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و شده کنژوگهاسید لینولئیک هاي گوشتی با سازي  گوشت جوجهغنیررسیب
n-3اي چرب بلند زنجیر نوع هاسید

2زایی آقجه قشالقرو فرزاد می1بهمن نویدشاد

چکیده
غنی از (کیلکاو روغن ماهی)CLA(شدهآزمایش بررسی اثرات اسید لینولئیک کنژوگهاینهدف از انجام
سویههاي گوشتیسینه و ران جوجهگوشت هايبافتاسیدهاي چرب صفات تولیدي وبر) n-3اسیدهاي چرب 

روغن % 5/3و یا مخلوط LUTA CLA60روغن ماهی یا مکمل % 7هاي آزمایشی حاوي جیره.بود308راس 
هاي گوشتی با سازي گوشت جوجهنتایج این آزمایش نشان داد که غنی. بودندLUTA CLA60% 5/3+ ماهی 
CLA اسیدهاي چرب غنی ازکیلکاروغن ماهیوn-37ماهی یا روغن % 7هاي حاوي جیره. پذیر استامکان %

LUTAمکمل  CLA60 تاثیر قرار دارندهاي آزمایشی را تحتسرعت رشد و صفات الشه پرندهبطور نامطلوبی .
از صفات تولیدي LUTA CLA60مکمل % 5/3+ روغن ماهی % 5/3هاي تغذیه شده با جیره حاوي مخلوط جوجه

را n-3و اسیدهاي چرب CLAقابل قبولی برخوردار بوده و همچنین سطوح قابل توجهی از هر دو ترکیبات ارزشمند 
بر اساس مشاهدات .سازي در بافت ران موثرتر از بافت سینه بوده استرسد که پروسه غنیبه نظر می. نمودندهذخیر

و 161- 163بافتهاي سینه و ران به ترتیب در دامنه CLAباعث افزایش غلظت CLAمل تحقیق حاضر، استفاده از مک
گرمی از گوشت مرغ 250این بدان معنی است که یک وعده . گرم گوشت شد100گرم در هر میلی207- 219
این میزان به کهروزانه یک انسان بالغ را تامین خواهد نمودCLAاز نیاز % 25سازي شده بدین ترتیب حدوداً غنی

. شوداست که بطور معمول در گوشت مرغ یافت میCLAمراتب باالتر از مقادیر 

هاي گوشتیسازي گوشت، جوجهاسید لینولئیک کنژوگه، روغن ماهی، غنی: هاي کلیديواژه

مقدمه
طی سالیان اخیر دیدگاهی جدید در علوم 
دامی جایگزین توجه صرف به راندمان تولیدي و 

ت دادنـاست و آن اولویشدهی اقتصادي ـبازده
به کیفیت محصول تولیدي به سطحی فراتر از  

لــیـه دلـــب. استول آنــی معمـارزش غذای
پذیري ترکیب اسیدهاي چرب گوشت طیور تاثیر

از نوع چربی جیره یکی از راهکارهاي بهبود 
طیور، تالش براي انتقال اسیدهاي کیفی گوشت

.ها بوده استچرب خاص به این فرآورده

)bnavidshad@uma.ac.ir:نویسنده مسوول(، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی-1
استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی -2
23/7/92: تاریخ پذیرش23/5/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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و )EPA; 20:5 n-3(اسید ایکوزاپنتاانوئیک
، )DHA; 22:6 n-3(اسید دوکوزاهگزاانوئیک

هستند که n-3نوعمهمترین اسیدهاي چرب
در بهبود بیماري کرونري شناخته شدهنقشی 

و پیشگیري از يض پیررقلب، کاهش عوا
روغن ماهی یک منبع .)29(سرطان دارند

الذکر بوده و شناخته شده از اسیدهاي چرب فوق
چرب و المللی مطالعه اسیدهايبینانجمن

+ EPAگرم میلی220لیپیدها مصرف روزانه 

DHA 28(نمایدمیتوصیهرا(.
اسید چرب مهم دیگر که منشاء حیوانی دارد 

که بطور )CLA(لینولئیک کنژوگه استاسید 
طبیعی در شیر و گوشت نشخوارکنندگان یافت 

اثرات ضد چاقی، سرطان، . )20، 16(شودمی
بیماریهاي قلبی عروقی و اثرات محرك سیستم 

در حیوانات آزمایشگاهی و انسان CLAایمنی 
.)26(اندتایید شده

است با CLAترین منبع گوشت بره غنی
ه ـالیکـ، در حرمـرم در گـگیـمیل6/5ن ـیانگیـم

در گوشت گاو گوشتی و گوساله به CLAسطوح 
گرم در گرم میلی7/2و 9/2-3/4ترتیب معادل 

CLAبا این وجود، میزان . گزارش شده است

تر موجود در گوشت مرغ بطور قابل توجهی پایین
.)5(گرم در گرم استمیلی9/0بوده و در حدود 

رايـتلفی بـاي مخهــارهاي تغذیـراهکاز 
سازي گوشت مرغ با اسیدهاي چرب با چند غنی

استفاده شده CLAیا )PUFA(پیوند دوگانه
این نوع گوشت طیور داراي اثرات . است

سودمندي بر سالمتی انسان هستند که مستقل 
این مطالعه به . باشداي آنها میاز خواص تغذیه

سازي توام گوشت غنیمنظور بررسی امکان 
و n-3هاي گوشتی با اسیدهاي چرب جوجه
CLAطراحی گردید.

هامواد و روش
دریاي يروغن ماهی کیلکادر این آزمایش از 

به )Clupeonella cultiventris caspia(خزر
وn-3غنی از اسیدهاي چرب یعنوان منبع

کمپانی (LUTA-CLA 60نوع CLAمکمل 
BASFایزومرهاي درصد60حاوي) آلمان
CLA به اضافه مقادیري قابل توجه از اسید

.)1جدول (گردیداستفادهلینولئیک 
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)بر اساس درصد از کل اسیدهاي چرب(LUTA-CLA 60پروفیل اسیدهاي چرب روغن ماهی کیلکا و مکمل-1جدول
نوع منبع روغن اسید چرب

LUTA-CLA 60 روغن ماهی
- 4/4 C14:0

0/6 0/24 C16:0

- 0/6 C16:1

- 3/1 C17:0

- 7/0 C17:1

0/4 1/5 C18:0

0/22 7/33 C18:1 (n-9)

0/2 2/3 C18:2 (n-6)

0/30 - CLA 9c,11t

0/30 - CLA 10c,12t

- 3/0 C18:3 (n-6)

- 3/1 C18:3 (n-3)

- 2/0 C20:0

- 6/5 C20:5 (n-3) EPA

- 6/0 C21:0

- 2/13 C22:6 (n-3) DHA

- 5/0 C23:0 (استاندارد داخلی)
0/6 سایر اسیدهاي چرب

C14:0: ،اسید مریستیکC16:0: ،اسید پالمیتیکC16:1: ،اسید پالمیتولئیکC18:0: ،اسید استئاریکC18:1 (n-9): ،اسید اولئیکC18:2 (n-6):
-C18:3 (nترانس، لینولئیک اسید، 12سیس، -10اسید :CLA 10c,12tترانس، لینولئیک اسید، 11سیس، -9اسید :CLA 9c,11tاسید لینولئیک، 

اسید :C20:5 (n-3) EPAاسید آراشیدیک، :C20:0آلفا لینولنیک، اسید:C18:3 (n-3)گاما لینولنیک، اسید:C18:3 (n-6)، اسید لینولنیک، :(3
.اسید تریکوزانوئیک:C23:0اسید دوکوزاهگزاانوئیک، :C22:6 (n-3) DHAاسید هنِ ایکوزانوئیک، :C21:0ایکوزاپنتاانوئیک، 

قطعه جوجه گوشتی یکروزه  مخلوط 240
تا 1طی 308هر دو جنس از سویه تجاري راس 

روزگی با یک جیره آغازین معمولی بر پایه 10
11در سن. تغذیه شدندذرت و کنجاله سویا 

175(انگین وزن یکسان میهاي با روزگی، جوجه
بستر که رويقفس12بطور تصادفی در ) گرم

واحدهاي آزمایشی یک طرح آزمایشی کامالً 
جوجه در هر 20(تکرار 4تصادفی با سه تیمار و 

. دهند توزیع گردیدندرا تشکیل می) قفس
جیره ) 1: هاي آزمایشی عبارت بودند ازجیره

% 7جیره حاوي ) LUTA CLA 60 ،2%7حاوي 

LUTA CLA% 5/3جیره حاوي ) 3روغن ماهی، 

الزم به . روغن ماهی کیلکاروغن ماهی5/3+ 60
مورد LUTA CLA 60توضیح است که مکمل 

60استفاده در این آزمایش بطور خالص حاوي 
بوده و مابقی آن از سایر CLAایزومرهاي درصد

اسیدهاي چرب و بویژه اسید لینولئیک تشکیل 
درصد از 5/3و 7هاي حاوي گردید لذا جیرهمی

این ترکیب در واقع بطور خالص به ترتیب حاوي 
.بودندCLAدرصد 1/2و 2/4

11(هاي آزمایشی مربوط به دوره رشد جیره
) روزگی42تا 29(و پایانی ) روزگی28تا 
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بر اساس احتیاجات غذایی توصیه شده در 
تنظیم )2009(راس 308راهنماي سویه تجاري 

ها در طی دوره آزمایش دسترسی جوجه. شدند

به 3و 2جداول . ه آب و خوراك داشتندآزاد ب
ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهاي ترتیب 

. دهندهاي آزمایشی را نشان میچرب جیره

هاي آزمایشیدهنده و ترکیب شیمیایی جیرهمواد خوراکی تشکیل- 2جدول 
)روزگی29- 42(جیره پایانی  )روزگی11-28(جیره رشد  جیره آغازین

10تا 1(
)روزگی

+ روغن ماهی 
CLA

CLA روغن 
ماهی

+ روغن ماهی 
CLA

CLA روغن 
ماهی

(%)اجزاي جیره 

92/58 50/59 98/57 00/54 80/55 99/53 23/60 ذرت
6/28 38/26 27/30 26/32 6/28 27/32 81/30 کنجاله سویا 

51/1 99/2 00/1 01/3 0/5 00/3 37/5 پودر ماهی 
5/3 - 00/7 5/3 - 00/7 - روغن ماهی  
5/3 4/7 - 5/3 0/7 - - LUTA CLA601

36/1 3/1 39/1 42/1 33/1 42/1 41/1 پودر صدف 
82/0 71/0 84/0 66/0 52/0 66/0 51/0 دي کلسیم فسفات  
34/0 32/0 35/0 32/0 28/0 32/0 25/0 نمک 
0/1 0/1 00/1 0/1 0/1 00/1 00/1 2ویتامینی-مکمل معدنی

18/0 16/0 18/0 25/0 23/0 23/0 26/0 متیونین -دي ال 
27/0 25/0 - 09/0 24/0 04/0 15/0 لیزین -ال

آنالیز شیمیایی
3225 3225 3241 3175 3175 3211 2860 )Kcal/Kg(متابولیسمقابلانرژي

0/19 0/19 0/19 0/21 0/21 0/21 5/22 پروتئین خام 
60/9 07/10 55/9 52/9 65/9 52/9 86/2 چربی خام 
85/0 85/0 85/0 9/0 9/0 9/0 95/0 کلسیم 
43/0 43/0 43/0 45/0 45/0 45/0 47/0 فسفر قابل دسترس 
16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 15/0 سدیم 
20/1 20/1 02/1 23/1 23/1 23/1 37/1 لیزین 
49/0 48/0 48/0 60/0 60/0 60/0 66/0 متیونین 
80/0 80/0 80/0 95/0 95/0 95/0 06/1 سیستئین + متیونین 

CLAدرصد از مکمل 5/3و 7هاي حاوي بود که در نتیجه جیرهCLAاز ایزومرهاي % 60مورد استفاده در این آزمایش حاوي CLAمکمل -1

LUTA60 درصد  1/2و 2/4، به ترتیبCLAبودند .
17/0گرم کبالت، میلی4/0گرم مس، میلی7گرم روي، میلی50گرم منگنز، میلی70گرم آهن، میلی50کننده مکمل معدنی تامینهر کیلوگرم-2

، Aالمللی ویتامین واحد بین6000000کننده هر کیلوگرم مکمل ویتامینی تامین. نمودگرم ید را تامین میمیلی75/0گرم سلنیوم و میلی
B12 ،3000گرم ویتامین میلیK3 ،02/0گرم ویتامین میلیE ،5/2المللی ویتامین واحد بینD3 ،15000المللی ویتامین ینواحد ب1500000

.گرم اسید پنتوتنیک بودمیلی7000گرم ریبوفالوین و میلی
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)گرم در هر کیلوگرم جیره(هاي آزمایشی پروفیل  اسیدهاي چرب جیره- 3جدول 
جیره پایانی 2رشدجیره 1نوع اسیدهاي چرب

CLA+روغن ماهی  CLA روغن ماهی CLA+روغن ماهی  CLA روغن ماهی

6/1 2/0 1/3 7/1 3/0 2/3 C14:0

8/13 12/8 91/19 1/14 4/8 4/20 C16:0

0/3 22/0 31/4 4/2 4/0 5/4 C16:1

8/3 7/3 2/4 9/3 7/3 3/4 C18:0

1/27 5/24 9/30 3/27 2/24 4/31 C18:1 (n-9)

3/16 1/16 5/16 5/15 4/15 8/15 C18: 2 (n-6)

07/0 03/0 11/0 07/0 03/0 12/0 C18:3 alpha

7/0 3/0 07/1 7/0 30/0 1/1 C18:3 gamma

1/0 0/0 14/0 1/0 0/0 1/0 C20:0

5/10 2/22 0/0 5/10 0/21 0/0 CLA-9c, 11t

5/10 2/22 0/0 5/10 0/21 0/0 CLA-10c,12t

1/2 2/0 0/4 2/2 4/0 1/4 C20:5 n-3 EPA

9/4 5/0 5/9 2/5 9/0 8/9 C22:6 n-3 DHA

4/2 5/22 3/1 2/2 8/11 2/1 n6/n3

1-C14:0: ،اسید مریستیکC16:0: ،اسید پالمیتیکC16:1: ،اسید پالمیتولئیکC18:0: ،اسید استئاریکC18:1 (n-9): ،اسید اولئیکC18:2 (n-6): ،اسید لینولئیک
C18:3 alpha: ،اسید آلفا لینولنیکC18:3 gamma: ،اسید گاما لینولنیکC20:0: ،اسید آراشیدیکCLA 9c,11t: نس، لینولئیک، ترا11سیس، -9اسیدCLA 10c,12t:

-C20:5 nترانس، لینولئیک، 12سیس، - 10اسید  C20:5 n-3 EPA:،اسید ایکوزا پنتاانوئیکC22:6 n-3 DHA:اسید دوکوزا انوئیک.
مکمل % 5/3+ ماهی روغن % 5/3حاوي :CLA+ ، روغن ماهی LUTA CLA60مکمل % 7حاوي :CLAروغن ماهی، % 7حاوي : روغن ماهی: هاي آزمایشیجیره-2

LUTA CLA60.

میزان خوراك مصرفی و افزایش وزن براي 
هاي موجود در هر قفس براي مجموع جوجه

هاي رشد، پایانی و نیز کل دوره پرورش دوره
42سن (در انتهاي دوره آزمایش . تعیین گردید

2پس از یک شب محرومیت از خوراك، ) روزگی
فس بطور تصادفی قطعه جوجه گوشتی نر از هر ق
4پس از حدود . انتخاب شده و کشتار گردید

دقیقه خارج شدن خون، هر پرنده به مدت دقیقه 
ور شده و در ادامه کل در مخزن آب گرم غوطه

وزن الشه . پوست به همراه پر از الشه جدا گردید
بدون سر، گردن و پاها بصورت درصدي از وزن 

کبد نیز وزن سینه، ران و . زنده تعیین گردید
همچنین . زنده بیان شدبصورت درصدي از وزن 

هایی از گوشت سینه و ران جهت تعیین نمونه
درجه -20پروفیل اسیدهاي چرب در دماي 

.گراد نگهداري شدندسانتی
هاي گوشت بر اساس از نمونهلیپیدهاکل 

استخراج شده و ) 13(و همکاران فولچروش
تخراجی به منظور تهیه متیل استرها از لیپید اس

و متکالفانجام گاز کروماتوگرافی بر اساس روش
شرایط گاز .انجام شد) 22(همکاران 

دستگاه گاز : کروماتوگرافی بدین شرح بود
، ستونAgilent 6890کروماتوگراف مدل 

PBX-70 250متر و قطر 120به طول
میکرومتر و گاز 2/0میکرومتر، ضخامت فیلم 

دماي . psi3/33روديحامل ازت با فشار و
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گراد، دماي درجه سانتی250تزریق ورودي 
گراد، دماي آون درجه سانتیFID280دتکتور 

).ایزو ترمال(گراد درجه سانتی198
عنوان واحد هاي هر قفس بهمجموع جوجه

آزمایشی براي صفات تولیدي و هر قطعه جوجه 
لیز انتخاب شده به عنوان واحد آزمایشی براي آنا

. اسیدهاي چرب گوشت در نظر گرفته شدند
دار توسط آزمون هاي معنیتفاوت میانگین

تمام . اي دانکن تعیین شدنددامنهچند
با % 95هاي آماري در سطح اطمینان آزمون

انجام ) SAS)27افزار آماري استفاده از نرم
.گرفتند

و بحثنتایج
ر و روغن ماهی بCLAاثر مکمل 4جدول 

هاي گوشتی صفات تولیدي و صفات الشه جوجه
هاي افزایش وزن روزانه جوجه.دهدرا نشان می

% 5/3+روغن ماهی % 5/3تغذیه شده با مخلوط 
باالتر از تیمارهاي تغذیه شده با هر CLAمکمل 

%7در سطح یک از این منابع روغنی به تنهایی
روغن ماهی در % 7جیره حاوي ). <05/0p(بود  

میانگین مصرف یسه با دو تیمار دیگر،مقا
خوراك را بطور نامطلوبی تحت تاثیر قرار داد 

)05/0<p (7هاي حاوي اما میزان مصرف جیره %
+روغن ماهی % 5/3مخلوط و یا CLAمکمل 

ندداري نداشتتفاوت معنیCLAمکمل % 5/3
)05/0p> .(دار در ضریب تبدیل تفاوتی معنی

،شاهده گردیدغذایی بین هر سه تیمار م
در غذاییبطوریکه بهترین ضریب تبدیل

روغن % 7هاي تغذیه شده با جیره حاوي جوجه
ترین ضریب تبدیل غذایی نیز ماهی و نامطلوب

مشاهده CLAمکمل % 7در گروه تغذیه شده با 
درصد سینه در تیمار تغذیه ).p>05/0(گردید 
تر از دو گروه دیگرروغن ماهی پایین% 7شده با 

اما درصد الشه و درصد ران ،)p>05/0(بود 
تر بودن تفاوت رغم پایینگروه مزبور علی

).<05/0p(داري با دو گروه دیگر نداشت معنی
ن زنده در گروه زوزن کبد بصورت درصدي از و

داري بیشتر بطور معنیCLA% 7تغذیه شده با 
.)p>05/0(از دو گروه دیگر بود

هاي سینه و پروفیل کامل اسیدهاي چرب بافت
غییرات در گروههاي و ت6و 5ران در جداول 

اسیدهاي چرب و همچنین میزان چربی خام 
.اندنشان داده شده8و 7بافتی در جداول درون

به دلیل مقادیر متفاوت چربی در بافتهاي سینه و 
هاي آزمایشی هاي تغذیه شده با جیرهران جوجه

گرم مختلف، پروفیلهاي اسید چرب بصورت میلی
رت درصدي از در هر گرم گوشت و همچنین بصو

. کل چربی استخراج شده از بافت بیان شدند

هاي گوشتیو روغن ماهی بر عملکرد و صفات الشه جوجهCLAاثر مکمل- 4دول ج
کبددرصد 

نسبت به (
)وزن زنده

درصد ران
نسبت به وزن (

)زنده

درصد سینه
نسبت به وزن (

)زنده

درصد الشه
نسبت به وزن (

)زنده

ضریب تبدیل 
غذایی

مصرف خوراك روزانه
)گرم به ازاي هر پرنده در روز(

افزایش وزن روزانه
به ازاي هر پرنده گرم (

)در روز

1تیمار

6/2 b 1/18 1/18 b 5/54 85/1 c 8/63 b 5/34 b روغن ماهی
3/3 a 3/18 3/20 a 3/56 24/2 a 3/81 a 2/36 b

CLA
6/2 b 4/18 2/21 a 3/56 01/2 b 3/87 a 6/43 a CLA+ روغن ماهی 

04/0 13/0 25/0 31/0 02/0 11/1 5/0 SEM

.داري دارنداختالف معنی05/0در سطح احتمال مشابهارقام در هر ستون با حروف غیر
.LUTA CLA60مکمل % 5/3+ روغن ماهی % 5/3حاوي :CLA+ ، روغن ماهی LUTA CLA60مکمل % 7حاوي :CLAروغن ماهی، % 7حاوي : روغن ماهی: هاي آزمایشیجیره-1
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26.........................................................................1393پاییز و زمستان/ 10شماره / سال پنجم/ پژوهشهاي تولیدات دامی

و روغن ماهیCLAهاي آزمایشی حاوي مکمل هاي گوشتی تغذیه شده با جیرهسینه جوجهترکیب اسید چرب بافت -5جدول 

.)p> 05/0(داري دارنداختالف معنیهر ستون مشابه در با حروف غیرمیانگین هاي
C12:0: ،اسید لوریکC14:0:،اسید مریستیکC16:0: ،اسید پالمیتیکC16:1: ،اسید پالمیتولئیکC18:0: ،اسید استئاریکC18:1 (n-9): ،اسید اولئیکC18:2 (n-6): ،اسید لینولئیکC18:3 alpha: ،اسید آلفا لینولنیکC18:3 gamma:

-C20:5 nاسید دوکوزانوئیک،  :C22:0اسید آراشیدونیک، :C20:4 n-6ترانس، لینولئیک، 12سیس، -10اسید :CLA 10c,12t، ترانس، لینولئیک11سیس، -9اسید :CLA 9c,11tاسید آراشیدیک، :C20:0اسید گاما لینولنیک،  C20:5 n-

1. اسید دوکوزا انوئیک:C22:6 n-3 DHAاسید ایکوزا پنتاانوئیک، :3
.LUTA CLA60مکمل % 5/3+ روغن ماهی % 5/3حاوي :CLA+ ، روغن ماهی LUTA CLA60مکمل % 7حاوي :CLAروغن ماهی، % 7حاوي : روغن ماهی: هاي آزمایشیجیره-1

C
22:6 n-3

C
22:5 n-3

C
22:0

C
20:4 n-6

C
L

A
-10c,12t

C
L

A
-9c, 11t

C
20:0

C
18:3 alpha

C
18:3 gam

m
a

C
18:2(n-6)

C
18:1(n-9)

C
18:0

C
16:1

C
16:0

C
14:0

C
12:0#

1جیره آزمایشی

درصد از چربی گوشت سینه
7/8 a 6/1 b 6/0 3/0 b 0/0 b 1/0 b 1/0 0/2 a 1/0 4/10 8/29 a 2/7 dc 8/6 a 0/23 a 3/1 a 0/0 روغن ماهی
9/8 a 9/2 a 1/1 4/0 b 7/4 a 1/4 a 2/0 0/0 c 1/0 3/11 8/20 b 2/17 a 8/1 c 5/18 b 3/0 c 0/0 CLA+ روغن ماهی 

1/0 b 1/0 c 2/1 7/0 a 1/5 a 9/3 a 4/0 4/0 b 1/0 9/12 0/33 a 3/12 b 7/2 b 1/25 a 6/0 b 0/0 CLA

72/0 19/0 23/0 12/0 34/0 55/0 13/0 23/0 1/0 87/0 86/1 84/0 55/0 27/1 08/0 05/0 SEM

گرم گوشت سینه100گرم  در  هر میلی
0/154 a 1/28 b 3/11 b 0/6 b 0/0 b 1/1 b 8/1 9/34 a 8/1 3/184 3/527 a 8/127 c 4/120 a 7/406 a 7/22 a 7/0 روغن ماهی
7/165 a 9/53 a 2/21 a 8/7 b 5/86 a 8/76 a 0/3 0/0 b 9/0 6/209 3/386 b 7/319 a 6/32 b 9/343 b 3/6 b 0/0 CLA+ روغن ماهی 

9/0 b 9/0 c 2/21 a 0/13 a 6/91 a 9/69 a 1/7 2/7 b 3/1 5/233 6/596 a 2/223 b 5/48 b 9/454 a 1/10 b 7/0 CLA

4/17 3/5 1/3 52/1 3/12 61/2 51/2 7/3 26/1 9/22 1/36 0/17 1/5 1/19 85/1 66/0 SEM

بررسی
غنی

سازي  گوشت جوجه
ک کنژوگه شده و

هاي گوشتی با اسید لینولئی
........................................

...........................
....

..................
.
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30............. .........................................................................................................هاي گوشتی با اسید لینولئیک کنژوگه شده وسازي  گوشت جوجهغنیبررسی

و روغن ماهیCLAهاي آزمایشی حاوي مکمل هاي گوشتی تغذیه شده با جیرهترکیب اسید چرب بافت ران جوجه-6جدول 

C
22:6 n-3

C
22:5 n-3

C
22:0

C
20:4 n-6

C
L

A
-10c,12t

C
L

A
-9c, 11t

C
18:3

alpha

C
20:0

C
18:3 gam

m
a

C
18:2c

C
18:1c

C
18:0

C
16:1

C
16:0

C
14:0

C
12:0

1جیره آزمایشی

درصد از چربی گوشت ران
6/4 a 4/0 5/0 4/0 0/0 b 0/0 b 8/1 a 1/0 1/0 5/10 2/32 a 8/6 b 2/8 a 1/25 b 4/1 a 1/0 روغن ماهی
5/4 a 4/0 5/0 4/0 6/3 a 3/3 a 9/1 a 1/0 1/0 8/12 5/20 b 1/14 a 1/3 b 2/25 b 3/1 a 1/0 CLA+ روغن ماهی 

0/0 b 0/0 6/0 6/0 7/4 a 9/3 a 4/0 b 1/0 1/0 9/29 5/31 a 4/12 a 6/2 b 7/27 a 7/0 b 1/0 CLA

56/0 41/0 31/0 09/0 77/0 27/0 12/0 27/0 12/0 70/1 81/1 15/1 63/0 65/0 11/0 1/0 SEM

گرم گوشت ران100گرم  در  هر میلی
2/168 a 1/13 a 6/3 3/3 2/382 0/1171 a 8/127 c 4/120 a 7/406 a 7/22 a 7/0 6/3 3/3 2/382 0/1171 a 8/127 c روغن ماهی
5/134 b 5/10 a 6/3 4/2 0/385 4/616 c 7/319 a 6/32 b 9/343 b 3/6 b 0/0 6/3 4/2 0/385 4/616 c 7/319 a CLA+ روغن ماهی 

5/0 c 8/0 b 8/2 8/1 0/330 7/802 b 2/223 b 5/48 b 9/454 a 1/10 b 7/0 8/2 8/1 0/330 7/802 b 2/223 b CLA

1/9 9/1 4/4 7/3 1/26 8/54 0/17 1/5 1/19 85/1 66/0 4/4 7/3 1/26 8/54 0/17 SEM

.)p>05/0(داري دارنداختالف معنیهر ستون مشابه در با حروف غیرمیانگین هاي
C12:0: ،اسید لوریکC14:0: ،اسید مریستیکC16:0: ،اسید پالمیتیکC16:1: ،اسید پالمیتولئیکC18:0: ،اسید استئاریکC18:1 (n-9): ،اسید اولئیکC18:2 (n-6): ،اسید لینولئیکC18:3 alpha: ،اسید آلفا لینولنیکC18:3 gamma: اسید گاما

-C20:5 nاسید دوکوزانوئیک،:C22:0اسید آراشیدونیک، :C20:4 n-6ترانس، لینولئیک، 12، سیس-10اسید :CLA 10c,12tترانس، لینولئیک، 11سیس، -9اسید :CLA 9c,11tاسید آراشیدیک، :C20:0لینولنیک،  C20:5 n-3: ،اسید ایکوزا پنتاانوئیک
C22:6 n-3 DHA:اسید دوکوزا انوئیک .

.LUTA CLA60مکمل % 5/3+ روغن ماهی % 5/3اوي ح:CLA+ ، روغن ماهی LUTA CLA60مکمل % 7حاوي :CLAروغن ماهی، % 7حاوي : روغن ماهی: هاي آزمایشیجیره-1

پژوهشهاي تولیدات دامی
 /

سال پنجم
 /

شماره 
10

 /
پاییز

و 
زمستان

1393
..........................................................................................
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و روغن ماهیCLAهاي آزمایشی حاوي مکمل هاي گوشتی تغذیه شده با جیرههاي اسید چرب در بافت سینه جوجهترکیب گروه-7جدول 

n-6/n-33
کل 

اسیدهاي 
n-3چرب

کل اسیدهاي 
چرب
n-6

P/S2 کل اسیدهاي چرب
با چند پیوند دوگانه

ل اسیدهاي چربک
با یک پیوند دوگانه

کل اسیدهاي
چرب اشباع CLAکل 

EPA
+D

H
A

در صد 
چربی 

خام
1هاي آزمایشیجیره

گرم گوشت سینه100گرم  در  هر میلی
6/0 b 317a 192b 87/0 a 509a 665a 584b 12b 254b 02/2 a روغن ماهی
7/0 b 329a 218ab 78/0 a 548a 433b 698a 163a 275a 23/1 b CLA+ روغن ماهی 

4/24 a 10b 247a 36/0 b 257b 663a 723a 161a 2c 11/1 b CLA

3/2 7/6 2/18 07/0 8/21 9/26 8/11 1/3 8/5 23/0 SEM
درصد از چربی گوشت سینه

6/0 b 9/17 a 9/10 b 87/0 a 8/28 a 6/37 a 03/33 b 06/0 b 40/14 a 02/2 a روغن ماهی
7/0 b 7/17 a 8/11 ab 78/0 a 5/29 a 3/23 b 56/37 b 80/8 a 80/14 a 23/1 b CLA+ روغن ماهی 

4/24 a 6/0 b 7/13 a 36/0 b 3/14 b 7/36 a 98/39 a 90/8 a 10/0 b 11/1 b CLA

3/2 42/0 06/1 07/0 83/1 36/2 77/0 27/0 43/0 23/0 SEM
داري دارنداختالف معنی05/0مشابه در سطح احتمال ارقام در هر ستون با حروف غیر

.LUTA CLA60مکمل % 5/3+ روغن ماهی % 5/3حاوي :CLA+ ، روغن ماهی LUTA CLA60مکمل % 7حاوي :CLAروغن ماهی، % 7حاوي : روغن ماهی: مایشیهاي آزجیره-1
2-P/S:نسبت بین اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه به اسیدهاي چرب اشباع
3-n-6/n-3: نسبت بین اسیدهاي چرب نوعn-6 به اسیدهاي چربn-3

بررسی
غنی

سازي  گوشت جوجه
ک کنژوگه شده و

هاي گوشتی با اسید لینولئی
........................................

...........................
....
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30............. .........................................................................................................هاي گوشتی با اسید لینولئیک کنژوگه شده وسازي  گوشت جوجهغنیبررسی

و روغن ماهیCLAهاي آزمایشی حاوي مکمل هاي گوشتی تغذیه شده با جیرههاي اسید چرب در بافت ران جوجهترکیب گروه- 8جدول 

داري دارنداختالف معنی05/0مشابه در سطح احتمال ارقام در هر ستون با حروف غیر
.LUTA CLA60مکمل % 5/3+ روغن ماهی % 5/3حاوي :CLA+ ، روغن ماهی LUTA CLA60مکمل % 7اوي ح:CLAروغن ماهی، % 7حاوي : روغن ماهی: هاي آزمایشیجیره-1
2-P/S:نسبت بین اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه به اسیدهاي چرب اشباع .
3-n-6/n-3: نسبت بین اسیدهاي چرب نوعn-6 به اسیدهاي چربn-3

n-6/n-3
3 کل اسیدهاي چرب

n-3

کل اسیدهاي چرب
n-6

P/S
2 کل اسیدهاي چرب

با چند پیوند دوگانه
کل اسیدهاي چرب
با یک پیوند دوگانه

کل اسیدهاي
چرب اشباع CLAکل 

E
PA

+
D

H
A

در صد چربی خام 1هاي آزمایشیجیره

گرم گوشت سینه100گرم  در  هر میلی
6/0 b 317a 192b 87/0 a 509a 665b 584b 7b 361a 64/3 a روغن ماهی
7/0 b 329a 218ab 78/0 a 548a 433c 698a 207a 293b 01/3 ab CLA+ روغن ماهی 

4/24 a 10b 247a 36/0 b 257b 663b 723a 219a 8c 55/2 b CLA

3/2 7/6 2/18 07/0 8/21 9/26 8/11 3 7 13/0 SEM

درصد از چربی گوشت سینه
9/0 b 1/12 a 0/11 b 66/0 a 1/23 a 5/41 a 7/34 b 04/0 b 92/9 a 64/3 a روغن ماهی
1/1 b 0/12 a 2/13 a 60/0 a 3/25 a 8/24 c 9/41 a 88/6 a 74/9 a 01/3 ab CLA+ روغن ماهی 

3/18 a 7/0 b 6/13 a 34/0 b 3/14 b 1/35 b 8/41 a 60/8 a 32/0 b 55/2 b CLA

27/1 53/0 83/0 06/0 10/2 27/1 38/1 92/0 37/0 13/0 SEM

پژوهشهاي تولیدات دامی
 /

سال پنجم
 /

شماره 
10

 /
پاییز

و 
زمستان

1393
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36............. .........................................................................................................هاي گوشتی با اسید لینولئیک کنژوگه شده وسازي  گوشت جوجهغنیبررسی

هاي تغذیه شده باجوجهسینهبافترد
منجر به روغن ماهی % 7هاي حاوي جیره

در بیشتريبافتی سازي چربی درونذخیره
و در )>05/0p(دو گروه دیگر شد مقایسه با 

بافت ران  نیز وضعیتی مشابه مشاهده گردید با 
این تفاوت که اختالف در محتواي لیپیدي 

بافتی بین گروه تغذیه شده با جیره حاوي درون
ه تغذیه شده با جیره روغن ماهی و گرو% 7

% CLA +5/3مکمل % 5/3حاوي مخلوط 
).<05/0p(ود ـدار نبیــی معنـاهـن مــروغ

در تیمار CLAعلیرغم مصرف دز باالتري از 
، اما در عمل تفاوتیLUTA CLA60مکمل % 7

هاي تفدر باCLAسازي داري بین ذخیرهمعنی
ه شده سینه و ران بین تیمار مزبور و گروه تغذی

+ LUTA CLA60% 5/3مخلوط با جیره حاوي 
، )<05/0p(روغن ماهی مشاهده نگردید % 5/3

رفت هر دو جیره اما همانگونه که انتظار می
CLAسازي بیشتر منجر به ذخیرهCLAحاوي 

CLAها در مقایسه با جیره فاقد مکمل در بافت

).>05/0p(شدند ) روغن ماهی% 7جیره با (
حاوي روغن ماهی، باعث افزایش هاي جیره

در EPA+DHAغلظت اسیدهاي چرب
جیره فاقد هاي ران و سینه در مقایسه با بافت

شدند )CLAمکمل % 7جیره با (روغن ماهی
)05/0p<.( با این وجود تفاوتی در نتایج حاصل

از دو روش مختلف بیان غلظت اسیدهاي چرب 
انبیدر حالتبطوریکه ،گوشت مشاهده گردید

غلظت اسیدهاي چرب بصورت درصدي از کل 
تفاوتی در غلظت ،روغن استخراج شده از بافت

بافت سینه و ران بین تیمار n-3اسیدهاي چرب 

مار ـاهی و تیــن مــروغ% 7کننده رفـمص
مکمل % 5/3+ روغن ماهی % 5/3کننده مصرف
CLA 05/0(وجود نداشتp>( ، حال آنکه در

غلظت اسیدهاي چرب بر اساس بیان حالت 
، غلظت گرم گوشت100گرم در هر میلی

DHA+EPAهاي سینه و ران بین دو در بافت
بطوریکه ،تیمار حاوي روغن ماهی متفاوت بود

% 7طبق انتظار در بافت ران تیمار تغذیه شده با 
غلظت باالتري از اسیدهاي روغن ماهی

، اما )>05/0p(مشاهده گردید چرب مذکور 
دهايـاسیتـلظغکنندهرـافلگیغايگونههب

هاي تغذیه شده با در جوجهDHA+EPAربچ
% 5/3+ روغن ماهی % 5/3مخلوطيوجیره حا
باالتر از گروه تغذیه شده با جیره CLAمکمل 
).>05/0p(روغن ماهی بود % 7حاوي 

در بافت سینه هر دو گروه تغذیه شده با 
CLAمکمل % 7اوي حهايجیره(CLAمکمل 

) روغن ماهی% CLA +5/3مکمل % 5/3یا و 
میزان بیشتري از اسیدهاي چرب اشباع را در 

روغن ماهی % 7مقایسه با گروه تغذیه شده با 
در بافت ران وضعیت . )>05/0p(گردیدذخیره 

سازي اسیدهاي چرب متفاوتی در رابطه با ذخیره
رم گبطوریکه بر اساس میلی،شداشباع مشاهده 

مکمل % 7گرم گوشت، تیمار حاوي 100در 
CLA ،و بر اساس درصد از روغن استخراج شده

روغن ماهی میزان اسیدهاي % 7تیمار حاوي 
چرب اشباع کمتري نسبت به دو گروه دیگر 

.)>05/0p(ذخیره نمودند 
گروه تغذیه شده با مخلوطدر بافت سینه

یزان، مروغن ماهی% CLA +5/3مکمل % 5/3
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از ترگانه پاییناسیدهاي چرب با یک پیوند دو
هاي هاي تغذیه شده با هر یک از مکملگروه

در اما.)>05/0p(روغنی مذکور به تنهایی بود 
داري از هر سه تیمار اختالف معنی،بافت ران

سازي اسیدهاي چرب با یک پیوند نظر ذخیره
روغن % 7بطوریکه تیمار ،دوگانه نشان دادند

مکمل % 7و تیمار )>05/0p(ترین ماهی بیش
CLA 05/0(، کمترینp<( میزان اسیدهاي

چرب با یک پیوند دوگانه را در بافت ران ذخیره 
هاي در هر دو بافت ران و سینه جوجه.نمودند

ن کمتریCLAمکمل % 7گوشتی تغذیه شده با 
و از اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه غلظت

یدهاي چرب با همچنین کمترین نسبت بین اس
(P/S)چند پیوند دوگانه و اسیدهاي چرب اشباع 

مقایسه با گروههاي تغذیه شده با جیره حاوي در
% CLA +5/3مکمل % 5/3یاروغن ماهی و % 7

.)>05/0p(مشاهده گردیدروغن ماهی 
هاي تغذیه شده با جیره در بافت سینه جوجه

روغن ماهی میزان کل اسیدهاي چرب% 7حاوي 
n-6 کننده جیره گروه مصرفبه بیشتري نسبت

ذخیره گردیدCLAمکمل % 7حاوي 
)05/0p<( و میزان کل اسیدهاي چربn-6 در

هاي تغذیه شده با جیره حاوي بافت سینه جوجه
تفاوت CLAمخلوط روغن ماهی و مکمل 

داري با دو گروه دیگر نشان نداد معنی
)05/0p>(.گرم در یلیدر بافت ران بر اساس م

گرم گوشت تفاوتی بین تیمارها از نظر کل 100
، اما )<05/0p(وجود نداشت n-6اسیدهاي چرب

بر اساس درصدي از روغن استخراج شده از 
در بافت ران n-6بافت، میزان اسیدهاي چرب 

روغن % 7هاي تغذیه شده با جیره حاوي جوجه
ر تر از دو گروه دیگداري پایینماهی بطور معنی

در هر دو بافت سینه و ران .)>05/0p(بود 
میزان CLAمکمل % 7هاي تغذیه شده با جوجه

تر از دو گروه پایینn-3کل اسیدهاي چرب 
و )>05/0p(تغذیه شده با روغن ماهی بود 

بین دو n-3تفاوتی از نظر کل اسیدهاي چرب 
% 5/3روغن ماهی و یا % 7با گروه تغذیه شده

مشاهده CLAمکمل % 5/3+ روغن ماهی 
در هر دو بافت مطالعه شده .)<05/0p(نگردید 

در n-6/n-3نسبت بین اسیدهاي چرب 
CLAمکمل % 7هاي تغذیه شده با جوجه

روغن ماهی %7تر از دو گروه تغذیه شده با پایین
بود CLAمکمل % 5/3+ روغن ماهی % 5/3و یا 

)05/0p<( .
روغن %7در تحقیق حاضر مصرف سطح 

منجر به کاهشی در رشد CLA% 7ماهی یا 
پرندگان آزمایشی گردید اما در حالت مصرف 

چنین اثر CLA% 5/3روغن ماهی و % 5/3توأم 
دهد این امر نشان  می. نامطلوبی مشاهده نشد

به خودي خود % 7که مصرف روغن در سطح 
هاي گوشتی ایجاد اثري منفی بر رشد جوجه

هاي روغن ماهی و یا و صرفاً مصرف تننکرد
CLAات ـی بر صفــی منفـراتـاث% 7ح ــدر سط

این وضعیت . ها ایجاد کرده استتولیدي جوجه
نماید که سطوح باالي همچنین پیشنهاد می

کارهاي متفاوتی واز از سازCLAروغن ماهی و 
. اندهاي آزمایشی شدهباعث کاهش وزن پرنده

وزن در رسد که دلیل اصلی کاهشنظر میبه
روغن ماهی کاهش % 7کننده هاي مصرفجوجه
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مصرف خوراك در گروه یاد شده بوده است 
نماید که این یافته پیشنهاد می). 4جدول (

هاي گوشتی تغذیه در سرعت رشد جوجهکاهش 
روغن ماهی از کاهش % 7شده با جیره حاوي 

این . خوشخوراکی جیره مزبور ناشی شده است
) 2(بالوي و کاسکان هايتهاثر در توافق با یاف

روغن ماهی در جیره % 5است که با سطح 
کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن در 

گزارشات . هاي گوشتی را گزارش نمودندجوجه
دیگري نیز از اثر روغن ماهی در کاهش مصرف 

).1(هاي گوشتی وجود دارند خوراك جوجه
یه هاي تغذدر مقابل، کاهش وزن در پرنده

علیرغم CLAمکمل % 7شده با جیره حاوي 
مصرف باالتر خوراك در گروه یاد شده در 

روغن ماهی رخ % 7کننده مقایسه با گروه مصرف
بر CLAرسد اثر منفی نظر میداده است و لذا به

هاي گوشتی بجاي اثر بر رشد جوجه
متابولیکیدلیلیخوشخوراکی جیره، بیشتر

طالعات زیادي با دزهاي از آنجا که م. باشدداشته
هاي گوشتی انجام نگرفته در جوجهCLAباالي 

در CLAهایی از اثرات سمی است اما گزارش
از % 1موشهاي آزمایشگاهی حتی در دزهاي 

مشخصه اصلی این نوع ). 7،8(جیره وجود دارند 
شدگی کبد است یعنی وضعیتی مسمومیت بزرگ

ه با هاي گوشتی تغذیه شدکه به وضوح در جوجه
در تحقیق حاضر مشاهده CLA% 7جیره حاوي 

.گردید
تر مشاهده شده علیرغم ضریب تبدیل پایین

روغن % 7جیره  حاويدر تیمار تغذیه شده با
دلیل افزایش وزن نامطلوب گروه ماهی، به

مشاهده شده ترمطلوبمذکور، ضریب تبدیل
.تواند ارزش اقتصادي داشته باشدنمی

میزان ذخیره اس گزارشات پیشین، بر اس
CLA از سطح تابعیحیواندر بافتهايCLA

با ، )3،30(جیره و طول مدت مصرف آن است
اي وابسته به دز این وجود در مطالعه حاضر رابطه

بافتی مشاهده نگردید، CLAسازي در ذخیره
مکمل % 7هاي تغذیه شده با جوجهبطوریکه 

CLAا جیره حاوي هاي تغذیه شده بو جوجه
روغن ماهی تفاوتی % CLA +5/3مکمل % 5/3

بافتهاي ران و سینه نشان CLAاز نظر محتواي 
نماید که این مشاهده پیشنهاد می. ندادند

هاي هدر بافت جوجCLAسازي ظرفیت ذخیره
گوشتی داراي محدودیت بوده و مصرف دزهاي 

سازي بیشتر لزوماً منجر به غنیCLAبیشتر 
.گرددنمیCLAهاي گوشتی با جوجهگوشت 

همچنین گزارش شده است که گوشت 
در CLAتر داراي سطوح باالتري از پرچربی

انجام . )12(چربی استمقایسه با گوشت کم
دهنده محتواي نشان)آماريغیر(اي سادهمقایسه
در گوشت ران در مقایسه با گوشت CLAبیشتر 

سلماً از میزان سینه در این مطالعه است که م
چربی باالتر بافت ران نسبت به بافت سینه ناشی 

مبین 7ارقام جدول با این وجود، . شودمی
در روغن استخراجی از بافت CLAغلظت باالتر 

سینه در مقایسه با روغن استخراجی از بافت ران 
به چربی CLAدلیل انتقال بیشتر . باشندمی

احتماالً ناشی بافت سینه در مقایسه با بافت ران
از ماهیت متفاوت لیپیدها در دو بافت مذکور 

) گوشت سفید(است بطوریکه در بافت سینه 
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به دلیل کاهش در سنتز CLAبخشی از اثرات 
MUFAs است که ترکیباتی ضروري براي سنتز

عمل . گلیسریدها هستندفسفولیپیدها و تري
چندین آنزیم 9سازي در موقعیت  دلتا اشباعغیر

م ستئاروئیل کوانزیم آ دساچوراز از طریق آنزی
گیرد که سوبستراهاي معمول آن اسید انجام می

) 18:0C(و اسید استئاریک ) 16:0C(پالمیتیک 
هستند که به ترتیب به اسیدهاي پالمیتولئیک 

)16:1C ( و اولئیک)18:1C (شوند تبدیل می
)25.(

سازي این اسیدهاي چرب اشباع اشباعغیر
گانه سیدهاي چرب با یک پیوند دوبراي تولید ا

م کربنی در ساختمان که براي ورود به جایگاه دو
گلیسرید داراي اهمیت هستند، مورد نیاز تري
بر تنظیم کاهشی فعالیت CLAاثر . )4(است

و موش )9(دساچوراز در مرغ9- آنزیم دلتا
.گزارش شده است) 21(صحرایی 

روئیل در مطالعه حاضر فعالیت آنزیم اسئا
هاي بین اسید کوانزیم آ تعیین نگردید، اما نسبت

و ) 16:1/ 16:0(پالمیتیک و اسید پالمیتولئیک 
) 18:1/ 18:0(اسید اولئیک به اسید استئاریک 

وئیل رعنوان شاخصی از فعالیت آنزیم استئابه
).24(کوانزیم آ پیشنهاد شده است 

کاهش در نسبت اسید پالمیتولئیک به اسید 
به 10/0و11/0در گوشت سینه (پالمیتیک 

و CLAمکمل % 7هاي حاوي ترتیب براي جیره
در روغن ماهی % CLA +5/3مکمل % 5/3

روغن % 7حاويبراي تیمار30/0مقایسه با 
به ترتیب 12/0و 09/0در گوشت ران وماهی

% 5/3و CLAمکمل % 7هاي حاوي براي جیره

در مقایسه با روغن ماهی% CLA +5/3مکمل 
و ) روغن ماهی% 7تیمار حاويبراي 33/0

70در گوشت سینه (نسبت اولئات به استئارات 
% 7هاي حاوي به ترتیب براي جیره21/1و 2/

روغن % CLA +5/3مکمل % 5/3و CLAمکمل 
% 7براي تیمار حاوي14/4ماهی در مقایسه با 

به 45/1و 54/2و در گوشت ران ؛روغن ماهی
و CLAمکمل % 7هاي حاوي براي جیرهترتیب

روغن ماهی در % CLA +5/3مکمل % 5/3
روغن % 7براي تیمار حاوي74/4مقایسه با 

ترین دلیل کاهش فعالیت آنزیم مهم) ماهی
.استئاروئیل کوانزیم آ در مطالعه حاضر بود

کاهش قابل توجه نسبت اسیدهاي چرب
n-6 بهn-3شده با هاي تغذیهدر گوشت جوجه

هاي حاوي روغن ماهی در توافق با جیره
متخصصین تغذیه .)23(گزارشات پیشین است 

از انرژي رژیم % 30نمایند که بیش از توصیه می
غذایی انسان نباید از چربی تامین شود و بهترین 

1:1:1نسبت توصیه شده بین انواع چربی نسبت 
با هاي غیر اشباع چربیهاي اشباع، بین چربی

با چند هاي غیر اشباع چربیک پیوند دوگانه و ی
بین 1به 5نسبت حداکثر پیوند دوگانه و یک 

انجام .)16(استn-3و n-6اسیدهاي چرب 
در n-6/n-3ها و نسبت اي بین این توصیهمقایسه

سازي شده در هاي گوشتی غنیگوشت جوجه
نسبت مطلوب دهد که تحقیق حاضر نشان می

n-6/n-3هاي بافت سینه و ران جوجهدر هر دو
هاي حاوي روغن تغذیه شده با یکی از جیره

. ماهی حاصل شده است
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ترین متابولیت اسید اسید آراشیدونیک مهم
با کاهش بنابراین، . شودلینولئیک محسوب می

در جیره،n-3نسبت اسیدهاي چرب بلند زنجیر 
اسید آراشیونیک غشاءهاي فسفولیپیدي بطور 

این تغییرات ). 19(یابند اهش میمعمول ک
و اسید n-3متضاد در محتواي اسیدهاي چرب 

مرغ در مطالعه حاضر بافت سینهآراشیدونیک 
.نیز مشاهده گردید

توامسازيآزمایش حاضر نشان داد که غنی
اسیدهاي چربهاي گوشتی باگوشت جوجه

n-3 وCLA بطوریکه پذیر بوده، امکانبخوبی

روغن ماهی % 5/3از جیره حاوي مخلوط استفاده 
ضمن رفع اثرات نامطلوب CLAمکمل % 5/3+ 

هاي از هر یک از مکمل% 7مصرف سطحناشی از
مذکور بر عملکرد پرندگان آزمایشی، منجر به 

قابل قبول از هر سطوحیاي حاوي تولید فرآورده
و n-3دو گروه ترکیبات با ارزش اسیدهاي چرب 

CLAسازي ین به دلیل ذخیرههمچن. گردید
سازي در چربی بیشتر در بافت ران، پروسه غنی

تري از بافت سینه انجام بافت مذکور به نحو موثر
.گرفت
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A Survey on the Possibility of Concurrent Enrichment of Broiler Chicken
Meat With CLA and n-3 Type PUFAs

Bahman Navidshad1 and Farzad Mirzaei Aghje Gheshlagh2

Abstract
An experiment was conducted to investigate the effects of dietary conjugated linoleic

acid (CLA) and fish oil (n-3 rich) on the performance and fatty acid profile of breast and
thigh tissues in broiler chickens. The dietary fats were included in the experimental diets at
7% for single fats and 3.5% + 3.5% of the dual mix of Luta CLA 60 and fish oil. The
results of the present study showed that it is possible to enrich the broiler chicken meat with
both the CLA and n-3 fatty acids. The diets containing 7% fish oil or 7% Luta CLA 60
supplement adversely affected the growth rate, carcass yield. The chickens fed the diet
containing 3.5% fish oil + 3.5% Luta CLA 60 had an acceptable performance and
noteworthy levels of valuable compounds, CLA and n-3 fatty acid, it seems that the
enrichment procedure was more effective in the thigh than the breast. The findings of this
study showed that the CLA supplement increased the CLA concentration in the breast and
thigh tissues in a range of 161-163 and 207-219 per 100 g meat, respectively. This means
that a 250 g meal of this enriched chicken meat can meet almost 25% of the  daily CLA
requirement of an adult human which considerably is higher than the normal CLA content
of chicken meat.
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