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34تا 22صفحه: 

چکیده
الشه و الگوي اسیدهاي چرب گوشت خصوصیات بر عملکرد، هاي گیاهی به جیره افزودن روغناثر یین به منظور تعاین آزمایش 
در قالب طرح 500روزه سویه کاب قطعه جوجه یک300تعداد زمایش آجهت انجام گرفت. انجامگوشتی هايجوجهسینه و ران 

و به مدت قطعه جوجه در هر تکرار 12تکرار و پنجو آفتابگردان)، هاي سویا، کتان، کانوال، ذرت تیمار (روغنپنجکامالً تصادفی با 
دو پرنده از هر تکرار (یک مرغ و ساعت گرسنگی، چهارو پس از انتهاي آزمایش در .روز بر روي بستر پرورش داده شدند42

استفاده از گرفت. صورتگیري نمونه،هاگوشت ران و سینه خروسپس از تعیین خصوصیات الشه، از و شدیک خروس) کشتار
خصوصیاتو روزگی)1-42(، ضریب تبدیل غذاییروزگی)1-42(داري بر افزایش وزنمنابع مختلف روغن گیاهی تاثیر معنی

افزایش مقدار اسیدهاي چرب غیراشباع، اسیدهاي چرب غیراشباع داراي اضافه کردن روغن کتان به جیره باعثالشه نداشت.
و افزایش نسبت اسیدهاي چرب غیراشباع به اسیدهاي چرب اشباع و اسیدهاي چرب 3- سیدهاي چرب امگادوگانه، اپیوندچند 

و سینه ماهیچه در 3- به امگا6-دوگانه به اسیدهاي چرب اشباع و کاهش نسبت اسیدهاي چرب امگاپیوندغیراشباع داراي چند 
هاي تغذیه شده با جیرههاي در گوشت ران جوجه6- امگابیشترین مقدار اسیدهاي چرب. )p>05/0هاي گوشتی شد (جوجهران 

نشان داد یشآزمایجنتا).p>05/0(مشاهده شد،کانوالجیره حاوي روغنکمترین مقدار آن در و و کتانهاي ذرتحاوي روغن
استفاده از روغن ی یی پرندگان نداشت ولغذایلتبدیبضربر داري معنیتاثیریرهجهاي گیاهی بهروغنافزودن منابع مختلف 

هاي گوشتی شد.و ران جوجهینهگوشت سدر 3-امگاچرب هاي یداسافزایش باعث کتان 

، خصوصیات الشه، عملکرده گوشتی، روغن کتان، اسیدهاي چربکلیدي: جوجهايواژه

مقدمه
هاي گیاهی در هاي حیوانی و روغنمنابع مختلف چربی

هاي گیاهی در گیرند. روغنتغذیه طیور مورد استفاده قرار می
تر بوده و از اینرو قابلیت هاي گیاهی، غیراشباعمقایسه با چربی

هاي گیاهی، به نوبه خود، هضم بیشتري براي طیور دارند. روغن
تفاوت از لحاظ رنگ، بو و ترکیب اسیدهاي چرب، با یکدیگر

تواند خصوصیات فیزیکی و ترکیب ها میاین تفاوت.دارند
به ).12،11چرب گوشت را تحت تاثیر قرار دهد (اسیدهاي 

لحاظ افزایش توجه به اسیدهاي چرب ضروري در تغذیه و 
گوشت مصرفیسالمت انسان و امکان افزایش این ترکیبات در 

این ،به حیواناتمنابع مختلف روغنانسان از طریق خوراندن 
.)12(بسیار مورد توجه قرار گرفته استطیورموضوع در تغذیه 

مصرف کنندگان گوشت، انتظار دارند طوریکه امروزه مصرفه ب
رکیب ت).26(ها شودباعث افزایش سالمت آنگوشت 

تحت تاثیر ترکیب اسید چرب اسیدهاي چرب ماهیچه در طیور 
چنانچه .)23(جیره و ساخت اسیدهاي چرب در کبد قرار دارد

اسیدهاي چرب اي،در حیوانات تک معدهه است دگزارش ش
وجود در جیره بدون اینکه تغییر ساختاري یا شیمیایی مهمی م

و بنابراین ) 11(شوندپیدا کنند هضم و جذب شده و ذخیره می
ي اترکیب اسیدهاي چرب ماهیچه طیور تحت تاثیر محتو

گوشت طیور از منابع . )22(گیرداسیدهاي چرب جیره قرار می
نندگان کمهم تامین کننده اسیدهاي چرب مورد نیاز مصرف

درصد از میزان کلی مصرف 33است و در سطح جهانی، 
گوشت مرغ در ). 14دهد (گوشت را به خود اختصاص می

مقایسه با گوشت گاو و خوك داراي مقادیر بیشتري از 

اسیدهاي چرب غیراشباع و مقدار کمتري اسیدهاي چرب 
در 3- اسیدهاي چرب امگامقدار همچنین ).19اشباع است (
است کمتردر مقایسه با پستانداران، لتی پرندگان ماهیچه اسک

شوند و هاي عادي تغذیه میزمانیکه پرندگان با جیرهلذا ). 18(
6- یا در جیره پرندگان میزان زیادي از اسیدهاي چرب امگا

هاي در بافت3- وجود داشته باشد، غلظت اسیدهاي چرب امگا
رحیمی و طه در همین راب).25است (کمها، نسبتاً خوراکی آن
هاي روغنهاي حاوي سطوح مختلف ) جیره38همکاران (

هاي گوشتی قرار دادند و کانوال و کتان را در اختیار جوجه
،هاي کتان و کانوال به جیرهگزارش کردند افزودن روغن

و کاهش اسید 3- موجب افزایش میزان اسیدهاي چرب امگا
35به مدت ، )15آراشیدونیک در گوشت شد. فبل و همکاران (

و روغنسویاروغن آفتابگردان، روغن ، چربی خوكروز، از
و گزارش استفاده کردندهاي گوشتی جوجهدر تغذیهکتان

کردند که روغن کتان موجب تولید بیشترین مقدار اسیدهاي 
در گوشت سینه و . گردیدسینه و ران در گوشت 3- چرب امگا

ر یک از نوع، درصد و مقدار ههاي گوشتی، ران جوجه
پیونداسیدهاي چرب اشباع، اسیدهاي چرب غیراشباع با یک 

را 1دوگانهپیوندو اسیدهاي چرب غیراشباع داراي چند 1دوگانه
غنی از این منابع مختلف توان از طریق اضافه کردن می

،به جیرهروغن ماهی، کتان و کانوالاسیدهاي چرب نظیر
با افزایش شده استگزارشدر همین رابطه.)22،5(تغییر داد

اسیدهاي مقدارتوان اسیدهاي چرب غیراشباع در جیره، می
افزایش دادهاي گوشتیجوجهرا در گوشت3-چرب امگا

در مجموع، تولید گوشت مرغ غنی شده با اسیدهاي ).31،3(
1- Monounsaturated fatty acids

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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باشد ولیکن چرب ضروري بسیار مورد توجه و اهمیت می
بایستی توجه نمود که عملکرد پرنده و کیفیت الشه در حد 

بنابراین انجام پژوهش در ارتباط با .)30(مطلوب حفظ شود
تاثیر منبع روغن بر الگوي اسیدهاي چرب در گوشت 

تواند اطالعات مفیدي را در جهت بهبود هاي گوشتی میجوجه
هدف از لذا کنندگان به همراه داشته باشد.سالمت مصرف

اثر نوع روغن جیره بر عملکرد، انجام این تحقیق تعیین 
و ران الشه و الگوي اسیدهاي چرب گوشت سینه صوصیاتخ

.گوشتی بودهايجوجهدر 

هامواد و روش
روزه یکقطعه جوجه گوشتی 300ازآزمایشدر این
پنج تیمار (پنجبا در قالب طرح کامالً تصادفی 500سویه کاب 

سویا، کتان، کانوال، ذرت و نوع روغن گیاهی شامل 
قطعه جوجه در هر تکرار دوازدهو تکرارپنج )، آفتابگردان

هاي مورد نیاز، بذر سویا، کتان جهت تهیه روغن.شداستفاده 
کشی با اي، کانوال، ذرت و آفتابگردان تهیه شد و روغنقهوه

، در هر یک هاي گوشتیجوجهاستفاده از پرس سرد انجام شد. 
که ) 1(جدول غذایی پایهجیره روزگی بااز یکتیمار،پنج از 

،گیاهی استفاده شده تفاوت داشتروغن نوع نها از نظر ت
ها بر اساس جداول احتیاجات غذایی طیور جیره. تغذیه شدند

تنظیم UFFDA2افزار جیره نویسی و با استفاده از نرم)33(
هاي جوجهها قرار گرفت.شد و به شکل آردي در اختیار پرنده

آزمایشی به روز و روي بستر در واحدهاي42گوشتی به مدت 
دسترسی متر پرورش داده شدند. سانتی110×110ابعاد 
ها به آب و خوراك به صورت آزاد و برنامه پرورشی جوجه

). 6انجام شد (500-طبق توصیه راهنماي پرورش کاب
سویا، کتان، کانوال، هاي گیاهی مورد بررسی، شامل روغن

آزمایشی هايبودند. الگوي اسید چرب جیرهذرت و آفتابگردان
ارائه 3و 2هاي هاي مورد استفاده به ترتیب در جدولو روغن

شده است. افزایش وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل 
22- 42روزگی، 1-21اي (شامل غذایی به صورت دوره

ها و وزن جوجه.شدگیرياندازهروزگی) 1-42روزگی و 
خوراك مصرفی در هر واحد آزمایشی و پس از دو ساعت 

گرم یکسنگی، به صورت گروهی، بوسیله ترازو با دقت گر
ضریب تبدیل غذایی با تقسیم مصرف خوراك به تعیین شد.

42در پایان آزمایش و در سن افزایش وزن محاسبه گردید. 
کشتار (یک مرغ و یک خروس)پرنده از هر تکراردوروزگی، 

شد و پس از تعیین وزن نسبی اجزاي الشه (ران، سینه، کبد،
سینه و گوشت هاي سیوس)، نمونهیقلب، طحال و بورس فابر

فریزرتا زمان تعیین الگوي اسیدهاي چرب در هاخروسران
هاي آزمایشی مورد شد. جیرههدارينگ- ᵒC20±1دماي با 

جهت تعیین الگوي شد و تهیهاستفاده به صورت هفتگی 
آغازین و هاي آزمایشی نمونه جیرهها، اسیدهاي چرب جیره

فریزر با دمايدر ،انجام آزمایشزمان تا رشد هر تیمار
ᵒC20±1 -براي تعیین الگوي اسیدهاي چرب شد. نگهداري

نمونه خروس انتخاب و پنجگوشت سینه و ران، از هر تیمار، 
و در چرخ ها به صورت جداگانه سینه و ران این خروسگوشت 

شتاستر متیل اسیدهاي چرب گومقدار شد. فریزر نگهداري 
با هاي مورد استفاده،هاي آزمایشی و روغنران و سینه، جیره
در ) استخراج گردید.34و همکاران (افالون استفاده از روش 

اسیدهاي چرب بوسیله دستگاه گاز یاستر متیلمرحله بعد
کروماتوگرافی جداسازي شد. محتواي اسید چرب توسط گاز 

ه دتکتور متصل بHewlett Packard-5890کروماتوگرافی 
به همراه اینگریتورHP-7673یونیزان اشعه کنترلر 

HP-3396هاي به شد. براي تجزیه و تحلیل دادهتعیین
مقایسه ) و برايSAS)42افزار آماري دست آمده از نرم

درصد 5داري ها از آزمون دانکن و سطح معنیمیانگین
.شداستفاده

1- Polyunsaturated fatty acids 2- User Friendly Feed Formulation Done Again
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 (دسصذ) پبیِ ّبی جیشُ تشکیتٍ  خَساکیهَاد  -1جذٍل 
Table  . Composition of basal diets in the experiment (%) 

 سٍصگی( 22-42سشذ )  سٍصگی( 1-21آغبصیي )  

 20/57  00/56  (خبم پشٍتئیيدسصذ  2/8) رست

 86/33  20/37  (خبم پشٍتئیي دسصذ 44کٌجبلِ سَیب )

 00/5  50/2  1سٍغي

 31/1  43/1  کشثٌبت کلسین

 60/1  79/1  کلسین فسفبتدی

 30/0  30/0  ًوک

 25/0  25/0  2هکول ٍیتبهیٌی

 25/0  25/0  3هکول هعذًی

 18/0  23/0  هتیًَیي-دی ال

 05/0  05/0  سبلیٌَهبیسیي

     )دسصذ(تشکیت هَاد هغزی 

 3206  3031  اًشطی قبثل هتبثَلیسن )کیلَکبلشی/کیلَگشم(

 04/20  81/21  پشٍتئیي خبم 

 15/6  87/3  چشثی خبم 

 94/0  00/1  کلسین 

 47/0  50/0  فسفش قبثل دستشس 

 13/0  19/0  سذین 

 38/0  44/0  هتیًَیي 

 81/0  92/0  هتیًَیي+سیستیي 

 04/1  25/1  لیضیي 

 31/1  35/1  آسطًیي 
کیلَکبلشی ثش  8680)داسای  کتبىکیلَکبلشی ثش کیلَگشم اًشطی قبثل هتبثَلیسن ظبّشی(،  8790)داسای  ( ًَع سٍغي جیشُ دس تیوبسّبی هختلف تفبٍت داشت )سٍغي سَیب1

کیلَکبلشی ثش کیلَگشم اًشطی قبثل  8886)داسای رست  کیلَکبلشی ثش کیلَگشم اًشطی قبثل هتبثَلیسن ظبّشی(، 8826)داسای  کبًَالکیلَگشم اًشطی قبثل هتبثَلیسن ظبّشی(، 
 .(30) (کیلَکبلشی ثش کیلَگشم اًشطی قبثل هتبثَلیسن ظبّشی( 8853)داسای  ٍ آفتبثگشداىظبّشی( هتبثَلیسن 

گشم هیلی E ،5/2ٍیتبهیي  الوللیٍاحذ ثیي D  ،30الوللی ٍیتبهیي  ٍاحذ ثیي A ،1000الوللی ٍیتبهیي ٍاحذ ثیي 8000صیش است:  ّبیٍیتبهیي جیشُ تبهیي کٌٌذُ( ّش کیلَگشم 2
 B  ،01/0گشم ٍیتبهیي هیلی B  ،1گشم ٍیتبهیي هیلی B  ،2گشم ٍیتبهیي هیلی B  ،35گشم ٍیتبهیي هیلی B  ،30گشم ٍیتبهیي هیلی B ، 6گشم ٍیتبهیي هیلی K  ،2ٍیتبهیي 

 گشم ثیَتیي.هیلی B    ،08/0گشم ٍیتبهیي هیلی
 گشم سلٌیَم.هیلی 25/0گشم یذ، هیلی 1گشم هس، هیلی 8گشم سٍی،  هیلی 70گشم آّي، هیلی 35گشم هٌگٌض، هیلی 70صیش است: هعذًی تبهیي کٌٌذُ هَاد جیشُ ( ّش کیلَگشم اص 3
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 َبی آزمبیشی )درصد(جیرٌدر چرة  اسیدَبی الگًی -2جديل 
Table  . Fatty acid profile of the experimental diets (%) 

  ريزگی( 1-21آغبزیه )  ريزگی( 22-42رشد )

 اسیدَبی چرة سًیب کتبن کبوًال ذرت آفتببگردان  سًیب کتبن کبوًال ذرت آفتببگردان

 اسیدَبی چرة اشببع 05/37 44/44 04/15 45/24 74/27  40/45 70/42 56/15 85/25 44/32

 اسیدَبی چرة غیراشببع 00/58 80/51 20/79 00/73 50/65  80/57 40/52 20/81 10/71 90/61

 اسیدَبی چرة غیراشببع دارای یک پیًود ديگبوٍ 80/36 80/25 00/45 10/46 60/39  00/31 40/21 30/39 70/44 70/31

 یًود ديگبوٍچىد پ یدارا یراشببعچرة غ یدَبیاس 11/21 77/25 14/24 89/26 80/25  79/26 74/30 86/41 37/26 17/30

 3-اسیدَبی چرة امگب 90/5 40/19 70/2 60/5 70/1  20/5 50/22 30/4 30/6 60/1

 6-اسیدَبی چرة امگب 30/15 60/6 50/31 30/21 20/24  60/21 50/8 60/37 10/20 60/28

 وسبت اسیدَبی چرة غیراشببع بٍ اسیدَبی چرة اشببع 56/1 16/1 26/5 98/2 36/2  27/1 23/1 22/5 75/2 91/1

93/0 02/1 69/2 72/0 59/0  93/0 10/1 27/2 58/0 57/0 
وسبت اسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍ بٍ اسیدَبی 

 چرة اشببع

 3-بٍ اسیدَبی چرة امگب 6-وسبت اسیدَبی چرة امگب 59/2 34/0 66/11 80/3 23/14  15/4 38/0 74/8 19/3 87/17

 اسید لیىًلئیک 70/11 90/5 56/27 70/18 30/21  30/18 80/7 40/32 60/19 90/21

: اسیدَبی چرة غیراشببع دارای یک پیًود ديگبوٍ پبلمیتًلئیک، ايلئیک، لیىًلئیک، آلفبلیىًلىیک، گبمب لیىًلىیک؛: مجمًع اسیدَبی چرة مریستًلئیک، اسیدَبی چرة غیراشببع: مجمًع اسیدَبی چرة میریستیک+پبلمیتیک+استئبریک؛ اسیدَبی چرة اشببع
اسیدَبی چرة غیراشببع دارای آراشیديویک، ایکًزاپىتباوًئیک، ديکًزاَگسااوًئیک؛  ديگبوٍ: مجمًع اسیدَبی چرة لیىًلئیک، آلفبلیىًلىیک، گبمبلیىًلىیک، پیًوداسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد  مجمًع اسیدَبی چرة مریستًلئیک، پبلمیتًلئیک ي ايلئیک؛

 لیىًلىیک ي آراشیديویک: مجمًع اسیدَبی چرة لیىًلئیک، گبمب  6-امگب چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍ: مجمًع اسیدَبی چرة آلفبلیىًلىیک، ایکًزاپىتباوًئیک ي ديکًزاَگسااوًئیک، اسیدَبی 3-امگب چىد پیًود ديگبوٍ
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 26......... ....................................................................... ّبی گَضتی ی چشة گَضت سیٌِ ٍ ساى دس جَجِتبثیش هٌبثغ هختلف سٍغي ثش ػولکشد ٍ الگَی اسیذّب

 
 (سصذد)دس هٌبثغ هختلف سٍغي  الگَی اسیذّبی چشة  -3جذٍل 

Table  . Fatty acid profile of the oils (%) 
 هٌبثغ سٍغي  

 بثگشداىآفت رست کبًَال کتبى سَیب  سیذّبی چشةا

 10/10 25/21 70/6 56/9 08/15  اسیذّبی چشة اضجبع
 20/89 38/76 80/90 13/90 40/82  اسیذّبی چشة غیشاضجبع

 20/73 47/31 30/59 16/21 08/15  اسیذّبی چشة غیشاضجبع داسای یک پیًَذ دٍگبًِ
دٍگبًِ یًَذچٌذ پ یداسا یشاضجبعچشة غ یذّبیاس   25/67 93/68 49/31 83/44 00/16 

3-اسیذّبی چشة اهگب   04/5 25/52 50/10 17/1 30/0 
6-اسیذّبی چشة اهگب   01/52 96/18 60/50 21/46 30/16 

 83/8 59/3 55/13 42/9 46/5  ًسجت اسیذّبی چشة غیشاضجبع ثِ اسیذّبی چشة اضجبع
ًسجت اسیذّبی چشة غیشاضجبع داسای چٌذ پیًَذ دٍگبًِ ثِ اسیذّبی 

 چشة اضجبع
 46/4 21/7 70/4 11/2 58/1 

3-ثِ اسیذّبی چشة اهگب 6-ًسجت اسیذّبی چشة اهگب   32/10 36/0 81/4 49/39 33/54 

: هجوَع اسیذّبی چشة هشیستَلئیک، پبلویتَلئیک، اٍلئیک، اسیذّبی چشة غیشاضجبع: هجوَع اسیذّبی چشة هیشیستیک+پبلویتیک+استئبسیک؛ اسیذّبی چشة اضجبع
اسیذّبی چشة  : هجوَع اسیذّبی چشة هشیستَلئیک، پبلویتَلئیک ٍ اٍلئیک؛اسیذّبی چشة غیشاضجبع داسای یک پیًَذ دٍگبًِ ، گبهب لیٌَلٌیک؛لیٌَلئیک، آلفبلیٌَلٌیک
اسیذّبی چشة غیشاضجبع َئیک؛ دٍگبًِ: هجوَع اسیذّبی چشة لیٌَلئیک، آلفبلیٌَلٌیک، گبهبلیٌَلٌیک، آساضیذًٍیک، ایکَصاپٌتباًَئیک، دٍکَصاّگضااً پیًَذغیشاضجبع داسای چٌذ 

: 6-اهگب چشة غیشاضجبع داسای چٌذ پیًَذ دٍگبًِ: هجوَع اسیذّبی چشة آلفبلیٌَلٌیک، ایکَصاپٌتباًَئیک ٍ دٍکَصاّگضااًَئیک، اسیذّبی 3-اهگب داسای چٌذ پیًَذ دٍگبًِ
 هجوَع اسیذّبی چشة لیٌَلئیک، گبهب لیٌَلٌیک ٍ آساضیذًٍیک

 
 و بحث نتایج

 ای عملکردهشاخص
ّبی گَضتی دس تبثیش ًَع سٍغي جیشُ ثش ػولکشد جَجِ     

داسی  گضاسش ضذُ است. ًَع هٌجغ سٍغي تبثیش هؼٌی 4جذٍل 
سٍصگی( ٍ کل  1-21ّبی آغبصیي ) ثش افضایص ٍصى دس دٍسُ

-42سٍصگی( ًذاضت، اهب دس دٍسُ سضذ ) 1-42دٍسُ پشٍسش )
وبسّب هطبّذُ ضذ داسی هیبى تی سٍصگی( تفبٍت هؼٌی 22

(05/0>p) ثطَسیکِ دس دٍسُ سضذ، ثیطتشیي افضایص ٍصى دس .
ٍ گشم(  1763)ّبی گَضتی تغزیِ ضذُ ثب سٍغي کتبى  جَجِ

ّبی تغزیِ ضذُ ثب هٌجغ  کوتشیي هقذاس افضایص ٍصى دس جَجِ
اص ًظش  (.p<05/0) هطبّذُ ضذگشم(  1563)سٍغي رست 

ُ تفبٍت ّبی سضذ ٍ کل دٍس هصشف خَساک دس دٍسُ
. دس دٍسُ سضذ، (p<05/0)داسی هیبى تیوبسّب هطبّذُ ضذ  هؼٌی

ّبی تغزیِ  دس جَجِ (گشم 3447ثیطتشیي هصشف خَساک )
گشم( هتؼلق ثِ  3178کوتشیي هقذاس )ضذُ ثب سٍغي کتبى ٍ 

ثیطتشیي هصشف  سٍصگی( 1-42دس کل دٍسُ )ثَد.  کبًَالتیوبس 
هطبّذُ ضذ تبى کتغزیِ ضذُ ثب سٍغي  ّبی جَجِخَساک دس 

(05/0>p) . تبثیش ًَع هٌجغ سٍغي ثش ضشیت تجذیل غزایی دس
 داس ًجَد. ّبی آغبصیي، سضذ ٍ کل دٍسُ هؼٌی دٍسُ

داس ًَع سٍغي جیشُ ثش افضایص ٍصى ػذم هطبّذُ تبثیش هؼٌی
ّبی تَاًذ ثِ ایي ػلت ثبضذ کِ جیشُصًذُ دس دٍسُ آغبصیي هی

ّبی سٍغي سبى ثَدًذ.داسای پشٍتئیي ٍ اًشطی یک یآصهبیط
ّوگی گیبّی ثَدُ ٍ داسای دس ایي آصهبیص هَسد استفبدُ 

سٍص  14اص طشف دیگش، دس  ،ثَدًذ ًضدیک ثِ ّناًشطی خبم 
ّب تَاًبیی تَلیذ صفشا سا ثِ هقذاس کجذ جَجِ اثتذای صًذگی،

کبفی ًذاضتِ ٍ ثؼالٍُ آًضین لیپبص ّن ثِ خَثی تَلیذ ٍ تشضح 
اص تفبٍت جضئی  تَاًٌذًویّب یجِ جَجًِت . دس(46) ضَدًوی

تفبٍت افضایص ٍصى  هَجَد دس اًشطی اًَاع سٍغي استفبدُ کٌٌذ.
سٍغي کتبى ٍ رست دس  کٌٌذُ دسیبفتایجبد ضذُ ثیي دٍ تیوبس 

تفبٍت دس خَساک هصشفی  ، هوکي است هشثَط ثِسضذ دٍسُ
. چٌبًچِ هطبّذُ ضذ دس دٍسُ سضذ دس ایي دٍسُ ثبضذّب جَجِ

سٍغي کتبى ثیطتشیي  کٌٌذُ دسیبفتسٍصگی( تیوبس  42-22)
، کوتشیي کبًَالسٍغي  کٌٌذُ دسیبفتهصشف خَساک ٍ تیوبس 

افضایص تَاًبیی کجذ اص طشف دیگش، هصشف خَساک سا داضت. 

ّب، ثشای تَلیذ صفشا ٍ تَلیذ کبفی آًضین لیپبص دس دٍسُ جَجِ
ذُ ٍ لیپبص ّب ثِ خَثی اهَلسیفِ ضتب سٍغي ضَدهیسضذ، ثبػث 

 ّب اثش کٌذ ٍ تفبٍت سضذ سا ایجبد کٌذ.ثش آى
ًیض ثِ تطبثِ ( 12)ٍ ّوکبساى  پیص اص ایي دٍثیَس     

دس ّویي  ّبی گیبّی اضبسُ داضتٌذ.ای سٍغيخصَصیبت تغزیِ
اص دٍ سطح ثب استفبدُ  (9گبسسیب )-کشسپَ ٍ استیَ ساثطِ

ثگشداى ٍ ّبی صیتَى، آفتبدسصذ پیِ ٍ سٍغي 10ٍ  6هتفبٍت 
( 27ٍ ّوکبساى )فشس -لَپض، ّبی گَضتیکتبى دس تغزیِ جَجِ

کبٍٍسیذٍ  ٍ سٍغي هبّی یب کبًَال ّبی حبٍیاص جیشُثب استفبدُ 
ّبی داسای تشکیجی اص اص جیشُثب استفبدُ ( 21ٍ ّوکبساى )

، گضاسش ّبی گَضتیٍ کتبى دس تغزیِ جَجِ ّبی سَیبسٍغي
 ًْبیی داسی ثش ٍصى هؼٌی ّب تبثیشسٍغيًوَدًذ کِ ایي 

ٍ ّوکبساى فجل  ثِ طَس هطبثِ، ّبی گَضتی ًذاضت.جَجِ
دسصذ چشثی  3سطح اص سٍص،  35ثِ هذت ( دس آصهبیص خَد 15)

دس تغزیِ  خَک، سٍغي آفتبثگشداى، سٍغي سَیب ٍ سٍغي کتبى
 دًذ کِ کشّبی گَضتی استفبدُ کشدًذ ٍ گضاسش جَجِ
داسی ثش افضایص بثیش هؼٌیّبی هزکَس تّبی حبٍی سٍغيجیشُ

 .ضتاّبی گَضتی ًذٍصى جَجِ
ّبی حبٍی سٍغي کتبى سا افضایص هصشف خَساک دس جیشُ     

ّبی حبٍی ثشخی اص هحققیي ثِ افضایص خَضخَساکی جیشُ
ثش اسبس هطبلؼبت  ّوچٌیي .(29اًذ )سٍغي کتبى ًسجت دادُ

ضذُ  ّب اضبسُثِ آى (33هتؼذدی کِ دس اًجوي هلی تحقیقبت )
ّبی کشثَّیذسات، چشثی ٍ پشٍتئیي دس است، ثؼضی اص هخلَط

ّب جیشُ ثبػث هصشف ثیطتش اًشطی دس هقبیسِ ثب دیگش هخلَط
سسذ سٍغي کتبى ًیض اثش هطبثْی ثش ٍ ثِ ًظش هی ضًَذهی

هتبثَلیسن اًشطی دس ثذى پشًذُ داضتِ ثبضذ ٍ هٌجش ثِ افضایص 
تَاًذ دلیلی ثش افضایص هی کِهصشف اًشطی دس ثذى پشًذُ ضَد 

چٌبًچِ  .(33) هصشف خَساک ثذٍى تبثیش ثش افضایص ٍصى ثبضذ
( گضاسش کشدًذ ثکبسگیشی اسیذّبی 17ٍ ّوکبساى )ّبلجشت 

دٍگبًِ اص طشیق ایجبد تغییشات دس  پیًَذچشة غیشاضجبع ثب چٌذ 
 چٌبًچِ . ضَدهیافضایص ًشخ هتبثَلیسن  سجتتشکیت غطبء 

گضاسش کشدًذ هقذاس َّسهَى  (16فشیٌی ٍ ّوکبساى )
سٍغي  کٌٌذُ دسیبفتّبی دس پالسوبی جَجِ  Tتیشٍئیذی 

 ّبی تغزیِ ضذُ ثب پیِ ثطَس کتبى، دس هقبیسِ ثب جَجِ
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ّبی جذا کٌٌذُ دس پشًذگبى ثِ . پشٍتئیيثَدداسی ثیطتش هعٌی
ضذت تحت تبثیش ٍضعیت غذُ تیشٍئیذ قشاس داسًذ ٍ ّشگًَِ 

، ثب افضایص تَلیذ حشاست دس ثذى  Tَى افضایص دس هیضاى َّسه
( 32ًیَهي ٍ ّوکبساى ) ،ثطَس هطبثِجَجِ ّوشاُ خَاّذ ثَد. 

 بهقبیسِ ثّبی تغزیِ ضذُ ثب پیِ دس دًذ جَجِکش گضاسش
ّبی حبٍی سٍغي هبّی یب آفتبثگشداى کِ جیشُّبیی جَجِ

دسیبفت کشدُ ثَدًذ، کسش تٌفسی ٍ ًشخ هتبثَلیسن دس حبلت 
تَاًذ دلیلی ثش عبهل دیگشی کِ هی .داضتٌذ 1تشیاستشاحت کو

ثَدى  کوتشافضایص هصشف خَساک دس تیوبس سٍغي کتبى ثبضذ، 
ا کوتش ثَدى اًشطی ثذست قبثلیت ّضن اسیذّبی چشة ٍ لز

( 36است. چٌبًچِ پَساسالهی ٍ ّوکبساى ) کتبى سٍغي آهذُ اص
 گضاسش کشدًذ قبثلیت ّضن ظبّشی اسیذ لیٌَلئیک دس 

اص  ثیطتشدسصذ( تب حذٍدی  85بی حبٍی سٍغي سَیب )ّجیشُ
ایي دس  .ثَددسصذ(  4/73ّبی حبٍی سٍغي کتبى ) جیشُ

ّبیی کِ جَجِسٍصگی(،  22-42ثب ضشٍع دٍسُ سضذ )آصهبیص 
توبیل ٍ اضتْبی کوتشی ثِ  ،سٍغي رست دسیبفت کشدُ ثَدًذ

استفبدُ هصشف خَساک داضتٌذ، کِ هوکي است ثِ علت تبثیش 
ثش پزیشش دس جیشُ ٍ اثش آى، داًِ ٍ سٍغي رست بى اص صهّن

سٍغي رست دس هقبیسِ ثب  (4) ضذّب ثبخَساک اص سوت جَجِ
یذ ٍ اس یکدکبًَئّبی گیبّی داسای دٍ اسیذ چشة سبیش سٍغي

دسصذ ٍ  5ثبضذ. افضایص سطح سٍغي ثِ یذ هیاس یلیککبپش
دسصذی رست ثبعث افضایص ثیص اص حذ  57ّوچٌیي سطح 

 ضَد. افضایص ایي اسیذّبی چشة دٍ اسیذ چشة هیایي 
تَاًذ ثبعث اختالل دس سیستن گَاسضی، اسْبل ٍ عذم هی

جزة هَاد هغزی ٍ دس ًْبیت کبّص سضذ ٍ هصشف خَساک 
  .(8ضَد )

ّبی هَسد استفبدُ، گیبّی ثَدُ دس تحقیق حبضش کلیِ سٍغي    
َضی پٍ قبثل چطن کنّب، ٍ لزا تفبٍت دس قبثلیت ّضن آى

داسی دس ضشیت تجذیل غزایی اص ایٌشٍ تفبٍت هعٌیثبضذ. هی
ّبی ّبی گَضتی دس صهبى هصشف هٌبثع هختلف سٍغيجَجِ

( 21ٍ ّوکبساى )کبٍٍسیذٍ ثِ طَس هطبثِ گیبّی هطبّذُ ًطذ. 
ّبی سَیب ٍ دسصذ سٍغي 10گضاسش کشدًذ حتی اگش اص سطح 

شایت قبثلیت ّبی گَضتی استفبدُ ضَد، ضکتبى دس تغزیِ جَجِ
دس تَافق  ّضن چشثی خبم ٍ اثقبی ًیتشٍطى هطبثِ خَاّذ ثَد.

 ( گضاسش47ٍ ّوکبساى )ٍیالٍسدُ ّبی ایي آصهبیص ثب یبفتِ
ّبی هختلف اسیذّبی هٌبثع هختلف سٍغي ٍ ًسجت کشدًذ

ّبی جَجِضشیت تجذیل غزایی چشة غیشاضجبع ٍ اضجبع ثش 
دس ثشخی دیگش اص  کِدسحبلی ًذاضتٌذ،داسی تبثیش هعٌیگَضتی 

ّبی هختلف اسیذّبی چشة تحقیقبت ثب هطبلعِ ًسجت
ّبی گَضتی، ًتبیج هتفبٍتی غیشاضجبع ٍ اضجبع دس جیشُ جَجِ

گضاسش ( 35پیٌچبصٍف ٍ ًیش ) گضاسش ضذُ است. ثشای هثبل
ّبی کشدًذ ثب افضایص اسیذّبی چشة غیشاضجبع دس جیشُ جَجِ

ثب یبثذ. ایي هحققیي گَضتی، ضشیت تجذیل غزایی ثْجَد هی
اظْبس داضتٌذ ایي ثْجَد هقبیسِ هٌبثع سٍغي اضجبع ٍ غیشاضجبع، 

 تطکیل ثْتش  دس ضشیت تجذیل غزایی، ثِ دلیل
ای اسیذّبی چشة افضایص جزة سٍدُ ّبی هخلَط ٍ لزاهیسل

 غیشاضجبع است.

 

 1ّبی گَضتیتبثیش ًَع سٍغي جیشُ ثش عولکشد جَجِ  -4جذٍل 
 

Table  . Effect of dietary oil type on broiler performance 
 ضشیت تجذیل غزایی )گشم:گشم(  هصشف خَساک )گشم(  افضایص ٍصى )گشم(  

 سي )سٍص(  سي )سٍص(  سي )سٍص(  

 42-1 42-22 21-1  42-1 42-22 21-1  42-1 42-22 21-1  تیوبس

 1652ab 2440  1026 3288 ab 4314 ab  30/1 99/1 77/1 788  سَیب

 a 2558  1009 3447 a 4456 a  27/1 96/1 74/1 1763 795  کتبى

 1668ab 2455  1012 3178 b 4192 ab  29/1 91/1 71/1 787  کبًَال

 b 2341  990 3207 ab 4017 b  28/1 94/1 72/1 1563 778  رست

 ab 2484  1027 3186 ab 4213 ab  25/1 92/1 70/1 1661 822  آفتبثگشداى

خطبی هعیبس 
 هیبًگیي

 90/28 94/53 02/70  78/30  64/100  26/118   026/0 053/0 037/0 

91/0  32/0 05/0 84/0  داسیاحتوبل هعٌی  05/0  05/0   71/0 83/0 67/0 
a,b :دسصذ است 5داس دس سطح ثیبًگش تفبٍت هعٌی ستَىحشٍف هتفبٍت دس ّش ّبی داسای هیبًگیي. 

 - Resting metabolic rate 
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 28.................................................................................  َبی گًضتی تبثیش مىبثغ مختلف سيغه ثش ػملکشد ي الگًی اسیذَبی چشة گًضت سیىٍ ي سان دس جًجٍ

 الشه خصوصیات
َبی  ثیش وًع مىجغ سيغه ثش خصًصیبت الضٍ جًجٍتب     

سان، سیىٍ،  يصن وسجیاسائٍ ضذٌ است.  5گًضتی دس جذيل 
سیًس تحت تبثیش تیمبسَبی یي ثًسس فبثش کجذ، قلت، طحبل

َب اص وظش پشيتئیه ي آصمبیطی قشاس وگشفت. متًاصن ثًدن جیشٌ
َمچىیه يجًد مقذاس کبفی اسیذ چشة ضشيسی  ،اسیذ آمیىٍ

َب جیشٌتقشیجب یکسبن سطح اوشطی  ،دس جیشٌذ لیىًلئیک( )اسی
 تًاوذ اص دالیل وسجت اوشطی ثٍ پشيتئیه می ثجبت تقشیجیي 

دس  الضٍ دس ایه آصمبیص ثبضذ. خصًصیبتداس وجًدن مؼىی
کجذ ي قلت تحت تبثیش تیمبسَبی  وسجیایه آصمبیص، يصن 

ی ػًامل َب اص. رخیشٌ چشثی دس ایه ثبفتآصمبیطی قشاس وگشفت
 ،، تبثیشگزاس ثبضذتفبيت يصن ایه اجضا تًاوذ ثشاست کٍ می
َبی مًسد استفبدٌ دس ایه آصمبیص گیبَی ي لیکه سيغه

داسی دس اجضای الضٍ دس غیشاضجبع ثًدوذ ي لزا تفبيت مؼىی
َمسً ثب وتبیج ایه تحقیق،  تیمبسَبی مختلف مطبَذٌ وطذ.

ه کتبن ي کبوًال ( دس مقبیسٍ اثش سيغ38ي َمکبسان )سحیمی 
( دس مقبیسٍ سيغه سًیب ي کتبن 10) گبسسیب-کشسپً ي استیً ي

داسی َبی گًضتی، تفبيت مؼىیثش خصًصیبت الضٍ جًجٍ
داس تشکیت ثشخی مطبلؼبت اص اثشات مؼىیمطبَذٌ وکشدوذ. 

اوذ. ثشای ای خجش دادٌاسیذ چشة جیشٌ ثش چشثی دسين مبَیچٍ
فتىذ محتًای چشثی دسين دسیب( 40مثبل سبوض ي َمکبسان )

َبی تغزیٍ ضذٌ ثب پیٍ، ثیطتش اص اوًاع ای دس جًجٍمبَیچٍ
تغزیٍ ضذٌ ثب سيغه آفتبثگشدان است. کًستیىبس ي َمکبسان 

( اص محتًای کمتش کل میضان اسیذَبی چشة  مًجًد دس 7)
َبی حبيی َبی تغزیٍ ضذٌ ثب جیشٌػضلٍ سان دس جًجٍ

یشاضجبع ثب چىذ ثبوذ اسیذَبی چشة غ ثیطتشَبی وسجت
( َىگبمیکٍ 5ديگبوٍ خجش دادوذ. کشیستبکی ي َمکبسان )

سيغه کتبن سا جبیگضیه ثخطی اص چشثی طیًس دس جیشٌ 
ای کمتشی مًاجٍ ضذوذ. کشدوذ، ثب چشثی دسين مبَیچٍ

( وطبن دادوذ افضایص وسجت 50ياوگسبتبياس ي َمکبسان )
ٍ اسیذَبی اسیذَبی چشة غیشاضجبع ثب چىذ ثبوذ ديگبوٍ ث

َبی چشثی دس ػضلٍ سیىٍ چشة اضجبع، ثب کبَص ضمبس سلًل
( پیطىُبد کشدوذ وسجت 37َمشاٌ است. کی ي َمکبسان )

ممکه است رخیشٌ چشثی  3-ثٍ امگب 6-اسیذَبی چشة امگب
ای سا تحت تبثیش قشاس دادٌ ي ثیطتشیه مقذاس دسين مبَیچٍ

 10اضبسٌ،  ایه وًع اص چشثی صمبوی خًاَذ ثًد کٍ وسجت مًسد
ای دَذ کٍ سطح جیشٌثبضذ. ایه مًضًع وطبن می 1ثٍ 

اسیذَبی چشة غیشاضجبع ثب چىذ ثبوذ ديگبوٍ ي وسجت 
تًاوىذ ثش رخیشٌ چشثی می 3-ثٍ امگب 6-اسیذَبی چشة امگب

 ای تبثیشگزاس ثبضىذ.دسين مبَیچٍ
داس مىجغ سيغه ػمذٌ گضاسضبتی کٍ حبکی اص اثش مؼىی     

حبصل مقبیسٍ مىبثغ سيغه یبت الضٍ است جیشٌ ثش خصًص
( 48ي َمکبسان )ياوگ اضجبع ي غیشاضجبع است. ثشای مثبل، 

 کشدوذَبی غیشاضجبع ي اضجبع گضاسش دس مقبیسٍ سيغه
َبی غیشاضجبع ثبػث کبَص فؼبلیت اسیذ استفبدٌ اص سيغه

چشة سىتبص دس کجذ، افضایص فؼبلیت کبسویتیه پبلمیتًئیل 
َیذسيکسی آسیل کًآ دَیذسيطوبص دس -L-2ي  1-تشاوسفشاص

دَىذٌ افضایص ضًد کٍ ایه ػًامل وطبنقلت می
 ثتباکسیذاسیًن دس قلت ي کبَص سبخت چشثی دس کجذ َستىذ

خًساکی الضٍ، چشثی ثطىی، قلت تًاوىذ ثش يصن اجضای می ي
ي ياوگ وتبیج ایه تحقیق،  ثشخالف  تبثیشگزاس ثبضىذ. ي کجذ

ثب َبی گًضتی جًجًٍدوذ کٍ تغزیٍ ( گضاسش وم49َمکبسان )
 اضجبع ثلىذ صوجیشَبی حبيی اسیذَبی چشة غیشجیشٌ

سضذ ي تکبمل مًجت  (َبی آفتبثگشدان، کتبن ي مبَیسيغه)
دس مقبیسٍ ثب سيغه حیًاوی سیًس یطحبل ي ثًسس فبثش ثُتش

  .گشدیذ)مىجغ اسیذَبی چشة اضجبع( 

 
 

 
 الگوی اسیدهای چرب گوشت سینه

َبی گًضتی لگًی اسیذَبی چشة گًضت سیىٍ جًجٍا    
گضاسش ضذٌ است. سيغه کتبن ثبػث افضایص  6 دس جذيل

اسیذَبی چشة غیشاضجبع، اسیذَبی چشة غیشاضجبع  مقذاس
افضایص  ،3-داسای چىذ پیًوذ ديگبوٍ، اسیذَبی چشة امگب

وسجت اسیذَبی چشة غیشاضجبع ثٍ اسیذَبی چشة اضجبع ي 

بع داسای چىذ پیًوذ ديگبوٍ ثٍ اسیذَبی چشة غیشاضج
-اسیذَبی چشة اضجبع ي کبَص وسجت اسیذَبی چشة امگب

َبی گًضتی ضذ دس گًضت سیىٍ جًجٍ 3-ثٍ امگب 6
(05/0>p.) 

 

 (اص يصن صوذٌ َبی گًضتی )دسصذالضٍ جًجٍ تشکیتتبثیش وًع سيغه جیشٌ ثش  -5جذيل 
Table  . Effect of dietary oil type on carcass characteristics  in broilers (% live weight) 

 تیمبس سان سیىٍ کجذ قلت طحبل سیًسیثًسس فبثش
 سًیب 22/19 91/24 18/2 60/0 10/0 07/0

 کتبن 60/19 38/25 20/2 60/0 10/0 07/0

 کبوًال 70/19 35/24 07/2 57/0 10/0 06/0
 رست 91/18 72/25 17/2 65/0 10/0 06/0

 آفتبثگشدان 91/18 30/24 19/2 63/0 09/0 07/0

 خطبی مؼیبس میبوگیه 281/0 584/0 067/0 031/0 011/0 008/0

 داسیاحتمبل مؼىی 14/0 34/0 66/0 52/0 93/0 85/0
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َبی سبیش محققیه، الگًی اسیذَبی دس تًافق ثب یبفتٍ     

 چشة گًضت سیىٍ تحت تبثیش مىجغ سيغه جیشٌ قشاس گشفت
دس گًضت سیىٍ  3-امگب اسیذ چشة مقذاسافضایص . (2)

َبی گًضتی دس اثش افضيدن سيغه کتبن ثٍ جیشٌ، جًجٍ
ثبال ثًدن سطح اسیذ آلفب لیىًلىیک دس تًاوذ ثٍ ػلت  می

سيغه کتبن ي رخیشٌ مستقیم ایه اسیذ چشة دس ثبفت سیىٍ ي 
 لیىًلىیک اسیذ آلفب طًیل ضذن ي غیشاضجبع ضذنحتی 

(18:3C) ٍاوًئیک بتصاپىایکًاسیذ  ث (20:5C)  ي رخیشٌ ایه
(. افضيدن سيغه کبوًال ثٍ 2ثبضذ )اسیذ چشة دس سیىٍ پشوذٌ 
داس اسیذَبی چشة غیشاضجبع داسای جیشٌ ثبػث افضایص مؼىی

 (p<05/0)َب ضذ دس گًضت سیىٍ جًجٍیک پیًوذ ديگبوٍ 
سطح ثبالی اسیذَبی چشة غیشاضجبع  تًاوذ ثٍ دلیلکٍ می

ثبضذ  حبيی سيغه کبوًال داسای یک پیًوذ ديگبوٍ دس جیشٌ
َبی ثب افضيدن سيغه رست ثٍ جیشٌ جًجٍ. (6)جذيل 

دس گًضت سیىٍ  3-گًضتی، مقذاس اسیذَبی چشة امگب
یبفت ي دس افضایص  6-ي مقذاس اسیذَبی چشة امگب کبَص

ویض دس  3-ثٍ امگب 6-وتیجٍ وسجت اسیذَبی چشة امگب
 .(p<05/0داسی سا وطبن داد )گًضت سیىٍ افضایص مؼىی

تًاوذ اص ػًامل مًثش ثش مقذاس سطح ثبالی رست جیشٌ می
َبی گًضتی ثبضذ. دس سیىٍ جًجٍ 6-اسیذَبی چشة امگب

دسغذ اص اسیذَبی  61گضاسش کشد  (44)استشيچی چىبوچٍ 
( تطکیل 6-امگب) چشة مًجًد دس داوٍ رست اص اسیذ لیىًلئیک

مقذاس  ضًدچىبوچٍ مطبَذٌ می ضذٌ است. اص طشف دیگش،
َبی سًیب ي دس جیشٌ حبيی سيغه 6-اسیذَبی چشة امگب

سطح دسحبلیکٍ ثًد،  ثیطتش رستحبيی سيغه  ص تیمبسکبوًال ا
دس گًضت سیىٍ پشوذگبوی کٍ جیشٌ  6-اسیذَبی چشة امگب

ثًد. ایه تفبيت  ثیطتش ،حبيی سيغه رست دسیبفت کشدٌ ثًدوذ
قبلت  تٍ دسسسذ ومبیبوگش تغییشات غًست گشفثٍ وظش می

َب ثبضذ. چىبوچٍ اسیذَبی چشة ي یب اکسیذاسیًن آنسبخت 
 پیٍ ي سيغه آفتبثگشدان،( دس مقبیسٍ 41ي َمکبسان )سبوض 

فؼبلیت دس صمبن استفبدٌ اص سيغه آفتبثگشدان، گضاسش کشدوذ 
آوضیم کجذی سبصوذٌ اسیذ چشة، کبَص ي فؼبلیت کبسویتیه 

کًآ -سیلآکسیَیذسي-3-ي ال 1پبلمیتًئیل تشاوسفشاص وًع 
یبثذ. ایه مًضًع اص کبَص دَیذسيطوبص قلجی، افضایص می

َبی غىی اص ي افضایص اکسیذاسیًن لیپیذَب دس جیشٌسبخت 
 اسیذَبی چشة غیشاضجبع ثب چىذ پیًوذ ديگبوٍ حکبیت داسد.

ثیطتشیه  3-َمچىیه دس ایه آصمبیص اسیذَبی چشة امگب
َبی گًضتی دسغذ( سا دس گًضت سیىٍ جًجٍ 47/14مقذاس )

)مىجغ اسیذ آلفب تغزیٍ ضذٌ ثب تیمبس حبيی سيغه کتبن 
 (. p<05/0) داضتىذلیىًلىیک( 

 ، گضاسضبت متؼذدی ویض يجًد داسد کٍ تغزیٍ ثطًس مطبثٍ     
 لیىًلىیک اسیذ آلفبَبی غىی اص َبی گًضتی ثب جیشٌجًجٍ

گًضت ( ي 2سیىٍ )گًضت دس  لیىًلىیک اسیذ آلفبثبػث افضایص 
تفبيت . ضًدمیَبی گًضتی ( جًج43ٍشثی ثطىی )سیىٍ ي چ
َبی دس گًضت سیىٍ جًجٍ 6-ذَبی چشة امگبـمقذاس اسی

َبی کتبن، رست گًضتی تغزیٍ ضذٌ ثب تیمبسَبی حبيی سيغه
ي ثٍ َمیه تشتیت  داس وجًداص وظش آمبسی مؼىیي آفتبثگشدان 
داسی دس مقذاس َمیه اسیذَبی چشة دس گًضت تفبيت مؼىی

َبی گًضتی تغزیٍ ضذٌ ثب سيغه سًیب ي کبوًال جٍسیىٍ جً

َبی ایه تحقیق، الگًی  يجًد وذاضت. ثب تًجٍ ثٍ یبفتٍ
اسیذَبی چشة گًضت سیىٍ تحت تبثیش مىجغ سيغه جیشٌ 

( گضاسش 22ثطًس مطبثٍ کًویضکب ي َمکبسان )قشاس گشفت. 
 22-36کشدوذ کٍ مػشف سيغه کتبن ثٍ مذت دي َفتٍ )

دس  3-داس اسیذَبی چشة امگبص مؼىیضایسيصگی( ثبػث اف
َبی گًضتی ضذ. َمچىیه گًضت سیىٍ ي سان جًجٍ

)دس  ( ثب مطبلؼٍ سيی ثًقلمًن20جبوکًسکی ي َمکبسان )
دسغذ  5/2َفتگی( گضاسش کشدوذ مػشف  11-16سه 

داس َفتٍ ثبػث افضایص مؼىی 5تب  4سيغه کتبن ثٍ مذت 
چشة  ي کبَص وسجت اسیذَبی 3-اسیذَبی چشة امگب

  دس گًضت سیىٍ ي سان ثًقلمًن ضذ. 3-ثٍ امگب 6-امگب
 الگوی اسیدهای چرب گوشت ران

َبی گًضتی جًجٍغزایی فضيدن سيغه کتبن ثٍ جیشٌ ا    
اسیذَبی چشة غیشاضجبع،  (p<05/0داس )ثبػث افضایص مؼىی

اسیذَبی چشة غیشاضجبع داسای چىذ پیًوذ ديگبوٍ ي اسیذَبی 
دس گًضت سان اسیذ آلفب لیىًلىیک(  )ثٍ خػًظ 3-چشة امگب

َب دس ضشایط (. جًج7ٍ)جذيل َبی گًضتی گشدیذ جًجٍ
ػملی، دس تؼبدل مثجتی ثٍ لحبظ اوشطی قشاس داسوذ ي ػمًمب 

سيد کٍ اسیذَبی چشة ثذين آوکٍ متحمل تغییشی اوتظبس می
ای اص لزا ثخص ػمذٌ .(39گشدوذ )ضًوذ، مستقیمب رخیشٌ 

َبیی مثل سان، متبثش اص جیشٌ ي خًساک فتالگًی اسیذ چشة ثب
پشوذٌ است. لزا ثب افضایص اسیذ آلفب لیىًلىیک دس جیشٌ، مقذاس 
اسیذَبی چشة غیشاضجبع ي اسیذَبی چشة غیشاضجبع داسای 

دس گًضت سان  3-چىذ پیًوذ ديگبوٍ ي اسیذَبی چشة امگب
( گضاسش کشدوذ 1ثٍ طًس مطبثٍ آن ي َمکبسان ) افضایص یبفت.

َبی گًضتی، ثٍ تذسیج يدن سيغه کتبن ثٍ جیشٌ جًجٍافض
مقذاس اسیذ آلفب لیىًلىیک سا دس لیپیذَبی ثبفتی افضایص داد. 

َبی مًسد استفبدٌ دس ایه ، دس مقبیسٍ ثب سبیش سيغهکتبنسيغه 
آصمبیص، ثبػث کبَص مقذاس اسیذَبی چشة اضجبع دس گًضت 

طخع دلیل ایه امش چىذان مَبی گًضتی ضذ. سان جًجٍ
ویست امب ممکه است کٍ اسیذَبی چشة جیشٌ دس ثذن تب 

ای تحت تبثیش فشایىذَبی اکسیذاسیًن، طًیل سبصی ي اوذاصٌ
غیشاضجبع سبصی قشاس ثگیشوذ. دس َمیه ساثطٍ پیىچبصيف ي ویش 

( گضاسش کشدوذ کٍ رخیشٌ اسیذَبی چشة اضجبع یب 35)
ای ای جیشٌغیشاضجبع داسای یک پیًوذ ديگبوٍ دس الضٍ، ثب محتً

اسیذَبی چشة غیشاضجبع ثب چىذ پیًوذ ديگبوٍ مشتجط ثًدٌ ي 
ثیطتشیه ي کمتشیه مقذاس ثبضذ. ایه استجبط، اص وًع دسجٍ دي می

َبی گًضتی ثٍ دس گًضت سان جًجٍ 6-اسیذَبی چشة امگب
 43/31َبی رست )تشتیت دس اثش مػشف تیمبسَبی حبيی سيغه

دس (. p<05/0بد ضذ )دسغذ( ایج 20/19دسغذ( ي کبوًال )
( گضاسش 32تًافق ثب وتبیج ایه تحقیق ویًمه ي َمکبسان )

)مبوىذ سيغه رست ي  6-کشدوذ استفبدٌ اص مىبثغ سيغه امگب
َبی گًضتی، ثبػث افضایص آفتبثگشدان( دس جیشٌ جًجٍ

ي کبَص  6-داس اسیذَبی چشة ثلىذ صوجیش امگبمؼىی
َبی سان جًجٍدس گًضت  3-اسیذَبی چشة ثلىذ صوجیش امگب

َبی گًضتی افضيدن سيغه کتبن ثٍ جیشٌ جًجٍگًضتی ضذ. 
 ثٍ 6-داس وسجت اسیذَبی چشة امگبثبػث کبَص مؼىی

َبی گًضتی دس مقبیسٍ ثب سبیش دس گًضت سان جًجٍ 3-امگب
سبصی غىی چىبوچٍ مطبَذٌ ضذ. (p<05/0تیمبسَب گشدیذ )
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 30.................................................. ............................... َبی گًضتی تبثیر مىببع مختلف ريغه بر عملکرد ي الگًی اسیذَبی چرة گًضت سیىٍ ي ران در جًجٍ

ي کبَص  3-جیرٌ پروذگبن بب اسیذَبی چرة بلىذ زوجیر امگب
ببعث  ،در جیرٌ 3-بٍ امگب 6-وسبت اسیذَبی چرة امگب

َبی ران جًجٍتغییر در الگًی اسیذَبی چرة گًضت 
 3-بٍ سمت افسایص اسیذَبی چرة بلىذ زوجیر امگب گًضتی

بٍ اسیذَبی چرة  6-ي کبَص وسبت اسیذَبی چرة امگب
َمسً بب وتبیج َبی گًضتی ضذ. در گًضت ران جًجٍ 3-امگب

َبی کتبن، مبَی ي ( بب مقبیسٍ اثر ريغه2ي َمکبران )فًق بً 
َبی گًضتی چربی حیًاوی بر عملکرد ي کیفیت گًضت جًجٍ

دار گسارش کردوذ مصرف ريغه کتبن ببعث کبَص معىی
در گًضت ران در  3-بٍ امگب 6-وسبت اسیذَبی چرة امگب

دیگر برخی مطبلعبت مقبیسٍ بب سبیر تیمبرَب گردیذ. َمچىیه 
 ذ بب کبَص وسبت اسیذلیىًلئیک بٍ اسیذ آلفبىدَبن میوطویس 

تًان مقذار اسیذَبی َبی گًضتی میلیىًلىیک در جیرٌ جًجٍ
 (.28،15) را در ببفت افسایص داد 3-چرة بلىذ زوجیر امگب

درصذ ريغه  4ب افسيدن ( ب27ي َمکبران ) فرر-چىبوچٍ لًپس
 ابری مقذاربر 5/2ببعث افسایص ، َبی دارای پیٍکتبن بٍ جیرٌ

در گًضت  اسیذ ديکًزاَگسا اوًئیک ي اسیذ ایکًزاپىتب اوًئیک 
 وذ.َبی گًضتی در مقبیسٍ بب ضبَذ ضذران جًجٍ
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1َبی گًشتی )درصد(جیرٌ بر الگًی اسیدَبی چرة گًشت ران جًجٍتبثیر وًع ريغه  -7جديل 
 

Table  . Effect of dietary oil type on fatty acid profile of thigh meat in broiler chicks (%) 
 تیمبر )مىبع ريغه(

 اسید چرة  سًیب کتبن کبوًال ذرت آفتببگردان خطبی معیبر میبوگیه داریاحتمبل معىی

039/0 551/0 03/31 b 23/32 b 70/35 a 40/22 c 63/31 b  اسیدَبی چرة اشببع 

005/0 415/0 30/65 c 56/66 bc 96/61 d 46/76 a 70/66 b  اسیدَبی چرة غیراشببع 

009/0 573/0 93/32 b 67/29 c 56/36 a 33/32 b 47/33 b  ٍاسیدَبی چرة غیراشببع دارای یک پیًود ديگبو 

016/0 466/0 36/32 c 90/36 b 40/25 d 13/44 a 23/33 c  ٍاسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبو 

049/0 145/0 27/5 c 47/5 c 20/6 b 90/13 a 50/5 c  3-اسیدَبی چرة امگب 

046/0 387/0 10/27 b 43/31 a 20/19 c 23/30 a 73/27 b  6-اسیدَبی چرة امگب 

017/0 075/0 10/2 b 07/2 b 73/1 c 42/3 a 11/2 b   غیراشببع بٍ اسیدَبی چرة اشببعوسبت اسیدَبی چرة 

004/0 038/0 04/1 b 15/1 b 71/0 c 97/1 a 05/1 b  وسبت اسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍ بٍ اسیدَبی چرة اشببع 

023/0 111/0 15/5 b 76/5 a 10/3 c 17/2 d 05/5 b  3-بٍ اسیدَبی چرة امگب 6-وسبت اسیدَبی چرة امگب 

a,b,cمجمًع اسیدَبی چرة مریستًلئیک، پبلمیتًلئیک، اسیدَبی چرة غیراشببع: مجمًع اسیدَبی چرة میریستیک+پبلمیتیک+استئبریک؛ اسیدَبی چرة اشببعدرصد است.  5دار در سطح دارای حريف متفبيت در َر ردیف بیبوگر تفبيت معىیَبی : میبوگیه :
اسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍ: مجمًع اسیدَبی چرة لیىًلئیک، آلفبلیىًلىیک،  : مجمًع اسیدَبی چرة مریستًلئیک، پبلمیتًلئیک ي ايلئیک؛رة غیراشببع دارای یک پیًود ديگبوٍاسیدَبی چ ايلئیک، لیىًلئیک، آلفبلیىًلىیک، گبمب لیىًلىیک؛

:  6-امگب چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍ: مجمًع اسیدَبی چرة آلفبلیىًلىیک، ایکًزاپىتباوًئیک ي ديکًزاَگسااوًئیک، اسیدَبی 3-امگب دارای چىد پیًود ديگبوٍ اسیدَبی چرة غیراشببعگبمبلیىًلىیک، آراشیديویک، ایکًزاپىتباوًئیک، ديکًزاَگسااوًئیک؛ 
 مجمًع اسیدَبی چرة لیىًلئیک، گبمب لیىًلىیک ي آراشیديویک

 
 

 1َبی گًشتی )درصد(چرة گًشت سیىٍ جًجٍ تبثیر وًع ريغه جیرٌ بر الگًی اسیدَبی -6جديل 
Table  . Effect of dietary oil type on fatty acid profile of breast meat in broiler chicks (%) 

 تیمبر )مىبع ريغه(

 داریاحتمبل معىی
 

خطبی معیبر 
 میبوگیه

 اسید چرة  سًیب کتبن کبوًال ذرت آفتببگردان

001/0 874/0 90/31 ab 63/30 b 46/31 ab 36/21 c 70/33 a   اشببعاسیدَبی چرة 

005/0 736/0 76/66 bc 40/68 b 73/66 bc 06/77 a 76/64 c  اسیدَبی چرة غیراشببع 

031/0 836/0 03/32 c 76/32 bc 83/39 a 76/33 bc 06/35 b  ٍاسیدَبی چرة غیراشببع دارای یک پیًود ديگبو 

009/0 201/1 73/34 b 63/35 b 90/26 c 30/43 a 70/29 c   پیًود ديگبوٍاسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد 

002/0 343/0 77/6 b 40/5 c 73/6 b 47/14 a 80/6 b  3-اسیدَبی چرة امگب 

046/0 328/1 97/27 a 23/30 a 20/17 b 83/28 a 90/22 b  6-اسیدَبی چرة امگب 

014/0 098/0 10/2 b 23/2 b 12/2 b 62/3 a 93/1 b  وسبت اسیدَبی چرة غیراشببع بٍ اسیدَبی چرة اشببع 

027/0 072/0 09/1 bc 16/1 b 85/0 c 03/2 a 89/0 c  وسبت اسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍ بٍ اسیدَبی چرة اشببع 

042/0 298/0 21/4 b 60/5 a 03/2 c 99/1 d 37/3 bc  3-بٍ اسیدَبی چرة امگب 6-وسبت اسیدَبی چرة امگب 

a,b,c  :مجمًع اسیدَبی چرة مریستًلئیک، پبلمیتًلئیک، ايلئیک، لیىًلئیک، آلفبلیىًلىیک، اسیدَبی چرة غیراشببع: مجمًع اسیدَبی چرة میریستیک+پبلمیتیک+استئبریک؛ اسیدَبی چرة اشببعدرصد است.  5دار در سطح َبی دارای حريف متفبيت در َر ردیف بیبوگر تفبيت معىیمیبوگیه :
ًئیک، ديکًزاَگسااوًئیک؛ اسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍ: مجمًع اسیدَبی چرة لیىًلئیک، آلفبلیىًلىیک، گبمبلیىًلىیک، آراشیديویک، ایکًزاپىتباو ی چرة مریستًلئیک، پبلمیتًلئیک ي ايلئیک؛: مجمًع اسیدَباسیدَبی چرة غیراشببع دارای یک پیًود ديگبوٍ گبمب لیىًلىیک؛

 : مجمًع اسیدَبی چرة لیىًلئیک، گبمب لیىًلىیک ي آراشیديویک 6-امگب چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍرة آلفبلیىًلىیک، ایکًزاپىتباوًئیک ي ديکًزاَگسااوًئیک، اسیدَبی : مجمًع اسیدَبی چ3-امگب اسیدَبی چرة غیراشببع دارای چىد پیًود ديگبوٍ

ی سبل دَم/ شمبرٌ 
ت دام

ی تًلیدا
پژيَشُب

23
/ بُبر 

1398
 

............................................
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 23...........................................................................................  َای گًشتی تاثیز مىابع مختلف ريغه بز عملکزد ي الگًی اسیذَای چزب گًشت سیىٍ ي ران در جًجٍ

 

وتایج ایه تحقیق وشان داد استفادٌ اس مىابع مختلف ريغه 
تاثیز یکساوی بز  )سًیا، کتان، کاوًال ي آفتابگزدان(گیاَی 

ي لذا  تی داروذَای گًشعملکزد ي خصًصیات الشٍ جًجٍ
سماویکٍ َذف تًلیذ تجاری مزغ باشذ، قیمت ريغه عامل تعییه 

باشذ يلی سماویکٍ کىىذٌ وًع ريغه مًرد استفادٌ در جیزٌ می
َای گًشتی با اسیذَای چزب ساسی گًشت جًجٍَذف غىی

باشذ، تىُا مىبع ريغه گیاَی قابل استفادٌ، در بیه مىابع  2-امگا

ٌ در ایه آسمایش، ريغه کتان است کٍ ريغه گیاَی استفادٌ شذ
 2-داری در محتًای اسیذَای چزب امگاتًاوذ افشایش معىیمی

َای گًشتی ایجاد کىذ. اس ایىزي با يارد گًشت سیىٍ ي ران جًجٍ
تًان گًشتی َای گًشتی میکزدن ريغه کتان بٍ جیزٌ جًجٍ

تًلیذ کزد کٍ قابلیت  2-تز ي غىی اس اسیذَای چزب امگاسالم
 ارتقای سالمت عمًمی جامعٍ را دارد.
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Abstract 

This experiment was conducted to determine the effect of different vegetable oil types on broiler 
performance, carcass characteristics and fatty acid profile of breast and thigh meat. For it, a total 
number of     day-old cobb-    broiler chickens were housed in floor pens for    days in a 
completely randomized design, consisted of   treatments (soy, flaxseed, canola, corn and 
sunflower), with   replicates and    chicks in each. At    days of age, after   hour of fasting, two 
birds from each replicate (a male and a female) were slaughtered by cervical dislocation and after 
carcass characteristic determination, sampling from male breast and thigh was done. Different 
vegetable oil sources had no significant effect on weight gain ( -   day period), feed conversion 
ratio ( -   day period) and carcass characteristics. Flaxseed oil increased UFA, PUFA, n-  fatty 
acids, UFA:SFA ratio, PUFA:SFA ratio and decreased n- :n-  ratio in breast and thigh muscles 
(P< .  ). The highest content of n-  fatty acids was observed in the thigh of the chickens fed corn 
and flaxseed oils and the lowest was seen in broilers received canola oil (P< .  ). The results 
showed that dietary oil source had no significant effect on feed conversion ratio but inclusion of 
flaxseed oil enhanced n-  fatty acid content of broiler breast and thigh meat.  
 
Keywords: Broiler, Flaxseed oil, Fatty acids, Carcass Characteristics, Performance 
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