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 چکیده:

 

اين آزمايش به منظور بررسي اثرات افزودن روغن ماهي بر عملكرد، خصوصیات الشه و پروفايل اسیدهاي چرب تخم 

تیمار  3قطعه بلدرچین ماده در قالب طرح كامال تصادفي با  147هاي ژاپني انجام شد. تعداد ي بلدرچینو جوجه درآور

)به  1بلدرچین ماده بودند توزيع شدند. تیمارهاي آزمايشي شامل تیمار 7تكرار )باكس( حاوي  7هاي غذايي( و )جیره

: جیره پايه حاوي 2رت به عنوان روغن گیاهي، تیمار عنوان تیمار كنترل(: جیره پايه بر اساس ذرت و سويا و روغن ذ

 NRCهاي ها بر اساس توصیهدرصد روغن ماهي بود. اين جیره 3: جیره پايه حاوي 3درصد روغن ماهي و تیمار  5/1

هاي ( تنظیم شدند. قبل از شروع آزمايش، ساختار اسیدهاي چرب روغن ماهي و پروفیل اسیدهاي چرب جیره1994)

تعیین شد. براي اخذ نتايج بهتر قبل از شروع مرحله اصلي آزمايش، يک دوره عادت دهي اجرا شد. در طول آزمايشي 

آزمايش دسترسي به آب و غذا بصورت آزاد بود و صفاتي از قبیل میزان مصرف خوراک روزانه، تعداد تخم در روز 

ج آزمايش نشان داد كه تاثیر جیره هاي و وزن تخم بطور هفتگي ثبت  شد و ضريب تبديل غذايي محاسبه شد. نتاي

. وزن تخم در هیچ كدام (>05/0P)دار بود آزمايشي بر روي ضريب تبديل غذايي در هفته اول و چهارم معني

هاي پرورشي تحت تاثیر جیره هاي آزمايشي قرار نگرفت. در مورد صفت مرگ و میر بین گروه هاي آزمايشي از هفته

دار بود ي داري مشاهده نشد ولي در میانگین كل تیمارها اختالف از نظر آماري معنيدر بین هفته ها تاثیر معن

(05/0P<) اثرات استفاده از روغن ماهي در جیره هاي غذايي بلدرچین ها در صفت الشه اختالف معني داري .

ختالف معني در هیچكدام از صفات جوجه كشي جیره هاي حاوي سطوح روغن ماهي در بلدرچین امشاهده نگرديد. 

 داري بین تیمارها مشاهده نگرديد.
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