCLAمختلف 
وزنوتولیـد درصدتابعمرغتخمتودهوزن).3جدول(نداشت 

دوایـن زمانیکـه بـالطبع وباشـد میتولید شدههايمرغتخم
تحـت نیزمرغتخمتودهوزناندنگرفتهقرارتاثیرتحتعامل
ي قابـل  هـا مـرغ تخـم بـر  CLAاثر .گرفتنخواهدقرارتاثیر

در ). 3جـدول  (نبوددارمعنیدوره کشی در کل ارسال به جوجه
هـاي  مرغتخمبر CLAکه مطالعات اخیر بیانگر اثر مثبت حالی

ایـن محققـان معتقـد    ). 3(باشد کشی میقابل ارسال به جوجه
هـاي قابـل ارسـال بـه     مـرغ تخـم بـر  CLAبودند کـه تـاثیر   

. باشدها میکشی تحت تاثیر سطوح مصرف آنجوجه

هفتگی58تا 51هاي مادر گوشتی از بر صفات عملکردي در مرغCLAتاثیر سطوح مختلف - 3جدول 
Table 3. Effect of different levels of CLA on productive performancein broiler breeder from 51 to 58 week

صفات عملکردي
تیمارها

P-Value 123SE

28/4997/4928/5063/1907/0(%)مرغتخمتولید 
43/6915/6906/6780/0156/0)گرم(مرغتخموزن 
20/3456/3472/3320/1887/0مرغتخمتوده 
53/9536/9621/9843/1450/0(%)هاي قابل ارسال به جوجه کشیمرغتخم

اسـتفاده از سـطوح مختلـف    ،4جـدول هاي اساس دادهبر
CLA میـزان  بـر داري معنـی تـاثیر مـادر،  هـاي مرغدر جیره

ــه ــاندرآوريجوجـ ــتهدر پایـ ــزان دوره نداشـ ــه میـ ، اگرچـ
در هفته CLA%5/0مرغان مادر تغذیه شده با جوجه درآوري 

ــا 57 ــور 58ت ــه ط ــیب ــتمعن ــاهش یاف . )>05/0P(داري ک
جوجه در آوري در پرنـدگان تحـت عوامـل فراوانـی از جملـه      

در نتـایجی  .باشـد مین گله، تغذیه و کیفیت پوسته ژنوتیپ، س
باعــث افــزایش میــزان CLAکــه افــزایشنشــان داده شــده 

ش میــزان اســیدهاي چــرباســیدهاي چــرب اشــباع و کــاه
میزان اسیدهاي چرب غیر شود که این کاهش در غیراشباع می

دسچراز در کبـد 9-اشباع باعث جلوگیري از فعالیت آنزیم دلتا
کاهد که ایـن نتـایج در  شود که از میزان جوجه درآوري میمی

تـا سـطح   CLA%1هاي مادر جوان تغذیه شده با مورد مرغ
) 3(کــوكوایــدیندر تحقیقــی مشــابه. )13(باشــد مــی5%

ـ CLA%5/0گزارش کردند که اضـافه کـردن   ه جیـره مـادر   ب
هـاي  درآوري تخـم داري درصـد جوجـه  بلدرچین به طور معنی

، CLAدرصـد  25/0تغذیه شده بـا  بلدرچین نسبت به را بارور 
کــاهش داده فنــدقروغــن %5/0روغــن آفتــابگردان و 5/0%

هـاي مـرغ تخـم تلفات جنینـی بر CLAتاثیر استفاده از .است
بـر ایـن اسـاس    . انـد دهنشان داده ش5جدول در گوشتیمادر

کدام از در هیچتلفات جنینیداري از نظر تاثیر بر اختالف معنی
).<05/0P(هاي مورد آزمایش دیده نشدجیره

با توجه به تحقیق حاضر بیشترین تلفـات در دوره ابتـدایی   
و مومـا هـاي  افتـد کـه بـا یافتـه    رشد و نمو جنین اتفـاق مـی  

ایـن محققـان مشـاهده کردنـد،     . مطابقـت دارد ) 13(همکاران 
، 4(به همراه سطوح مختلف روغـن سـویا  CLAهنگامی که از 

تلفات جنینی در اوایـل دوره جنینـی   شداستفاده ) جیره8%، 6
رسد تغییرات به نظر می. بودهاي دیگر به مراتب بیشتر از دوره

، شامل صـورتی شـدن   CLAناشی از مصرف مرغتخمکیفیت 
عامـل  مـرغ تخـم و بتونی و سفت شدن زرده مرغتخمسفیده 

.)1،2(این مسئله باشد 
ــان داد کــه        ــق نش ــن تحقی ــایج ای ــی نت ــور کل ــه ط ب

هـاي مـادر   در مـرغ CLAدرصـد 5/0سـازي جیـره بـا    مکمل
مـرغ شـد، امـا    گوشتی هرچند باعث بهبود شکل ظاهري تخم

شــد درآوريکـاهش جوجـه  اسـتفاده از همـین سـطح باعــث    
هاي مادر درصد آن در جیره مرغ5/0این استفاده از سطح بنابر

.شودگوشتی توصیه نمی

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از همکاري شرکت مرغ مـادر قطـره   
ــدتقی     ــینی، محم ــی حس ــفایی، سیدموس ــدي ص ــال و مه ط

تحقیـق  زاده و محمدرضا مالئی کندلوسی در طول ایـن  حسن
.نمایدکمال تشکر و قدردانی می
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تاثیر سطوح مختلف اسید لینولییک کنژوگه بردرصد جوجه درآوري-4جدول 
Table 4. Effect of different levels of CLA on the hatchability

بر درصد تلفات جنینیCLAتاثیر سطوح مختلف - 5جدول
Table5. Effect of different levels of CLA on the embryonic mortality percentage Table

)هفته(تولید 
تیمارها

P-Value
123SE

62/981/1294/1224/3727/0بی نطفه
25/210/226/405/2721/0دوره ابتدایی
48/116/450/300/1226/0دوره میانی

90/1083/647/745/2492/0نوك انتهایی
).P>05/0آزمون دانکن (ي هستند دارمعنیهاي هر سطر با حروف غیرمشابه داراي اختالف میانگین
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)هفته(تولید 
تیمارها

P-Value 123SE
51-5244/7433/6990/7035/5794/0
53-5438/7235/7321/6386/4334/0
55-5688/7489/7118/6391/4290/0
57-58a82/80a26/79b58/5983/3013/0
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).P>05/0آزمون دانکن (.داري هستنداختالف معنیهاي هر سطر با حروف غیر مشابه دارايمیانگین
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Abstract
The objective of this study was to investigate effect of conjugated linoleic acid (CLA) on egg

production and hatchability in broiler breeders. This experiment was conducted in a completely
randomize design with three levels of conjugated linoleic acid (0, 0.25 and 0.5 percent of diet)
and four replicates. Each experimental unit consist ten broiler breeders (ROSS 308). The
experiment was taken at 50 week and continues to four weeks. During the experiment, egg
production, egg weight, egg mass, hatchability and embryonic mortality were recorded weekly,
whereas yolk height, yolk diameter, shell thickness, shell weight and shape index were assayed
in the entire of experiment. Results showed that supplementation of 0.5 percent CLA to diet,
significantly increased egg albumin and yolk height in compare to 0.25 percent. In conclusion,
addition of CLA didn’t have significant effect on broiler breeder productive performance and
hatchability.

Keywords: Broiler Breeder, Conjugated Linoleic Acid, Hatchability, Performance
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